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Heerema Fabrication Group voltooit de fabricage van de minimum facilities platforms voor
Clipper South Development en Breagh Alpha Development. In slechts 14 maanden zijn het
900 ton wegende jacket en het dek, met een gewicht van 2.300 ton, gebouwd.
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Nauw betrokken zijn bij opzienbarende innovaties,
maar uit respect voor de opdrachtgever volledig
zwijgen over het bewuste project. Voor Business
Development Manager Arie Boer van Bakker
Sliedrecht is het heel normaal dat hij zich ethisch
en integer opstelt. “Het is een gedragscode die
centraal staat in onze omgang met opdrachtgevers.”

Vanaf begin dit jaar hebben zowel Amerikaanse
als Noorse boormaatschappijen een opmerkelijke
reeks nieuwe orders geplaatst voor de bouw van
geavanceerde boorschepen naar Nederlands ontwerp.
Het gaat dan met name om het P10.000-type,
ontworpen door ingenieursbureau GustoMSC
uit Schiedam.
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Bij de Spaanse werf Astilleros Zamakona is onlangs
het zogeheten field support vessel VOS Valiant te
water gelaten en gedoopt. Het is de laatste van
een serie van vijftien specials schepen, ontworpen
en gebouwd voor Vroon Offshore Services.
Offshore Visie doet verslag.

Offshore windenergie biedt Nederland grote
economische kansen. Het potentieel van segmenten
waar Nederland nu al sterk in is, bedraagt enkele
miljarden toegevoegde waarde per jaar.
Van 29 november tot 1 december vindt in de
RAI te Amsterdam de EWEA Offshore Wind
Exhibition & Conference plaats.
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Business Development Manager Arie Boer van Bakker Sliedrecht:

‘Creativiteit en innovatie,
daar zit onze kracht’

Nauw betrokken zijn bij opzienbarende innovaties, maar uit respect voor de opdrachtgever volledig zwijgen over het
bewuste project. Voor Business Development Manager Arie Boer van Bakker Sliedrecht is het heel normaal dat hij zich
ethisch en integer opstelt. “Het is een gedragscode die centraal staat in onze omgang met opdrachtgevers. Wij zijn er
trots op dat toonaangevende contractors uit binnen- en buitenland bij ons aankloppen om deskundig advies. Wij spelen
daarbij één-op-één in op hun individuele wensen en behoeften.” Verantwoording en vertrouwen worden bij Bakker
Sliedrecht gezien als normen die garant staan voor duurzaam succes. Pas als het licht op groen wordt gegeven, maakt zij
de wereld deelgenoot van haar aandeel in een technologisch hoogstaand project.

Retractable thruster 2400 kW.
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Bakker Sliedrecht opereert als systeem
integrator in de offshore- en
baggersector en bestrijkt het volledige
elektrotechnische spectrum. Gedurende
een lange reeks van jaren is het bedrijf
een toonaangevende partij met een
diepgaande specialistische expertise in
het ontwerpen, realiseren en
onderhouden van elektrotechnische
installaties en systemen. Haar brede
kennis op het gebied van maritieme
aandrijf-, en besturingstechniek,
automatisering en elektrotechnische
installatietechniek staat garant voor een
efficiënt en continue presteren van de
veelal op turnkey basis opgeleverde
installaties. Bakker Sliedrecht maakt het
zijn klanten mogelijk hun prestaties
middels het inzetten van vooruitstrevende
technologieën te verbeteren en daarbij
de milieubelasting te reduceren.
Milieutechnologie is door Bakker
Sliedrecht al enige jaren tot een
speerpunt van beleid gemaakt. Met de
succesvolle toepassing van nieuwe en
kostenbesparende technieken levert het
bedrijf wereldwijd een belangrijke
bijdrage aan een schoner milieu.

Terugkoppeling
Werken aan een doorlopend
verbeteringsproces kenmerkt Bakker
Sliedrecht als marktleider. Boer: “Wij
moeten altijd net iets creatiever blijven
dan anderen. Creativiteit in samenhang
met lef om bepaalde stappen ook
daadwerkelijk te maken. Innovaties
vinden vaak plaats binnen het uitvoeren
van nieuwe opdrachten. Wij leren in het
veld. Onze lijn van terugkoppeling van
techniek is heel kort en direct.
Bevindingen implementeren wij
onmiddellijk in nieuwe ontwerpen of in
het verbeteren van bestaande producten.
Op onze engineering afdeling werken
mensen die jarenlang in het veld hebben
geopereerd. Zij brengen een stuk
praktijkervaring binnen, waarmee we
niet alleen de techniek maar ook de
toepasbaarheid ervan naar een hoger
plan brengen.”

Nichemarkt
“Feitelijk opereren wij altijd in een
nichemarkt,” begint Arie Boer zijn relaas.
“Wij staan heel dicht bij onze klanten en
kennen als geen ander hun wensen en
behoeften. Daarom leveren wij ook
telkens weer een uniek systeem. Zuiver
gericht op de beoogde toepassing van de
klant. Creativiteit en innovatie, daar zit
onze kracht. Het zit in de genen van al
onze medewerkers om doorlopend te
zoeken naar economisch aantrekkelijke
lifecycle oplossingen, die een schip
functioneel en betrouwbaar maken.
Systeemverbetering en productoptimalisatie. Daarbij speelt
vanzelfsprekend onze engineering
afdeling een belangrijke rol.
Theoretische kennis aangevuld met
operationele praktijkervaring.”

Een bijkomend voordeel is dat Bakker
Sliedrecht zijn zelf ontwikkelde
producten veelal ook zelf in huis bouwt.
Aandrijfsystemen bijvoorbeeld. En
frequentieomvormers, van 10 tot 10.000
kW. Lucht en watergekoeld. Stuk voor
stuk goed servicebaar en begrijpelijk voor
de mensen aan boord. “Want juist daar
zijn we sterk in,” onderstreept de
Business Development Manager. “Bakker
Sliedrecht is dankzij de baggerindustrie
groot geworden. Vermogens aan boord
van baggerschepen werden steeds groter
en moesten ook steeds beter beheersbaar
worden. Daarvoor was elektronica nodig.
We zijn altijd nauw betrokken geweest
bij die groeicurve. Met name daar waar
het ging om producten die specifiek
voor een bepaalde klant moesten worden
ontwikkeld en gebouwd. Die moesten
zo worden samengesteld dat de werking
en bediening ervan voor een ieder
begrijpelijk is. Die filosofie is nu dankzij
de moderne automatiseringstechnieken
doorgevoerd naar ons eigen Vessel
Management Systeem.”

Bakker Sliedrecht beschikt over een
afdeling engineering aandrijftechniek,
engineering automatisering, engineering
installatietechniek en engineering
machinetechniek. Hier komt een stuk
mechanica om de hoek kijken. Boer:
“Daarnaast hebben we nog een team
dat installatietechniek uitvoert. Ook dit
zijn mensen die altijd oplossend denken.
Het zijn aanpakkers met de durf en de
kwaliteit om snel en beheerst om te
schakelen in geval van tegenslag.
Juist die durf is binnen ons vak uitermate
belangrijk. Kwaliteit en veiligheid
genieten bij ons de hoogste prioriteit
maar oplossingen mogen nooit
ondergeschikt zijn aan een strak keurslijf.”

Credo van Bakker Sliedrecht is: wat er
ook gemaakt wordt, het moet
betrouwbaar zijn en optimaal
functioneren. “Met name de offshore
industrie, heeft soms heel dominante
eisen,” vervolgt Boer. “Ik zeg in dit
verband wel eens tegen een klant: in
principe kunnen we naar de maan, maar
het moet wel zin hebben. Probeer te
voorkomen dat de techniek aan boord
te ingewikkeld wordt. Alles kan nog zo
betrouwbaar zijn, er komt een keer een
black out. En dan moet de man die de
installatie bedient, het wel kunnen
begrijpen en eventueel zelf kunnen
herstellen. Vandaar dat wij praktische
innovaties nastreven.”

Business Development Manager Arie Boer.

Flexibel
Bakker Sliedrecht levert regelbare en nietregelbare aandrijvingen in vermogens van
enkele kilowatts tot vele megawatts,
diverse soorten panelen, die kunnen
functioneren onder de meest extreme
omstandigheden, proces- en productie
automatisering (SCADA, PLC- en PCbesturingen, beeldscherm- en
glasvezeltechniek en vermogenselektronica), elektrische voortstuwing
voor hoofd- en hulpvoortstuwing,
inclusief DP, alsmede boeg- en
hekschroeven, elektromotoren van
standaard druipwaterdicht IP23 tot
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Nooit
meer
last van
corrosie?
kies voor een
kunststof
leidingsysteem

Sample of an ECR controldesk.

geheel gesloten klant specifieke
onderwatermotoren in IP68 uitvoering,
plaat- en constructiewerk voor lessenaars
en instrumentenpanelen, generatoren/
energieomzetting (in draaistroom en
gelijkstroom) en compact en robuust
uitgevoerde onderwatermotoren (lucht,
olie- en watergevuld) voor de directe
of indirecte aandrijving van pompen,
graafwielen, cutters en aandrijfsystemen,
toegepast binnen de bagger (deepsea)
en mining industrie. “De reden dat
klanten bij ons hun order plaatsen is
niet omdat wij de goedkoopste zijn,”
stelt Arie Boer heel duidelijk.
“Het heeft veel meer te maken met
vertrouwen bij de technische mensen
onderling. Met de prestaties die wij als
Bakker Sliedrecht leveren, onze
projectmatige aanpak en de bereidheid
om 24/7 service te verlenen. Ook onze
flexibiliteit qua inzetbaarheid is vaak
doorslaggevend. Een goed voorbeeld
hiervan is dat we op een kraanschip
van Heerema binnen zes weken naast
aandrijfsystemen, ook een aantal
hoogspannings schakelborden hebben
geleverd en ingebouwd in een haven in
Afrika. Tijdens de oversteek van Afrika
naar Zuid Amerika hebben we
de bekabeling verzorgd.”

www.georgfischer.nl

GF-SB-1104

Kunststof leidingsystemen
van GF Piping Systems,
de oplossing voor aan
boord! Laat u overtuigen
van de voordelen van onze
gecertificeerde leidingsystemen voor de scheepsbouw en offshore.

China
Bakker Sliedrecht heeft sinds jaren ook
haar vizier gericht op China vanwege het
potentieel aan opdrachten waarmee heel
veel techniek en vermogenselektronica
is gemoeid. Het betreft hier vooral
nieuwbouwopdrachten voor baggermaterieel. Daarom heeft het bedrijf haar
productiecapaciteit uitgebreid met een
productielocatie in Fujian. Hier worden

onder meer lucht- of watergekoelde
frequentieregelingen geproduceerd.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met Huisman, ontwerper en producent
van zware constructie installaties.
Vanwege de razendsnelle ontwikkeling
in China en het aantal opdrachten dat
Bakker Sliedrecht daar binnenhaalde,
is tevens een overeenkomst afgesloten
met IHC Parts & Services, voor het
gezamenlijk opleiden van vier uit China
afkomstige servicemensen voor het
inbedrijfstellen en onderhouden van
elektrische systemen aan boord van
baggerschepen.
Projecten
Zoals reeds eerder aangegeven voert
Bakker Sliedrecht voor de meest
uiteenlopende offshore projecten
complete installaties turnkey uit. Van
een eerste advies tot en met de inbedrijfstelling, op elke locatie in binnen- en
buitenland. Naast nieuwbouw is één van
de specialismen het moderniseren van
bestaande installaties. Door moderne
techniek af te stemmen op de specifieke
bedrijfssituatie weet de systeemintegrator dikwijls belangrijke capaciteitsen kwaliteitsverbeteringen te realiseren.
Recent heeft het bedrijf voor Subsea 7
de complete elektrische installatie en
systemen geleverd aan boord van de
Seven Oceans, de Seven Seas, de Seven
Atlantic en de Seven Pacific.
Het nieuwste paradepaardje van Bakker
Sliedrecht is het kraanschip Oleg
Strashnov van Seaway Heavy Lifting.
Ook voor dit unieke schip heeft Bakker
Sliedrecht de complete elektrotechnische
installatie verzorgd. Energie opwekking,
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Credo van Bakker Sliedrecht is: wat er
ook gemaakt wordt, het moet betrouwbaar zijn en optimaal functioneren.

Pipelay trialtrip of the Seven Oceans of Subsea 7.

energieverdeling, laag en hoogspanning,
elektrische voortstuwing, frequentieregelaars, schakelborden, bekabeling,
vessel management systeem, inclusief DP.
Alles geïntegreerd.

Last, but surely not least, is Bakker
Sliedrecht momenteel op elektrotechnisch
gebied nauw betrokken bij de ontwikkeling
van een hoogstandje op het gebied van
zwaar transport.

Waterdichte schakelaars in
hoogwaardig RVS

Wheelhouse console with DP system.

Maar u begrijpt het al, vanwege …….
Mondje dicht dus!

Als het om
onderdelen draait.

EAO introduceert de serie 04 vlak verzonken
schakelaars in roestvast staal 316L.
• best bestand tegen corrosie
• zeer geschikt voor de scheepvaart en
voedings- en genotmiddelenindustrie
• fraai verzonken ontwerp
• waterdicht tot IP67
• duidelijke ledverlichting (dimbaar)
• perfect schakelgevoel

Your expert partner in Human Machine Interfaces

Motrac Hydrauliek is specialist in krachtige aandrijvingen op
basis van hydrauliek. Wij leveren zowel kant-en-klare producten als
oplossingen op maat, inclusief service.
Daarnaast bieden we een uitgebreid assortiment originele
onderdelen van topmerken als Linde en Bucher. Zelfs als u niet
beschikt over het artikelnummer, gaan wij tot het uiterste om het
onderdeel voor u te vinden.
motrac-hydraulic.com

www.eao.nl

CONSTRUCTIE
Clipper South Development en Breagh Alpha Development

Twee fast track projecten
parallel uitgevoerd
Heerema Fabrication Group (HFG) voltooit de fabricage van de minimum facilities platforms
voor Clipper South Development en Breagh Alpha Development. Deze EPC (Engineering,
Procurement & Construction) projecten zijn uitgevoerd op de HFG Vlissingen en Zwijndrecht
werven in opdracht van RWE Dea UK.

Het RWE Dea Breagh Alpha dek tijdens het laden
op een zeegaande bak bij Heerema Zwijndrecht.

In slechts 14 maanden na ontvangst van
de opdracht in april 2010 zijn op de HFG
Vlissingen fabricage locatie het 900 ton
wegende jacket met een hoogte van 43
meter en het dek, met een gewicht van
2.300 ton, van het Clipper South
platform gebouwd. Het Clipper South
dek biedt accommodatie aan 40
personen. Op 25 augustus vertrok het
complete platform van de Heerema
Vlissingen locatie en werd vervolgens
op 27 augustus jl. met succes offshore
geïnstalleerd in een waterdiepte van
ongeveer 23 meter. Een 12” pijpleiding
voor export van gas verbindt het platform
met het LOGGS-complex van
ConocoPhillips voor doorvoer naar de
Theddlethorpe terminal in DE UK.
Parallel aan de bouw van het Clipper
South project werd op de HFG
8
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Vlissingen fabricage locatie het Breagh
Alpha jacket met een gewicht van 1.700
ton en een lengte van 84 meter
gebouwd, terwijl op de Zwijndrecht
locatie het dek van 1.271 ton werd
gebouwd. Na ontvangst van de
opdracht op 31 juli vorig jaar, begon
de constructie van het dek in december
2010 en het jacket in maart 2011.
De bouw van het Breagh Alpha platform
was voltooid binnen één jaar na
ontvangst van de opdracht. Op dit
moment zijn het Breagh Alpha dek
en het jacket gereed voor offshore
installatie door ons zusterbedrijf
Heerema Marine Contractors.
Het Breagh veld bevindt zich in UKCS
blokken 42/12a en 42/13a van de
zuidelijke Noordzee in 62 meter
waterdiepte, ongeveer 100 kilometer
ten oosten van Teesside, UK.

Wim Matthijssen, COO van Heerema
Fabrication Group meldt: “Het uitvoeren
van twee parallel gebouwde ‘fast track’
projecten en het opleveren in het
maximaal haalbare niveau van fabricage
gereedheid en commissioning was voor
ons een enorme uitdaging. Deze enorme
prestatie is mogelijk gemaakt dankzij de
inzet van onze toegewijde project teams
en medewerkers op beide werven,
alsmede onze toeleveranciers en
onderaannemers.”
Wim vervolgt: “Beide opdrachten zijn
het resultaat van onze expertise
opgedaan tijdens eerdere RWE projecten
en het vertrouwen van onze klant, RWE,
in ons vermogen om ‘fast track’ EPC
projecten uit te voeren. Het door RWE in
ons gestelde vertrouwen hebben wij
kunnen waarmaken door onze
afspraken na te komen.”

Offshore Energy 2011
groot succes

5121 bezoekers uit 30 landen

5 / 2011
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BOORSCHEPEN
GustoMSC P10.000 ontwerp favoriet bij drilling contractors

Tien boorschepen
naar Nederlands
ontwerp op
stapel gezet

Het eerste door Gusto gebouwde dp boorschip van de
Pélican-klasse (foto: PAS Publicaties).

Vanaf begin dit jaar hebben zowel Amerikaanse als Noorse boormaatschappijen een
opmerkelijke reeks nieuwe orders geplaatst voor de bouw van geavanceerde boorschepen
naar Nederlands ontwerp. Het gaat dan met name om het P10.000-type, ontworpen door
ingenieursbureau GustoMSC uit Schiedam. Een volledig geïntegreerd en compact boorschip,
waarvan er momenteel van de nieuwste versie drie zijn opgeleverd en tien in het
Verre Oosten in aanbouw zijn.
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Het boorschip KCA Kingfisher is als laatste van de Pélican-klasse bij scheepswerf Boele van stapel gelopen (foto: PAS Publicaties).

De meeste van deze schepen spelen nog altijd
een belangrijke rol in de offshore-industrie.

De basis voor dit succes werd in 1969
gelegd. In dat jaar ontwikkelde Gusto
Engineering, het ontwerpbureau van de
Gusto-werf in Schiedam, het eerste
dynamische positioneerbare boorschip
waarmee in diep water kon worden
gewerkt. Dit werd de zogeheten Pélicanklasse. Vaartuigen met een lengte van
156 meter en een breedte van 26 meter,
waarmee in 1.650 meter diep water tot
een diepte van 6.000 meter in de
zeebodem putten geboord konden
worden. Als eerste liep in 1974 de
naamgever van deze klasse, de Pélican I,
bij de Gusto-werf van stapel. Een jaar
later volgde de Canmar Explorer. In totaal
zouden in de jaren daarna bij zowel
Nederlandse als buitenlandse werven tien
boorschepen van de Pélican-klasse met
een dynamisch positioneringssysteem
en twee met een conventioneel
ankersysteem worden gebouwd. In 1976
liep op de Gusto-werf in Schiedam ook
nog de Pèlerin van stapel. Het laatste dp

boorschip van deze klasse, de KCA
Kingfisher, werd in 1982 door de Boelewerf in Bolnes opgeleverd. Opmerkelijk is
dat vandaag de dag de meeste van deze
schepen nog altijd een belangrijke rol
spelen in de offshore-industrie. Zo is de
Pélican I in 1985 na een renovatie
herdoopt in Pélican II en vervolgens acht
jaar later omgebouwd tot kabellegger. In
deze hoedanigheid is het vaartuig onder
de naam Nexus nog vele jaren actief
geweest. Verder heeft de in 1976
gebouwde Pétrel lange tijd onder de
naam Acergy Falcon als pijpenlegger
geopereerd. Dit vaartuig is echter in
augustus van dit jaar verkocht aan Grup
Servicii Petroliere en herdoopt in GSP
Falcon. Maar er wordt ook nog steeds
met een aantal van deze schepen
geboord. Voorbeelden hiervan zijn de
KCA Kingfisher, die nu als Noble Leo
Segerius deel uitmaakt van de boorvloot
van Noble Drilling en de in 1982 bij
Rauma Repola in Finland gebouwde

Viktor Muravlenko, die eveneens voor
deze Amerikaanse boorcontractor werkt.
Beide schepen zijn momenteel offshore
Brazilië aan het boren.
De P10.000-klasse
Het ontwerp van het succesvolle Pélicanklasse vormde in de jaren negentig de
basis voor de ontwikkeling van een
nieuw type boorschip, dat weer de
voorloper zou worden van het P10.000type waarmee GustoMSC nu furore
maakt. Van het nieuwe type P10.000
werden er in 1998 bij Hyundai Heavy
Industries in Ulsan, Zuid-Korea, voor
Pride International twee op stapel gezet.
Het waren dp schepen met een lengte
van 195 meter en een breedte van 30
meter, die konden worden ingezet in
waterdieptes tot 3.000 meter (10.000 ft).
Dit tweetal, genaamd Pride Angola en
Pride Africa, is een jaar later opgeleverd
en wordt sindsdien met succes offshore
West-Afrika ingezet.
5 / 2011
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Na de eeuwwisseling kwam de bouw
van boorschepen nagenoeg tot stilstand.

De pijpenlegger Acergy Falcon is het voormalige boorschip Pétrel (foto: PAS Publicaties).

Het ontwerp is vervolgens verder
doorontwikkeld tot een dp boorschip,
dat 210 meter lang en 36 meter breed is
en een waterverplaatsing heeft van
75.000 ton. Van dit type, waarmee
eveneens tot een waterdiepte van 3.000
meter wordt gewerkt, zijn in 1999 en
2000 bij Harland & Wolff in Belfast de
Glomar C.R. Luigs (nu GSF C.R. Luigs)
en Glomar Jack Ryan (nu GSF Jack Ryan)

gebouwd. Beide opereren onder de vlag
van Transocean.
Zesde generatie
Na de eeuwwisseling kwam de bouw
van boorschepen nagenoeg tot stilstand.
Deze periode werd door GustoMSC
gebruikt om het P10.000-ontwerp nog
eens goed onder de loep te nemen en
het verder te vervolmaken. Dit leidde

Voor iedereen een goede stoel!
de ‘full options’ luchtgeveerde
SAVAS // Marco Polo 660
of de lage luchtgeveerde
SAVAS // Columbus

vanaf
€ 775

vanaf
€ 850

 
  

* ex BTW en transportkosten

Probeer 4 weken gratis…

in 2007 tot een vernieuwd ontwerp dat
door het ingenieursbureau als zesde
generatie plus boorschip werd
gepresenteerd. Heel compact en met
een volledig geïntegreerd boorsysteem,
met veel werkruimte voor en achter de
boorvloer. De drie machinekamers, waar
in totaal zo’n 45 MW aan vermogen
wordt opgewekt, bevinden zich alle in
het achterschip, waardoor er voor het
boorwerk maximaal ruimte is gecreëerd
op het middenschip. Qua efficiënte inzet
blijkt het nieuwe P10.000-type een
voorsprong te hebben op de
concurrentie. Bijzonder is dat dit type
uitgerust kan worden met een zogeheten
thruster retrieval systeem. Hiermee
kunnen vier van de zes 5 MW thrusters
op zee worden onderhouden, zonder
dat het boorschip een werf behoeft aan
te doen. De schroefunits worden
aangestuurd door een klasse 3
dynamisch positioneringssysteem.
Reeks orders
Toen de markt voor boorschepen weer
aantrok, bleek het vernieuwde P10.000ontwerp een schot in de roos.
Transocean beet het spits af met de
Deepwater Champion die in 2010 bij

BOORSCHEPEN

Transocean beet het spits
af met de Deepwater
Champion die in 2010 bij
Hyundai Heavy Industries
van stapel liep.

De Deepwater Champion is het eerste boorschip van het vernieuwde P10.000-ontwerp (foto: GustoMSC).

Artist’s impression van de twee P10.000-type
boorschepen die Rowan bij Hyundai Heavy
Industries laat bouwen (afb.: GustoMSC).

Hyundai Heavy Industries van stapel liep.
Hierna volgde de joint venture Metro
Exploration/Odfjell Drilling die bij
dezelfde werf de Deepsea Metro I en de
Deepsea Metro II bestelde. Het eerste
schip is inmiddels opgeleverd en voor BG/
Woodside Energy aan het werk gegaan
en de tweede gaat eind 2011 voor
Petrobras aan de slag. Begin dit jaar
begon het echt storm te lopen. Op 3
januari maakte Diamond Offshore Drilling
uit Houston bekend bij Hyundai Heavy
Industries een ‘ultra deepwater drillship’
van het P10.000-type te hebben besteld.
De oplevering hiervan staat gepland voor
het tweede kwartaal van 2013. Verder
nam deze boormaatschappij een optie
voor een tweede schip. Deze optie werd

een maand later al omgezet in een
bouworder, met als oplevertermijn het
vierde kwartaal van 2013. De schepen
gaan respectievelijk Ocean BlackHawk en
Ocean BlackHornet heten. Eveneens in
januari plaatste Noble Drilling bij dezelfde
werf een order voor twee P10.000-type
schepen en werd een optie voor nog
twee genomen. De oplevering van de
eerste twee staat gepland voor 2013 en
inmiddels is in maart ook de eerste optie
uitgeoefend en in september de tweede.
Dit tweetal wordt in 2014 opgeleverd. In
april volgde Fred Olsen Energy met een
bouworder voor een P10.000-type en in
mei oefende Diamond Offshore Drilling
haar optie voor een derde schip uit. Het
boorschip voor Fred Olsen Energy moet
in 2013 klaar zijn en het derde schip voor
Diamond Offshore Drilling in 2014. De
volgende die bij GustoMSC en Hyundai
Heavy Industries aanklopte, was Rowan
Companies, die in 2013 en 2014 twee
nieuwe boorschepen aan haar vloot wil
toevoegen. Een en ander betekent dat de
Zuid-Koreaanse werf op rij tien geavanceerde boorschepen naar Nederlands
ontwerp moet bouwen. Hiermee wordt
het record van het oorspronkelijke
Pélican-klasse boorschip geëvenaard.

Andere typen
Een ander bijzonder ontwerp dat door
GustoMSC en Huisman is ontwikkeld,
betreft het PRD12.000-ontwerp,
waarvoor Huisman uit Schiedam een
speciaal boorsysteem heeft ontwikkeld.
Het betreft een heel compact
boorvaartuig met een lengte van slechts
161 meter en een breedte van 32 meter.
Hiermee kan ook in 3.000 meter diep
water worden geboord. Van dit type
zijn er op dit moment twee in aanbouw
bij de Keppel-werf in Singapore, die
nog dit jaar onder de namen Bully I en
Bully II aan Noble Drilling zullen worden
opgeleverd. De Bully I is aangepast voor
boorwerk in de poolwateren en de
Bully II voor in de Golf van Mexico.
De schepen gaan beide voor Shell
aan de slag.
Daarnaast heeft GustoMSC nog twee
ontwerpen ontwikkeld voor boorwerk,
onder andere in diep water offshore
Brazilië. Dit zijn de PRD12.000 Qdrill
en DrillDeep DS 12.0000. De toekomst
zal het leren of deze typen zich in
eenzelfde warme belangstelling mogen
verheugen als de Pélican-klasse en
het P10.000-type.
5 / 2011
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Vier contracten voor VSMC

Q16a acquisition

Visser & Smit Marine Contracting heeft onlangs 4 contracten afgesloten voor de
aanleg en installatie van kabels voor windmolenparken met een gezamenlijke waarde
van ruim €150 miljoen. Hiermee wordt het vertrouwen bekrachtigd in de kwaliteiten
van VSMC als een van de leidende Europese bedrijven op het gebied van elektrische
energieverbindingen voor offshore, near shore en aanlandingen.

Oranje-Nassau Energie B.V. (ONE) has
completed the acquisition of a 41,7%
interest in the Q16a license, which
includes the producing Q16-FA gas
field, from the NAM. As per September
1st, ONE is the operator of the Q16-FA
gas field. The acquisition and
assumption of the operatorship have
been approved by the authorities on
July 12th, 2011. As a result of the
acquisition ONE’s reserves have
increased with 2,5 million boe (barrels
of oil equivalent) to 30 million boe
while ONE’s production increases by
1,5 thousand boe per day to some
10 thousand boe per day.
The acquisition is financed through
ONE’s own funds and drawing under
ONE’s existing $ 225 million reserve
based banking facilities provided by
ING, ABN AMRO and BNP Paribas.
ONE has a target of increasing its
developed reserve base from the
current level of 30 million boe to at
least 80 million within five years and
this acquisition is a 10% reserve base
increase.

Baltic 2
VSMC heeft onlangs een contract getekend met NKT kabels GmbH voor de installatie
van 60 km export kabel van Baltic 2 Offshore Windmolenpark naar het Baltic 1
Offshore Windmolenpark.
West of Duddon Sands Offshore Wind Farm
Dong en ScottishPower zijn de opdrachtgevers voor VSMC. De project locatie is in de
Ierse Zee, vlakbij het Walney 1 & Walney 2 project en betreft 2 Export kabels van 40 km.
Thornton Bank Phase 2
Met Deme Offshore Services heeft VSMC onlangs een contract getekend voor 36 km
Export kabel in de buurt van Zeebrugge. De uitvoering start al in begin 2012.
Butendiek
In de Duitse Bocht wordt het Offshore-Bürger-Windpark Butendiek gerealiseerd.
VSMC heeft hiervoor onlangs een contract getekend met WPD voor de levering,
aanleg en installatie van de Infield kabels. De bovengenoemde projecten zullen in
de periode van begin 2012 tot ver in 2013 worden gerealiseerd.

SBM Offshore signs cooperation agreement
At the end of September SBM Offshore announced that it has signed a Shareholders'
Agreement with Naval Ventures Corp. (a member of Synergy Group) under which
the two companies will cooperate and work together through one or more
special-purpose entities in order to:
(a) jointly develop and operate a yard and a FPSO integration quayside at Niterói/
Brazil for the fabrication and pre-commissioning of topside modules and other
systems and equipment related to the offshore oil & gas industry, and also for
PSO integration and commissioning;
(b) jointly upgrade, own and operate a floating crane to provide heavy lift solutions/
services in Brazil.
The yard and quayside are located next to Rio-Niteroi bridge, at the centre of the
Oil & Gas Industry in Brazil, close to a large skilled resource base and numerous
service providers. The floating crane will be upgraded to meet the heavy lifting
requirements (>500T) for lifting FPSO modules onto the FPSO deck. The heavy
lifting capabilities will be unique in Brazil.
The agreement is based on a long-term cooperation between the companies, in
which they will combine their expertise and provide a solution for the increasing
high-level local content requirements of the Brazilian market, where several large
FPSO projects are expected to be developed in the coming years. SBM Offshore
will be responsible for the overall project and site management activities, whilst
Naval Ventures Corp. will make available the key assets and contribute with its
shipbuilding and offshore construction know-how.
With this partnership SBM Offshore has secured access to alternative construction
and integration capacity at a time when an imbalance is foreseen in the coming
years between the local demand and the availability of qualified fabricators for
topside modules, and of FPSO quaysides. Such long-term independent solution will
permit SBM Offshore to continue to develop robust proposals for new projects while
increasing the proportion of local content, and therefore supports the Company's
ambitions to grow its portfolio in the Brazilian market.
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ONE CEO Alexander Berger previously,
at the date of the acquisition
announcement, mentioned that
the Q16a operated asset would form
an excellent add-on to the recent
acquisition of NL operator Cirrus
Energy and its team. Today Mr Berger
expresses his satisfaction with the
acquisition of Q16a and the
integration process: “We are very
happy to have completed this deal
with NAM. The acquisition of Q16a
from NAM and the Cirrus transaction
earlier this year have transformed
ONE from an Oil and Gas investment
company into an E&P operating
company; together these acquisitions
have increased reserves by nearly 40%.
By half of September, some 6 months
after closing the Cirrus transaction,
ONE and the former Cirrus team will
have moved to a new Amsterdam
office. This office move completes the
integration process of Cirrus and ONE.
Going forward ONE will continue to
review operated and non operated
investment opportunities, to further
grow its reserve base”.

Voeg toe aan uw favorieten:
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SUPPORT VESSELS
Vijftien field support vessels op rij

VOS Valiant als
laatste in aantocht

De VOS Seeker is van het met vijf meter verlengde type IMT 955L (foto: PAS Publicaties).

Bij de Spaanse werf Astilleros Zamakona is onlangs het zogeheten field support
vessel VOS Valiant te water gelaten en gedoopt. Het is de laatste van een serie
van vijftien speciale schepen die zowel als reddingsvaartuig en als bevoorrader
kunnen worden ingezet. Het ontwerp van deze voor Vroon Offshore Services
gebouwde schepen komt uit de keuken van OSD-IMT. Deze Britse tak van
Offshore Ship Designers uit IJmuiden is gevestigd in het Schotse Montrose.

De doop van de VOS Valiant is verricht
door mevrouw Eva Maria Moreno,
echtgenote van de directeur van de
Spaanse bouwwerf. Na de oplevering
gaat het schip in Britse wateren voor
British Gas aan het werk. De VOS Valiant
is van het type IMT 955L, een verlengde
versie van het oorspronkelijke type.
Vroon Offshore Services was echter niet
als eerste aan deze nieuwbouwserie
begonnen. Het startsein werd gegeven
door de emergency response and rescue
vessel operator Viking Offshore Services
uit Aberdeen, die in 2005 in totaal negen
16
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van deze zogeheten field support
vessels bij Astilleros Zamakona bestelde.
De eerste vijf werden van het type IMT
955 en de volgende vier van de met
vijf meter verlengde versie IMT 955L.
Als eerste kwam in 2007 de Viking
Discovery in de vaart en kort daarop
volgden de Viking Explorer en Viking
Innovator. Op 16 mei van dat jaar werd
Viking Offshore Services door Vroon
Offshore Services overgenomen van
moedermaatschappij Viking Supply
Services. De reeds opgeleverde schepen
werden herdoopt in VOS Discovery,

VOS Explorer en VOS Innovator.
Bij de eerstvolgende dokbeurt werden
de huiskleuren zwart en geel van Viking
vervangen door het rood en wit van
Vroon, met aan beide zijden van de romp
een grote witte V. In december 2007
kwam nummer vier, de VOS Inspirer,
in de vaart en begin 2008 de VOS
Pathfinder, de laatste van het IMT
955 type.
Vervolgserie
In 2008 leverde de Spaanse werf nog
twee schepen op. Dit waren de VOS

SUPPORT VESSELS

Pioneer en VOS Prospector, beide van het
type IMT 955L. In 2009 volgden de VOS
Seeker en VOS Voyager. Hier bleef het
niet bij want op 4 december 2007, ruim
vijf maanden na de overname van Viking
Offshore Services, had Vroon bij dezelfde
werf al een vervolgorder voor nog vier
field support vessels van het type IMT

Het oppikken van drenkelingen gebeurt
met aan boord geïnstalleerde snelle
reddingsboten die elk vijftien personen
kunnen meenemen. Het IMT 955 type is
uitgerust met één boegschroef, terwijl
het verlengde IMT 955L type er twee
heeft. Naast de inzet als reddingsvaartuig
kunnen de schepen zowel boven- als

response and rescue type vessels een
flink aantal in serie is gebouwd. Tussen
2005 en 2011 waren op de Spaanse
Balenciaga werf voor North Star Shipping
uit Aberdeen, een dochter van de Schotse
Craig Group, al elf schepen van het type
IMT 948 gebouwd. Al deze schepen,
met een lengte van 48,33 meter en een

De VOS Discovery
is de eerste van de
serie IMT 955 field
support vessels
van Vroon
Offshore Services
(foto: PAS Publicaties).

955L plus twee opties geplaatst.
Hiermee was de nieuwbouwserie
uitgebreid tot dertien schepen. Kort
daarop, op 25 maart 2008 om precies
te zijn, werden de twee opties omgezet
in orders en werden twee nieuwe opties
genomen. De werf leverde vervolgens in
2010 de VOS Endeavour, VOS Enterprise
en VOS Endurance op. Dit jaar volgden
de VOS Venturer en VOS Vigilant en
binnenkort ook de VOS Valiant.
De laatste twee opties werden niet
uitgeoefend, waardoor de
nieuwbouwserie bij vijftien schepen
stopte. De eerste vijf schepen hebben
een lengte van 55,20 meter, een breedte
van 12,70 meter en kunnen maximaal
300 drenkelingen meenemen. De 60
meter lange en 12,70 meter brede
L-versie kan meer dan 300 drenkelingen
oppikken en vervoeren. De eerste vijf
schepen hebben een vermogen van
1.500 kW, de overige van 1.600 kW.
De voortstuwing is dieselelektrisch.
De schepen hebben geen roeren,
maar twee azimuth roerpropellers.

onderdeks lading meenemen van en
naar platformen offshore. Onderdeks zijn
tanks aangebracht voor het vervoer van
water en brandstof. Het werkdek van de
IMT 955 versie heeft een oppervlak van
170 vierkante meter en die van de
verlengde versie meet 253 vierkante
meter. De schepen zijn geklasseerd door
Lloyd’s Register, varen onder Britse vlag
en worden berederd vanuit het VOSkantoor in hun thuishaven Aberdeen.
Hun werkgebied omvat voornamelijk
de Britse wateren, maar ze zijn ook in
Noorse en Deense wateren inzetbaar.
Vroon Offshore Services is overigens
nog niet uitgebouwd in dit segment.
Alleen is nu gekozen voor een ander
ontwerp en nieuwbouw in China.
Daar staan op dit moment zes schepen
op stapel. Twee ervan zullen in 2012 en
vier in 2013 worden opgeleverd.
Succesverhaal
Voor OSD-IMT (voorheen IMT Marine
Consultants Limited) is het de tweede
keer dat van één van de door haar
ontworpen field support of emergency

breedte van 11,80 meter, kregen
Aberdeen als thuishaven. Deze rederij
is inmiddels ook met een volgende serie
nieuwe schepen bezig. Ook nu is weer
gekozen voor een IMT-ontwerp. Het gaat
dit keer om vier schepen van het type
IMT 950, met een lengte van 50 meter
en een breedte van 13,00 meter. North
Star Shipping heeft opnieuw voor de
Balenciaga werf in Zumaia gekozen.
In augustus van dit jaar is de eerste van
de serie, de Grampian Don, te water
gelaten. De oplevering van dit schip
staat gepland in januari 2012. Volgend
jaar volgen in maart de Grampian Dee,
in juni de Grampian Discoverer en in
september de Grampian Defiance.
De Schotse rederij investeert 30 miljoen
pond in dit nieuwbouwprogramma.
Of van dit type, net als bij de IMT 955
serie voor Vroon Offshore Services en de
IMT 948 serie voor North Star Shipping,
ook meer dan tien vaartuigen zullen
worden gebouwd, zal de toekomst leren.
Feit is wel dat OSD-IMT met deze typen
succesvolle offshorevaartuigen in de
markt heeft gezet.
5 / 2011
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O F F S H O R E VA A RT U I G
Tien jaar samen sterk

Reeks Mexicaanse orders
voor Scheepswerf De Hoop
Opnieuw heeft Scheepswerf De Hoop twee offshorevaartuigen opgeleverd aan
de Mexicaanse rederij Oceanografia. En er zijn er nog twee in aantocht. Al tien
jaar lang worden in Lobith, en sindskort ook in Foxhol, schepen ontworpen en

Proefvaart van het duikondersteuningsvaartuig Don Daniel dat is gebouwd bij
De Hoop in Lobith (foto: De Hoop).

gebouwd voor de rederij die de Mexicaanse staatsoliemaatschappij Pemex als
voornaamste klant heeft. Op dit moment onderhandelt de werf met
Oceanografia over het voortzetten van deze succesvolle samenwerking.

De jongste twee opleveringen betreft de
bevoorrader Caballo Galiceno (bnr 435)
en het duikondersteuningsvaartuig Don
Daniel (bnr 429). De 67 meter lange
bevoorrader is de tweede van een serie
van vier zogenoemde KISS suppliers die
De Hoop voor Oceanografia naar eigen
ontwerp bouwt. De eerste van de serie
is de al eerder opgeleverde Don Alfonso
(bnr 434) die momenteel in Mexicaanse
wateren actief is. Dit vaartuig was nog
maar nauwelijks opgeleverd of de werf
kreeg opdracht het laadvermogen van
de KISS suppliers fors te verhogen.
Dit betekende dat de schepen aan
beide zijden van extra drijfkasten
moesten worden voorzien. Hiervoor
werden de Don Alfonso en de Caballo
Galiceno bij de Shipdock werf in Harlingen
drooggezet. De breedte van de schepen
nam daardoor met vier meter toe tot 17
meter en het laadvermogen ging naar
2.450 ton. Tegelijkertijd moest het klasse
1 dynamisch positioneringssysteem
worden vervangen door een dp II systeem.

De bevoorrader Caballo Galiceno is bij
Shipdock in Harlingen drooggezet om met
vier meter te worden verbreed. Het schip is
gebouwd bij De Hoop in Foxhol (foto: De Hoop).
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De bevoorraders zijn uitgerust met
een dieselelektrische voortstuwing en
beschikken over een werkdek met een
oppervlak van 430 vierkante meter. De
maximumsnelheid bedraagt 12 knopen
en aan boord is accommodatie voor 30
personen. De schepen worden ingezet
voor het bevoorraden van booreilanden.
Duikondersteuningsvaartuigen
Vlak nadat de bevoorrader Caballo
Galiceno naar Ciudad del Carmen
was vertrokken, ging ook het
duikondersteuningsvaartuig Don Daniel
richting Mexico. Dit is nummer drie
van hetzelfde ontwerp dat de werf voor
Oceanografia heeft gebouwd. De eerste
twee, de Don Amado (bnr 424) en
Amado Daniel (bnr 425), werken op
een meerjarig contract voor Pemex.
Voor deze staatsoliemaatschappij zal
ook de Don Daniel aan de slag gaan.
Dit vaartuig heeft, in tegenstelling tot
haar twee voorgangsters, geen vier
Caterpillar 3516 maar vijf Caterpillar
3512 dieselmotoren. Ook de kraanuitrusting verschilt. De eerste twee hebben
elk een 300-tons Liebherr kraan op het
werkdek staan, terwijl de Don Daniel
is voorzien van een 300-tons Huisman
kraan. De 105 meter lange schepen
vallen op door hun grote helikopterdek
op het voorschip en de brandblusmonitoren op het achterschip. Het
meest opvallend aan de door De Hoop
gebouwde schepen zijn de zeepaarden
die op beide zijden van de romp zijn
geschilderd. Caballo de Mar is Spaans
voor zeepaard en dit refereert weer aan
het logo van Oceanografia. De Don
Daniel is op de werf van De Hoop in

Lobith gebouwd, de bevoorrader Caballo
Galiceno op die in Foxhol. Nog op te
leveren aan Oceanografia zijn de laatste
twee van de serie van vier KISS suppliers.
De derde van de serie, de Caballo Xantus
(bnr 432), is in oktober in Lobith te water
gelaten en vervolgens naar de Shipdock
werf in Harlingen versleept. Daar zal het
vaartuig naar zeventien meter worden
verbreed. De oplevering van deze
bevoorrader staat eind dit jaar gepland.
De vierde van de serie, de Caballo
Genitor (bnr 433), staat bij De Hoop
in Foxhol op stapel.
Start
Scheepswerf De Hoop is in 2001
begonnen aan het ontwerp van het
eerste schip voor Oceanografia, het
duikondersteuningsvaartuig Caballo de
Mar. Hierna zijn voor de Mexicaanse
rederij in totaal zeven duikondersteuningsvaartuigen en zes bevoorraders ontworpen
en gebouwd. Een aantal van deze
schepen zijn gebouwd naar een uniek
ontwerp. Hiervoor heeft de werf heel
nauw samengewerkt met de Mexicaanse
klant, die als grootste offshorerederij van
Mexico wordt betiteld. De Hoop wil de
goede relatie met Oceanografia graag
met een nieuw bouwprogramma
voortzetten en is hierover momenteel
met de Mexicanen in onderhandeling.
De werf in Lobith bouwde al eerder
schepen voor Mexicaanse rekening.
Toen ging het om slepers en olietankers
voor Pemex. In Lobith werken 130 en
in Foxhol 65 mensen bij De Hoop.
Meer bijzonderheden over het KISS
ontwerp vindt u in de editie 2011-2
van Offshore Visie.
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Subsea 7 wins contract
offshore Nigeria
Subsea 7 S.A. has been awarded a
contract valued at about $ 465 million
for the engineering, procurement,
construction and installation of
sealines for a major shallow water
development offshore West Africa.
Detailed engineering commenced
immediately, with offshore installation
scheduled to commence in 3Q 2013,
using the Acergy Polaris pipelay vessel.

Tideway in prestigeproject met Gazprom
Tideway is eind augustus gestart met het aanleggen van een erosiebescherming bij
het Prirazlomnoya-olieplatform in het noorden van Rusland. In totaal wordt 100.000
ton stenen gestort in een periode van ruim veertig dagen. De opdrachtgever is de
Russische energiegigant Gazprom Neftshelf. De werkzaamheden vinden plaats ten
zuidwesten van Nova Zembla, in de Barentsz Zee. Op deze locatie wordt door
Tideway onder extreme omstandigheden gewerkt. De stenen worden in Moermansk
geladen. De totale contractwaarde van het project bedraagt 50 miljoen Euro.
De offshore industrie bestaat onder andere uit de aanleg van infrastructuur op zee
voor de export van olie en gas en het beschermen van olie- en gasleidingen op zee.
Tideway koestert wereldwijd een reputatie als innovator op het gebied van de
stabilisatie en bescherming van pijpleidingen en hoogspanningskabels. Het leggen
en beschermen van diepzee pijpleidingen is cruciaal voor het ontginnen van nieuwe
energiebronnen. Tegen de achtergrond van de toenemende energieschaarste in de
wereld, is het belang van deze discipline de afgelopen jaren enorm toegenomen.
Het Prirazlomnoya Project wordt de komende maanden uitgevoerd in het Arctisch
gebied onder Nova Zembla. Het project houdt in het plaatsen van ongeveer 100.000
ton breuksteen om een nieuw offshore platform te beschermen tegen erosie. Het
platform werd door J.S.C. Sevmash gebouwd voor rekening van Gazprom Neftshelf
en wordt vanuit Severodvinsk gesleept naar het Prirazlomnoya-olieveld nabij
Varandey in de Kara Zee, ten zuidwesten van Nova Zembla. Daar wordt het definitief
op de zeebodem geïnstalleerd en door Tideway voorzien van de nodige bescherming.

The Acergy Polaris pipelay vessel.

Damen Shipyards
Den Helder
Om zich beter als werkmaatschappij
van de Damen Shipyards Group te
kunnen profileren, gaat Scheepswerf
Visser per 1 oktober 2011 verder als
Damen Shipyards Den Helder. Het
voormalige familiebedrijf, met
vestigingen in Den Helder en
Oudeschild op Texel, maakt al sinds
1993 deel uit van de wereldwijd
opererende wervengroep die op dit
moment uit meer dan dertig werven
en hieraan gerelateerde bedrijven
bestaat.
Algemeen directeur Jelle Loosman zegt
over de naamswijziging: “Wij zijn er
trots op dat ons bedrijf deel uitmaakt
van een heel sterke wervengroep en
willen dit graag meer uitdragen.
Verder willen wij ons door de
veranderingen in het werkpakket en
de ontwikkelde visie op de toekomst
anders in de markt gaan profileren. De
naamswijziging heeft geen gevolgen
voor onze structuur, organisatie en
werkgelegenheid en ook niet voor de
aangegane verplichtingen. Wij blijven
ons als middelgrote scheepswerf
richten op onderhouds- en
reparatiewerk aan alle voorkomende
scheepstypen en gaan daarnaast
nieuwbouw niet uit de weg.”

Het boorplatform Prirazlomnoya in de Barentsz Zee moet bestand zijn tegen extreem
lage temperaturen en sterke ijsvorming. De locatie is slechts 110 dagen per jaar ijsvrij,
de gemiddelde jaartemperatuur bedraagt -4 graden Celsius waarbij de temperatuur
in de winter kan zakken tot -50 graden Celsius.
In het gebied kan slechts vier maanden per jaar worden gewerkt. Het strenge klimaat
en de beperkingen door de sterke ijsvorming stellen de hoogste eisen aan de
technologie. Het Prirazlomnoya platform is speciaal gebouwd voor de ontwikkeling
van het Prirazlomnoya olieveld en vormt het eerste olieproductieproject in het
Russische Arctische zeegebied. Het olieveld werd ontdekt in 1989 en ligt op 60
kilometer voor de kust op het continentaal plat in de zee van Pechora. Het
ijsbestendige vaste olieplatform Prirazlomnoya is cruciaal voor de exploitatie van
het olieveld. De productiecapaciteit bedraagt 18.000 ton ruwe olie per dag.
Het overgrote deel van het werk wordt uitgevoerd met het valpijpschip de Seahorse
van Tideway. DP (dynamic positioning) valpijpschip Seahorse wordt speciaal
vrijgemaakt uit de Baltische zee waar zij gedurende het gehele jaar
beschermingswerkzaamheden heeft uitgevoerd op het Nordstream
gaspijpleidingproject, ook al voor Gazprom. Het DP2 valpijpschip Seahorse kan
17.000 ton breuksteen aan boord nemen en deze dankzij een speciale uitrusting
met grote precisie plaatsen tot op dieptes van 1.000 m.
In het ruim van de Seahorse wordt de gesorteerde breuksteen opgeslagen. De
‘valpijp’ die onder het schip hangt, zorgt er voor dat de breuksteen terechtkomt op
de exacte plaats boven pijpleidingen of rechtstreeks op de zeebodem. Daartoe is
het onderste eind van de valpijp uitgerust met een Remote Operated Vehicle (ROV).
Deze ROV wordt vanaf het dek bediend en controleert het plaatsen van de
breuksteen in drie dimensies

Het Prirazlomnoya-olieplatform
in het noorden van Rusland.
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Third contract for Western
Basin Main Works Dredging

Braziliaanse
opdrachten
voor Van Oord

Van Oord Australia Pty Ltd and Dredging International (Australia) Pty Ltd, member of
the DEME Group, have been awarded a third contract for the Western Basin Main
Works Dredging at the Port of Gladstone. This third contract signed with the
Gladstone Ports Corporation mid 2011 represents a value of AUD 120 million (EUR
90 million) and involves the dredging of Parcel 7 for the Western Basin Development.
The total value of the three contracts awarded to date by the Gladstone Ports
Corporation to the Joint Venture for the same Western Basin development exceeds
AUD 925 million (EUR 695 million).
The dredging volume of Parcel 7 will be approximately 2.9 million m3 for the
construction of one coal berth, comprising a berth pocket, berth pocket extension,
departure/arrival channel and a swing basin. The multi-billion dollar industry-funded
Wiggins Island Coal Terminal is expected to provide 80 million tonnes per annum in
additional export coal capacity through the Port of Gladstone once fully
commissioned. The Wiggins Island Coal Export Terminal Pty Ltd (WICET) is owned
and being developed by existing and potential coal exporters in Queensland.

Port of Gladstone.

Vosta supplies dredges to India
BEML Limited and VOSTA signed a cooperation agreement for the supply of dredges
to Indian end-users on October 10th, 2011. In the presence of Mr. S. Reddy, First
Secretary Legal of the Indian Embassy in The Netherlands, the agreement was signed
by Mr. V. RS. Natarajan, Chairman and Managing Director of BEML, and Mr. R.
Dietze, President and CEO of VOSTA. BEML and VOSTA will combine their resources
and expertise for the purpose of the construction of dredges for India.

Mr. R. Dietze (CEO VOSTA),
Mr. V.RS. Natarajan,
(Chairman and Managing
Director of BEML LIMITED),
Mr. R. van Berk (COO VOSTA).
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Van Oord heeft twee opdrachten
gekregen voor baggeractiviteiten in
de haven van Suape, Brazilië. De
contracten vertegenwoordigen samen
een waarde van ruim EUR 165 miljoen.
Opdrachtgever is Suape Complexo
Industrial Portuario Governador Eraldo
Gueiros, de beheerder van de haven
en een overheidsinstelling van de staat
Pernambuco. De werkzaamheden voor
beide projecten zullen eind 2011 van
start gaan.
De eerste opdracht betreft het
verdiepen van het toegangskanaal
naar de industriële haven van Suape.
Het project omvat het verwijderen
van 5 miljoen m3 grond, waarvan
ongeveer 1 miljoen m3 rots, die
gedeeltelijk geboord en gesprongen
moet worden. Door het verdiepen van
het toegangskanaal van -15 m naar
-20 m wordt voldaan aan een
belangrijke voorwaarde om de
geplande groei van de haven te
realiseren en de economische
ontwikkeling van de staat Pernambuco
verder te stimuleren. De werkzaamheden eindigen in september 2013.
Het tweede project omvat het
baggeren van een toegangskanaal en
een bassin ten behoeve van de nieuw
aan te leggen Promar scheepswerf.
Het materiaal, ongeveer 6 miljoen m3,
wordt gedeeltelijk gebruikt om een
nieuw haventerrein aan te leggen.
Het overige materiaal wordt op zee
gelost. De werkzaamheden duren
tot mei 2012.
Van Oord zet op deze projecten een
kleine en grote sleephopperzuiger,
een boor- en springplatform en een
grote cutterzuiger in. Met deze
opdrachten versterkt Van Oord
wederom haar positie in Zuid-Amerika.
Van Oord is sinds 1985 actief in
Brazilië en heeft sinds 1995 met
verschillende uitgevoerde projecten
bijgedragen aan de ontwikkeling van
de haven van Suape.

Voor Dagelijks Nieuws

WWW.OFFSHOREVISIE.NL
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Glasvezelkabel in
Straat van Magellaan
Boskalis heeft een contract verworven
ter waarde van circa € 30 miljoen voor
de levering en installatie van een
onderwaterglasvezelkabel door de
Straat van Magellaan in het uiterste
zuiden van Argentinië. Het contract
werd medio september toegekend
door het Argentijnse staatsbedrijf
AR-SAT (Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales S.A.).
De glasvezelkabel, die gaat dienen
voor internet en digitale televisie, zal
de stad Rio Gallegos in de provincie
Santa Cruz en de stad Rio Grande in
de provincie Tierra del Fuego met
elkaar verbinden. De totale lengte
van de onderwaterglasvezelkabel
bedraagt circa 40 kilometer.
De diepte van het water (70 meter),
sterke stromingen en hoge getijden
zorgen voor een uitdagende
werkomgeving.
Bij dit totaalproject, dat Boskalis
uitvoert met onderaannemer Alcatel
Lucent, zal een grote sleephopperzuiger en een kabellegschip worden
ingezet. Voor de kabel zullen er
sleuven worden gegraven met behulp
van een jetslee en een ploeg. Bij
bepaalde gedeeltes van de zeebodem
waar de grond te hard is voor een
jetslee zal moeten worden gebaggerd.
Boskalis is tevens verantwoordelijk
voor de aanlandingen aan beide
kanten, alsmede de installatie van
zo'n 60 kilometer landkabel op het
vasteland van Argentinië en op Tierra
del Fuego.
Werk aan het project gaat naar
verwachting binnenkort van start en
zal in totaal ongeveer acht maanden
in beslag nemen.

Boskalis verwerft
mijnbouwcontract
Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
(Boskalis) maakt bekend dat het een
contract heeft verworven voor het
delven van bauxiet in Lelydorp, in de
buurt van Paramaribo, Suriname.
De contractwaarde bedraagt circa
€ 125 miljoen en is door Suralco L.L.C.
toegekend, een indirecte gemeenschappelijke dochteronderneming
van Alcoa Inc. en Alumina Ltd.
Het project gaat binnenkort van start
en zal begin 2015 worden afgerond.

Van Oord krijgt prijs voor Work Safe-programma
De International Association of Dredging Companies (IADC) heeft het Work Safeprogramma van Van Oord onderscheiden met de Safety Award 2011. Work Safe
is een omvangrijk programma om de algehele veiligheid te verbeteren, dat tot stand
is gekomen naar aanleiding van een inventarisatie van alle arbeidsongevallen die
zich de afgelopen jaren bij Van Oord hebben voorgedaan.
Bij de uitreiking van de prijs door René Kolman en Koos van Oord, respectievelijk
secretaris-generaal en voorzitter van de IADC, zei CEO Pieter van Oord: "Het is een
enorme eer voor ons bedrijf dat de IADC de Safety Award aan ons heeft toegekend.
Van Oord is trots op de vindingrijkheid waarmee wij omgaan met de uitdagingen in
de waterbouw en op de creativiteit waarmee wij innovatieve en duurzame
oplossingen proberen te vinden voor wereldwijde maritieme uitdagingen.
Deze zelfde aanpak hanteren wij ook op het gebied van veiligheid. Deze prijs is
niet toegekend voor een bepaald project maar voor een allesomvattend
veiligheidssysteem, dat wij het afgelopen jaar in onze organisatie hebben ingevoerd.
Eerst is de werknemers gevraagd welke vragen zij zichzelf zouden moeten stellen
om hun eigen werkomgeving zo veilig mogelijk te maken. Dus, bijvoorbeeld, wat
moet je in het kader van veiligheid doen en wat vooral niet. De Work Safe-regels
zijn gebaseerd op hun antwoorden en op een analyse van de meest voorkomende
soorten ongevallen tijdens baggerprojecten. Hieruit zijn allerlei lessen getrokken.
Op die manier kunnen we nu en in de toekomst nog veiliger werken. In het Work
Safe-systeem komt elk proces afzonderlijk aan de orde. Er is een lijst met instructies
opgesteld voor de veiligheidsaspecten van iedere specifieke operatie.
Deze veiligheidsrichtlijnen gelden voor alle bagger- en waterbouwprojecten van
Van Oord en haar onderaannemers. En de resultaten zijn bemoedigend: sinds
2010 is er al een daling van het aantal incidenten op het werk geconstateerd."

Van Oord houdt Nederlandse
havengebieden toegankelijk
Van Oord heeft van Rijkswaterstaat opdracht ontvangen voor het uitvoeren van
diverse onderhoudsbaggerwerkzaamheden. Het gaat om prestatiecontract met
een looptijd van drie jaren en omvat twee zogenaamde percelen.
Voor de werkzaamheden, die op 1 september 2011 van start gaan, zet Van Oord
onder meer sleephopperzuigers in. De waarde van het contract bedraagt ruim
E 20 miljoen.
Het eerste perceel betreft het onderhouden van de Maasgeul, Eurogeul en IJgeul.
Dit zijn de vaargeulen in de Noordzee die scheepvaartverkeer toegang geven tot het
Rotterdamse en Amsterdamse havengebied. De Maasgeul zal ook worden verbreed.
Bovendien biedt dit contract de mogelijkheid voor zeezandwinning op een aantal
vastgestelde locaties in de Noordzee.
Het tweede perceel omvat het onderhoud van de vaargeulen vanaf de
havenmonding bij IJmuiden tot aan het sluizencomplex. Het is van cruciaal belang
voor het scheepvaartverkeer dat deze vaargeulen altijd op de juiste diepte zijn om
het havengebied in Amsterdam toegankelijk te houden. Ook de exploitatie van de
zandput Fortput maakt onderdeel uit van dit contract.

De Maasgeul nabij Rotterdam.
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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.

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder

Telefoon 0223 612222
Fax
0223 615522

info@intramar.nl
www.intramar.nl

Heavyweight with 4 pillars
In de competitieve markt van Olie- en Gas offshore
speelt tendering een cruciale rol bij het verkrijgen
van grootschalige en complexe projecten.
M Restart zoekt voor een grote klant een ervaren:

Corporate Manager Tendering.
Een echt zwaargewicht met 4 pijlers:
• Commercieel calculerend
• Inspirerend leidinggevend
• Strategisch onderhandelend
• Kwalitatief riskmanagement

De manager stuurt de afdeling Tendering centraal
aan en is verantwoordelijk voor het managen van
alle lokale tendering departments.
Wil je meer weten over deze uitdaging?
Neem dan contact op met Christa Wagemakers.

P.O. Box 23047 • 3001 KA Rotterdam • The Netherlands
Phone: +31 (0)10 - 71 41 800 • Fax: +31 (0)10 - 71 41 801
info@mrestart.nl • www.mrestart.nl
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Offshore-windpark Teesside

Inde-veld ontruimd

EDF Energy Renewables heeft Van Oord het Balance of Plant contract gegund voor
het Britse offshore windpark Teesside. De offshore-activiteiten van Van Oord gaan
medio januari 2012 van start en zijn in november 2012 voltooid.

Met het kraanvaartuig Stanislav Yudin
van Seaway Heavy Lifting zijn alle
platformen van Shell en partner Esso
uit het Britse Indefatigable (Inder)-veld
verwijderd. In Wallsend aan de Tyne is
een speicale locatie ingericht, waar
platformonderdelen verder worden
ontmanteld. Bijna alles wordt
hergebruikt. Operator Shell sloot in
2009 met de Noorse AF Gruppen een
contract omde platformen uit zee te
verwijderen.

Het windpark omvat 27 turbines en bevindt zich 1,5 km uit de kust van Redcar in
het noordoosten van Engeland. De activiteiten van Van Oord betreffen de bouw en
installatie van 27 fundaties, het ontwerp, de levering en de installatie van ongeveer
18 km onderwaterkabels en de aanleg van erosiebescherming rond de fundaties.
Siemens levert de windmolens, die in samenwerking met Van Oord worden
geplaatst. Het windpark krijgt een capaciteit van 62 megawatt en zal 40.000
huishoudens van stroom voorzien.
Van Oord heeft tien jaar ervaring met de bouw van windparken op zee, waarvan
vijf jaar als Balance of Plant-aannemer. De aanleg van het offshore-windpark Teesside
zal vlak voor de tewaterlating van Van Oords nieuwe installatieschip Aeolus worden
afgerond. De afgelopen jaren heeft Van Oord onder een Balance of Plant contract
het Nederlandse Prinses Amaliawindpark en het Belgische Belwind Fase 1 offshorewindpark gebouwd.
In juli heeft Van Oord opdracht gekregen voor het ontwerpen, leggen en begraven
van kabels voor het offshore-windpark DanTysk in Duitsland. Medio september start
Van Oord met de installatie van twee 100 meter hoge meteomasten in de Noordzee
op basis van een eerder gegund EPC-contract.

De Stanislav Yudin.

TU Delft leidt nieuwe Europese
masteropleiding windenergie

Serviceschepen voor
windmolens

Vanaf het volgende academisch jaar (2012-2013) kunnen studenten deelnemen
aan een nieuwe Europese masteropleiding: European Wind Energy Master (EWEM).
De TU Delft is coördinator van de opleiding, die wordt verzorgd met drie andere
Europese universiteiten. Recent is het programma geselecteerd voor financiering
door het prestigieuze Erasmus Mundus-programma van de EU.

Workships Contractors uit Rotterdam
en Koninklijke Doeksen hebben twee
2 meter lange en 7,30 meter brede
aluminium catamarans besteld bij
South Boats Specials Projects op het
eiland Wight. De schepen gaan
onderhoud verrichten aan op zee
staande windmolens. Met de
gezamenlijke bestelling versterken
de twee bedrijven hun samenwerking
op dit gebied.

Het European Wind Energy Master consortium bestaat uit vier universiteiten, die
wereldwijd leidend zijn in onderzoek en onderwijs op het gebied van windenergie.
Naast de TU Delft zijn dat de Technical University of Denmark, de Carl von Ossietzky
University of Oldenburg (Duitsland) en de Norwegian University of Science and
Technology. Het consortium wil jaarlijks 120 tot 150 afgestudeerden leveren voor de
snel groeiende windenergiesector. Het programma is ontwikkeld in samenwerking
met zo’n veertig partners van windenergieorganisaties, turbinefabrikanten en
ontwikkelaars van windparken op land en op zee.
De geselecteerde deelnemers studeren tijdens de cursus aan ten minste twee
instellingen uit het consortium. De opleiding EWEM heeft vier specialisaties:
Wind Physics, Rotor Design, Electric Power Systems en Offshore Engineering.
Er is een gezamenlijk eerste semester. Het multidisciplinaire en projectgeoriënteerde
onderwijs moet de studenten leren om kennis ook buiten hun eigen specialisatie
over te dragen en om ontwerpkeuzes te plaatsen in hun maatschappelijke context.
De opleiding valt onder het programma Erasmus Mundus, een
financieringsprogramma van de EU. Erasmus Mundus is een prestigieus
kwaliteitslabel dat wordt toegekend aan een beperkt aantal Europese universitaire
opleidingen. Elke Erasmus Mundus opleiding wordt door een consortium van
Europese universiteiten verzorgd. De Europese Commissie wil hiermee de kwaliteit
van Europees hoger onderwijs bevorderen en promoten en is gericht op
samenwerking en uitwisseling met landen buiten de EU. De concurrentie is hoog:
dit jaar werden 30 van de 177 voorstellen geselecteerd, waaronder EWEM.
De TU Delft coördineert nog twee Erasmus Mundus masteropleidingen (Coastal
and Marine Engineering and Management en het Erasmus Mundus Minerals
and Environmental Programme) en participeert in nog vier andere Erasmus
Mundus masters.

Met een diepgang van 1,20 meter
kunnen de Wind Farm Service Vessels
vrijwel overal komen. Om veilig in
ondiep water te kunnen varen worden
ze uitgerust met waterjets in plaats
van schroeven. Planerend halen de
catamarans daarmee een snelheid
van 25 knopen. De 45 ton wegende
catamarans zijn ook geschikt voor
duikwerkzaamheden rond
windmolens.
De schepen kunnen een 10-voets
container met complete duikuitrusting
meenemen en bieden plaats aan 12
personen. Zij komen respectievelijk in
maart en mei 2012 in de vaart.
Voor de exploitatie hebben Workships
en Doeksen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Offshore
Windpower Marine services uit
Engeland.

5 / 2011

OFFSHORE VISIE

23

o n s t r e am

Sterling Resources
verkoopt deel
Nederlandse belangen
Aanvang september heeft Sterling
Resources Netherlands
overeenstemming bereikt over de
verkoop van de helft van haar
50%-belang in de blokken F14, F16,
F17a, F18 en L01b in de Nederlandse
sector van de Noordzee aan Petro
Ventures Netherlands. Dit is de
Nederlandse dochteronderneming
van Petro Ventures International Ltd.
uit West-Australië, een maatschappij
die zich wereldwijd bezighoudt met
de opsporing van olie en gas. Sterling
Resources Netherlands, een dochter
van Sterling Resources uit Calcary in
Canada, blijft met haar 25%-belang
in deze blokken wel de uitvoerende
maatschappij (operator). Deze heeft
aangekondigd in het vierde kwartaal
van dit jaar een bevestigingsboring
te gaan uitvoeren in het F17 blok.
Net als in de andere vier blokken zijn
ook hier eerder al oliereservoirs
aangeboord. De vijf blokken liggen
zo’n 140 kilometer ten noorden van
Den Helder en hebben samen een
oppervlak van 1.550 vierkante
kilometer. De waterdiepte bedraagt
45 meter. De belangenverdeling in
deze blokken is thans: Sterling
Resources Netherlands (25%), Petro
Ventures Netherlands (25%), Energie
Beheer Nederland – EBN (40%) en
Grove Energy (10%). De Nederlandse
overheid moet nog goedkeuring
verlenen aan de voorgenomen verkoop.

Offshore Windpark Riffgat
Seaway Heavy Lifting Contracting
received the Foundation installation
contract for the Offshore Windpark
Riffgat project by Offshore-Windpark
RIFFGAT GmbH & Co. The park is
planned with 30 turbines (3.6 MW
each) and one substation, covering an
area of 5 x 1.2 km² and located 15 km
North West of the island Borkum. The
installation of the foundations will take
place during summer 2012 with one of
SHL’s self-propelled mono-hull crane vessels.
Monopile
foundation
installation on
Sheringham
Shoal by Seaway
Heavy Lifting .
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Feestelijke doop valpijpschip Stornes
Van Oord’s nieuwe flexibele valpijpschip Stornes is op 24 september gedoopt.
Het evenement vond plaats aan de Wilhelminakade in Rotterdam te midden van
honderden gasten en medewerkers. De ceremonie werd verricht door mevrouw
J. van Vonno, echtgenote van oud-commissaris W. van Vonno.
       
De Stornes is een zeegaand schip dat vooral wordt ingezet in de olie- en gasindustrie
voor de zeer accurate bescherming van onder andere pijpleidingen en kabels tot een
diepte tot 2.000 m. Het schip is het derde en met een laadcapaciteit van 27.000 ton
ook het grootste flexibele valpijpschip in de Van Oord-vloot. Het schip is gebouwd
op de CIMC Raffles werf in Yantai, China, waar het op 20 augustus 2010 te water
is gelaten.
De naam Stornes is in lijn met de traditie van de valpijpschepen in de Van Oord vloot
(Tertnes, Nordnes). Een nes is een oud woord voor een landtong in het Nederlands
maar ook in het Noors. Stor is het Noorse woord voor groot. Stornes betekent dus
letterlijk ‘Grote landtong’. De bouw van de Stornes maakt deel uit van Van Oord’s
omvangrijke investeringsprogramma voor de periode 2011- 2015 ter grootte van
bijna E 1 miljard.

Stornes in de haven van Rotterdam.

Succesvolle tewaterlating hefeiland NEPTUNE
Op 23 september 2011 is het hefeiland NEPTUNE te water gelaten. De ceremonie
vond plaats op de scheepswerf van IHC Merwede in Krimpen aan den IJssel. Dit
zelfvarende hefeiland is door IHC Merwede gebouwd voor GeoSea NV, de offshore
waterbouw specialist van de DEME-groep uit België.
Het contract tussen GeoSea en IHC Merwede voor het detailontwerp, de bouw
en oplevering van het hefeiland werd getekend op 16 september 2010. De kiel
werd gelegd op 25 maart 2010 en het schip zal in het eerste kwartaal van 2012
worden opgeleverd. Van ondertekening tot aflevering in anderhalf jaar geldt als
een zeer korte levertijd voor dit complexe high-tech en unieke hefeiland. Wanneer
de NEPTUNE operationeel is, ontvangt zij een ‘Green Passport’, toegekend door het
American Bureau of Shipping.
De 60 meter lange en 38 meter brede NEPTUNE is een DP2 hefeiland, uitgerust met
een kraan met een capaciteit van 600 ton. De kraan is volledig geïntegreerd in de
romp. Hiermee is de NEPTUNE uitermate geschikt voor het transport en de installatie
van offshore windturbines en andere zware offshore constructies.
Na oplevering aan GeoSea, begin 2012, start de NEPTUNE haar eerste opdracht op
de Thorntonbank bij de Belgische kust. Daar zal zij 48 windturbines installeren voor
de tweede en derde fase van het C-Power offshore windmolenpark. Aansluitend
gaat de NEPTUNE naar de Duitse wateren in de Noordzee voor de bouw van zowel
het Trianel West Borkum II windmolenpark (45 kilometer ten noorden van het OostFriese eiland Borkum) als het EnBW Baltic 2 windmolenpark (32 kilometer ten
noorden van het eiland Rügen).
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Lankhorst Ropes to Supply Goliat FPSO Mooring Lines

AMEC lands Cygnus FEED

Lankhorst Ropes Offshore Division has been awarded a contract by Eni Norge AS to
supply the polyester rope mooring lines for the Goliat FPSO (Floating Production
Storage and Offloading). The Goliat FPSO will be positioned 85 km offshore, north
west of Hammerfest in the PL229 and PL229B licence areas in the Barents Sea,
offshore Norway.

UK Engineering firm AMEC won a
£ 50 million FEED contract for the
GDF Suez-operated Cygnus gas field
in the North Sea, AMEC announced
3 October 2011.

The cylindrically shaped Goliat FPSO will be moored with 14 polyester mooring lines
in three clusters of 4, 4 and 6 lines at 400 m (1,312 ft) water depth. Lankhorst is
supplying Gama 98 polyester mooring rope. The mooring rope will be one of the
strongest FPSO mooring ropes to date.

The contract includes work on the
'option to proceed' into the detailed
design and procurement phase,
AMEC said. The FEED will be
completed in 2012.

Given the weather conditions in the Barents Sea, and relatively shallow water depth,
the Goliat FPSO will use a semi-taut leg mooring system to limit movement of the
FPSO. The mooring system comprising of three clusters with two clusters having
longer lines to the prevailing weather, together with the sea bed chain, will provide
the lateral restoring force needed to keep the production vessel on station during
operation.
In order to minimise the potential damage of trawl wire impact, Lankhorst Ropes is
developing a trawler wire resistant rope jacket for the polyester rope lines. The jacket
will be an integral part of the rope construction during manufacture at Lankhorst
offshore rope production facility in Portugal.
The FPSO's mooring systems will feature in-line buoyancy elements. Manufactured
by Lankhorst Mouldings, the buoyancy elements secured on elongated shackles have
an uplift of 19 T, and will prevent the polyester ropes from touching the sea bed.
Commenting on the award of the Goliat FPSO mooring contract, Chris Johnson,
sales director, Lankhorst Ropes Offshore Division, said “We are delighted to have
been chosen by Eni Norge AS to supply the mooring lines for Goliat. This is a
challenging project, and one which will demonstrate Lankhorst Ropes' commitment
to setting the standard for offshore mooring through the quality of both our ropes
and technical innovation.”
The PL229 and PL 229B licensees are Eni Norge AS and Statoil Petroleum AS with
Eni Norge AS as the field operator. The delivery of the mooring rope and buoyancy
elements from Lankhorst is scheduled for early 2013.

Analysis of the results from the
discovery well and six appraisal wells,
together with 3D seismic evaluations,
has led to a preliminary ultimate
recovery estimate of between 15bcm
and 28bcm of natural gas. Cygnus
resource estimates have indicated
that the field could contain as much
as 2tcf of gas, making it one of the
largest UK southern North Sea
discoveries.
Development plans call for a fourplatform complex with two drilling
centers and up to 10 wells. Project
sanction is expected in 1Q 2012.
GDF Suez holds a 38.75% operating
interest in the Cygnus project, with
partners Centrica (48.75%) and
Endeavor Energy (12.5%). The field
spans UKCS blocks 44/12a and
44/11a, about 159km northeast of
the North Norfolk coastline and 40 km
west of the UK/Netherlands median line.

111 Transition pieces for Anholt Offshore Wind Farm
MT Højgaard has awarded Jumbo Offshore the transport and installation contract for all of the 111 Transition Pieces (TP’s) for the
Anholt Offshore Wind Farm (Denmark). The 400 MW wind farm is currently being developed by DONG Energy. The Anholt Wind
Farm is located in the ‘Kattegat’, near Anholt Island, and will be the largest offshore wind farm in Denmark. One of Jumbo’s DP2
Offshore Heavy Lift Vessels will install the TP’s on pre-installed monopiles, starting April 2012.
Anholt is a result of Danish government policy, which aims for a society independent of fossil fuels. In 2020, 30% of gross
consumption should come from renewable energy. For the Anholt contract, the TP’s will be loaded at Bladt Industries (Aalborg,
Denmark). Every TP weighs approx. 200 t, is 17 m tall and has a diameter of approx. 5.5 m.
Mobilization is planned in Rotterdam early April 2012. The mobilization will include a motion compensated access bridge (for safe
access to the TP when the vessel is on DP), a grout plant, a purpose-built lifting beam, two passive lifting compensators of in-house
design, grillages and seafastenings. The two 900 t Huisman mast cranes will be re-reeved to their project specific configuration.
For Jumbo, the contract is a recognition of the safe and efficient TP-installation works for the Greater Gabbard Offshore Wind
Farm (UK). Jumbo’s all-in-one installation method will be largely repeated for the Anholt contract. This method consists of
loading 9 TP’s at a time, transport them to the site and install them.
“Jumbo’s installation method is a great match for this project and we are looking forward to working with them on the installation
of the Transition Pieces on Anholt Offshore Wind Farm,” says Kim Reinhard Andersen, Energy & Resources Director at MT Højgaard.
When the 111 foundations are in place, MT Højgaard will have installed a total of 560 offshore windmill foundations, which is
more than any other contractor in the world.
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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.

OV 5 2010edit.indd 19

www.heinenhopman.com
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Voith Radial Propeller (VRP)
for the Offshore Industry
The Voith Radial Propeller (VRP) is a 360°
thruster specially designed for the requirements of large offshore vessels as
semisubmersibles or monohull drill-ships.
Special features include underwatermounting, pressurized lubrication system
and bearings for DP requirements. Retraction systems are optionally available.

AZ_VRP_e_182x131_2011-09_CD2011.indd 1

Hydrodynamically the 8°-axis tilt by special gear technology ensures more useful
thrust by losses avoided due to interaction effects. Patented high lift nozzles and
individually optimized propellers ensure
best propulsion efficiency.
www.voithturbo.com/vrp

05.09.11 11:01

o n s t r e am

VIV Suppression Strakes for Saipem do Brasil
Lankhorst Mouldings Offshore Division in Sneek has been awarded a contract by
Saipem do Brasil for the supply of TriVIV Vortex Induced Vibration (VIV) suppression
strakes for the Petrobras P-55 Risers project.
The contract encompasses the production and delivery of VIV strakes for four types
of steel catenary risers: production, water injection, oil export and gas export, that
will connect the flowlines with the semisubmersible platform P-55. Installation is
planned to take place during the second half of 2012 in the Roncador field, Campos
Basin, about 120 kilometres off the coast of the Rio de Janeiro State in Brazil.
One of the major advantages of the TriVIV system is the high speed of installation
due to a low weight per piece and efficient design, in combination with a low overall
transport volume. The VIV suppression strake has been successful deployed by many
operators and installation contractors in Brazil and other deepwater areas such as the
Gulf of Mexico, demonstrating Lankhorst Mouldings' successful track record in this
area.
Lankhorst Mouldings’ Offshore division is a market leader in the supply of riser
protection systems for both production and drilling risers, such as TriVIV, RiserTect,
RiserShims as well as pipeline connections and protection systems such as PiggyLock
and UraGUARD. Recently, Lankhorst Mouldings has entered the deepwater buoyancy
modules market.
Mr. Martin Esselbrugge, Offshore Business Unit manager said: “Over the past years
we have supplied protection and connection systems for many advanced projects.
However, being able to work with Saipem do Brasil on the Petrobras P-55 Risers
project is a major success for us, following recent orders for VIV strakes, buoyancy
modules and other products for the Petrobras P-55, P-56 and P-62 projects. We
regard this as further proof that Lankhorst Mouldings Offshore is the pre-eminent
player in providing clever composite protection systems to the worldwide deep
offshore oil and gas industry.”

Seafox 3 contracted
by Coastal Energy
offshore Thailand
The self-elevating support jack-up
Seafox 3 is contracted to be used
offshore Thailand for Coastal Energy.
The works include accommodation
and support services for early oil
production activities in the Shongkla
basin. The Seafox 3 is currently in dock
at KeppelFels (Singapore) for regular
maintenance and 5 year survey works
including pre-works for the job in
Thailand.
“This contract enables us to look
beyond our niche market in the North
Sea and into innovative other market
developments. Using Seafox type of
equipment as a mobile but stable
and safe platform to facilitate early
oil production optimizes the total
value chain. Naturally we want to be
part of this fast growing development.
I expect that the Seafox 3 will do more
in Thailand for Coastal Energy but
currently we are fixed until the end of
next year,” told Keesjan Cordia of
Seafox Contractors to OV.

NAM plaatst eerste
Riser Access Tower

Lankhorst Mouldings TriVIV Vortex Induced Vibration (VIV) suppression strake.

Award for IHC Engineering Business
Leading North East Engineering company IHC Engineering Business (IHC EB) has
been named Design Team of the Year 2011 by the British Engineering Excellence
Awards (BEEA). At the ceremony held on October 13 at the Shakespeare Globe
Theatre, London, IHC EB was highly commended by the judges for the teamwork
and innovation that helped deliver an all new J-Lay Tower for their client Saipem
for use on their new build vessel Saipem FDS2. The J-Lay Tower which stands taller
than the Tyne Bridge in Newcastle is now in operation off the West Coast of Africa.
It is one of the offshore industry’s most versatile pipelay systems, capable of
installing large diameter subsea pipelines in water depths of up to 3,000 m.

De eerste door de Mercon werf in
Gorinchem voor Shell/NAM gebouwde
Riser Access Tower (RAT) is met succes
naast NAM’s K15-FA-1 gasproductieplatform in de Nederlandse sector van
Noordzee geïnstalleerd. De 800 ton
wegende toren is horizontaal op een
ponton vervoerd naar het K15 blok en
daar met behulp van een innovatief
kantelsysteem van ALE uit Breda rechtop
gezet en op de zeebodem neergelaten.
Met vier grote zuigankers is de toren
hierna in de zeebodem verankerd.
De toren is met een stalen brug met
het K15-FA-1 platform verbonden.
Via stijgpijpen in de toren wordt gas
van één of meerdere onderzeese putten
naar dit platform aangevoerd. Het
gebruik van RAT’s is onderdeel van het
Smart Well Engineering Exploration
and Production (SWEEP) project van
NAM en Shell UK. Doel van dit project
is om met goedkope en
gestandaardiseerde technieken zoveel
mogelijk kleine of marginale gasvelden
in het zuidelijke deel van de Noordzee
op te sporen en in productie te brengen.
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EUROPORT 2011
Advanced Technology, Your access to the future

Baanbrekende nieuwe
technologieën
Door de jaren heen heeft Europort zich ontwikkeld tot een van de grootste
maritieme vakbeurzen ter wereld. Van 8 t/m 11 november 2011 komt de
complete internationale maritieme industrie samen in wereldhaven
Rotterdam: van zeevaart, offshore en baggerij tot binnenvaart, visserij en
megajachten. Het Ahoy-complex is weer volledig volgeboekt met een
recordaantal van ruim 1.000 exposanten die hun baanbrekende nieuwe
technologieën presenteren. Advanced Technology staat centraal tijdens
Europort 2011, cruciaal om in deze toenemende competitieve omgeving
voorop te blijven lopen.

Innovatie wordt gezien als de toegang
tot de toekomst; bedrijven weten dat zij
met de laatste ontwikkelingen mee
moeten gaan. Innovatie en complexe
scheepsbouw behoren tot de kern van de
Nederlandse scheepsbouwindustrie. Vele
bedrijven uit verschillende maritieme
disciplines dingen mee naar
kostenefficiënte en effectieve
oplossingen in de markt.
Brandstofbesparing, minder uitstoot,
groene technologie en langzamer varen
zijn slechts enkele onderwerpen die bij
hen hoog op de agenda staan. Europort
is een belangrijke vakbeurs om innovaties
te presenteren. Ruim 1.000 exposanten
maken van deze gelegenheid gebruik.
Kennisuitwisseling
Europort biedt producenten en
leveranciers van maritieme equipment
een platform om klanten te ontmoeten;
ontwerpers, scheepseigenaren en
werven, maar ook collega’s en
concurrenten. Zij zijn allen afhankelijk
van elkaar en werken gezamenlijk aan
het doel om de industrie efficiënter en
milieuvriendelijker te maken. Tijdens de
beurs worden technische ontwikkelingen
en innovaties op informele wijze met
elkaar besproken. Veelal komen daar de
beste innovaties uit naar voren. Ook in
een omvangrijk congresprogramma
staan toekomstige ontwikkelingen
binnen de verschillende maritieme
sectoren centraal. In de openingsceremonie wordt op interactieve wijze
een doorkijkje gegeven op de maritieme
industrie over 30 jaar. Een Groene Route
over de beursvloer biedt een overzicht
van bedrijven die zich nu al op groen
gebied bewezen hebben met hun
producten en diensten.
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Innovatie
Nieuw deze editie van Europort is, dat
bezoekers tijdens hun voorregistratie
kunnen aangeven in welke producten en
diensten zij geïnteresseerd zijn. Eén week
voorafgaand aan de beurs ontvangen zij
vervolgens een exposantenlijst
gespecificeerd per aangegeven
producten/dienstencategorie. Naast deze
matchmaking op productniveau, vindt
voor het eerst tevens een matchmaking
event plaats: MariMatch 2011. Enterprise
Europort Network verzorgt dit
bemiddelingsplatform voor alle bedrijven
op het gebied van scheepsbouw en
maritieme technologie die op zoek zijn
naar nieuwe zakelijke contacten of
ontwikkelingspartners. Ook online
faciliteert Europort ontmoetingen tussen
maritieme professionals. Via een linkedin groep, een Twitter account en een
speciaal ontwikkelde app blijft men op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen
omtrent Europort.
Recordaantal
Europort biedt een totaaloverzicht van de
maritieme sector. Een recordaantal van
ruim 1.000 exposanten uit 35
verschillende landen presenteert de
nieuwste maritieme technologieën
verspreid over 10 hallen. Op Europort zijn
producten en diensten uit de volgende
segmenten te zien:
• scheepsbouw, -reparatie en –ombouw
• voortstuwing en manoeuvreren
• elektronica, communicatie en navigatie
• mechanische en hulpsystemen
• dek-, veiligheids- en speciale apparatuur
• maritieme diensten (bijv. classificatie,
financiële en nautische diensten,
media, overheid en
brancheverenigingen)

Het aantal exposanten van ruim 1.000 is
gegroeid ten opzichte van de 896 in
2009. Om alle exposanten te kunnen
huisvesten, worden twee tijdelijke hallen
bijgebouwd. In 2010 is het Sportpaleis
volledig gemoderniseerd waardoor de
verbinding tussen de hallen en het
Sportpaleis is verbeterd. Ook de centrale
entree van Ahoy is volledig volgeboekt
en op het voorterrein zal speciale
equipment te zien zijn. De blauwdrukken
voor gebiedsontwikkeling van Rotterdam
Zuid zijn er, waardoor Europort in de
toekomst de mogelijk heeft om verder uit
te breiden.
Bezoekersregistratie
Geïnteresseerde maritieme professionals
kunnen zich registreren voor een gratis
bezoek via www.europort.nl/registratie
of bij de ingang van de beurs. Na het
doorlopen van de registratie ontvangen
zij een digitale toegangskaart.

Openingstijden
Dinsdag 8 november:
10:00 – 18:00 uur
Woensdag 9 november:
10:00 – 18:00 uur
Donderdag 10 november:
10:00 – 22:00 uur (avondopening)
Vrijdag 11 november:
10:00 – 18:00 uur

o n s t r e am

Vlinderkleppen voor
Pieter Schelte Project
WW EuroValve heeft een order
ontvangen voor de levering van
speciale vlinderkleppen voor de
Pieter Schelte van Allseas. Voor dit
project zal Wouter Witzel EuroValve
zes vlinderkleppen type EVUS DN2200
met twee actuator flenzen leveren.
Elke afsluiter zal bediend worden
door middel van twee hydraulische
aandrijvingen waarmee een
openingstijd van de afsluiter van
vier seconden bereikt moet worden.
Tijdens de topside lift van een
booreiland is het snelle openen van
de vlinderklep vereist om de
ballasttank snel te kunnen legen.
Hierdoor ontstaat er een zogenoemd
‘quick lift’ van 2 meter die het risico
elimineert van een botsing tussen
topside en jacket.

North Sea oil giant
could dominate
Norwegian production
Wood Mackenzie believes the value
of the Aldous/Avaldsnes discovery in
the Norwegian North Sea could
potentially reach $13 billion.
Geoff Gillies, North West Europe
lead analyst, said: “At the upper end
of current expectations and based on
currently commercial fields, the field
could account for 20% of Norwegian
oil supply from 2020, rising to over half
by 2027, making a vital contribution to
Norway’s long-term oil production.
This would rank it as the third largest
Norwegian oil discovery of all time,
and the seventh largest find in the
history of the North Sea. With the
recoverable reserves estimate now
ranging from 1.2-2.6 Bbbl of oil
equivalent, the field could be worth
between $6.7 billion and $13 billion.”
Recent appraisal drilling, he adds:
“Not only proves the continuous
geological structure across licenses
PL265 and PL501, operated by Statoil
and Lundin respectively, it also indicates
higher porosity, higher oil saturation,
and a net to gross ratio of close to
100%.” A unitization agreement still
has to be established since the field
straddles two licenses involving different
co-venturers, but Gillies says it is a
positive sign that the two operators have
already formed a joint team to undertake
conceptual development studies.

Dockwise Vanguard books second journey
Mid October Dockwise announced its second project for the new-build vessel
Dockwise Vanguard. Directly following the transportation of the Jack & St. Malo
platform to the Gulf of Mexico in 2013, the Dockwise Vanguard will return to
Korea to load and transport the Goliat floating, production, storage and
offloading vessel to northern Norway.
The investment decision for the construction of the Dockwise Vanguard has
facilitated technical optimization of the production platform, whereby the change
offers benefits to the Goliat project with respect to transit time and transportation
flexibility. The financial result from this contract and the hereby announced change
order confirms the earlier made financial prognosis for the vessel in its first year of
operation. Aiming at further assignments for this period Dockwise continues to
strive for enhanced revenues compared to its initial plan.
The Goliat FPSO will be operated by Eni for oil production of the Goliat field located
offshore Northern Norway in sub-arctic conditions. The platform is designed as a
fully integrated and enclosed winterized floating production platform (FPSO).
André Goedée, Chief Executive Officer, Dockwise Ltd, said: "The Vanguard is
already adding unique capacity and new flexibility to the Dockwise fleet. This is of
particular value for clients with the most challenging assignments. In case of today's
announcement we created an opportunity for the client to optimize the project
execution schedule with a flexible and robust solution for the transportation of the
Goliat FPSO from Korea to Europe. We consider this another strong endorsement
of Dockwise's decision to invest in a major new-build asset ahead of the surge in
demand for Transport & Installation projects in the next decade."

Fairmount Glacier positioned FPSO
Fairmount Marine’s powerful tug Fairmount Glacier has successfully assisted in
the installation of the floating production storage and offloading unit (FPSO) Usan,
offshore Nigeria. For this operation Fairmount was contracted by Saipem Energies,
which needed a 200 ton bollard pull tug for this job. FPSO Usan is one of the largest
of its kind: 320 metres long and 61 metres wide. The unit is build in Korea.
On August 4th Fairmount Glacier
connected to the FPSO Usan as
requested by Saipem Energies.
After almost nine weeks of continuous
heading control and other general
assistance to the Usan, the FPSO was
successfully installed and Fairmount
Glacier was ordered to
commence demobilization.
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WINDENERGIE
Windsector en Rijk werken samen aan Green Deal Offshore Wind

Forse kostprijsreductie,
proeftuinen en groeiende
werkgelegenheid
Het Rijk en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) hebben
gezamenlijk een handtekening gezet onder een Green Deal Offshore
Windenergie. Om windenergie op de Noordzee verder tot ontwikkeling
te laten komen, is een forse reductie van de kostprijs nodig, oplopend
tot 40% in 2020. Innovatie en beleidsaanpassingen zijn daarbij
noodzakelijk. De Green Deal steekt daarom onder andere in op
proeftuinen om innovaties uit te testen.
De ministeries van EL&I en I&M en de sector stellen
een gezamenlijk overleg in om de Green Deal uit te voeren.

Minister M. Verhagen: “Offshore windenergie is een belangrijke
techniek voor de verdere verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening.”

Aanvang oktober zetten minister
M. Verhagen (ministerie van EL&I),
staatssecretaris J. Atsma (I&M) en
NWEA-voorzitter J. Warners, namens de
windsector, hun handtekening onder
de Green Deal Offshore Wind.
Jaap Warners: “Offshore windenergie
biedt grote kansen voor de Nederlandse
offshore industrie in zijn volle breedte en
is absoluut noodzakelijk om aan de
Europese doelstelling voor duurzame
energie te voldoen.”
De Nederlandse offshore windsector is
breed en aanzienlijk van omvang. Op
dit moment is de sector goed voor een
omzet van ruim een miljard euro per jaar
en voor ongeveer 2200 banen. “Dat kan
groeien naar 11.000 in 2020, mits
Nederland een thuismarkt verder gaat
ontwikkelen,” aldus Warners.
Minister Verhagen: “Offshore
windenergie is een belangrijke techniek
voor de verdere verduurzaming van de
elektriciteitsvoorziening en heeft een
aanzienlijk economisch potentieel voor
Nederland, mede door enerzijds de
bestaande economische kracht van de
Nederlandse nautische en offshore sector en
anderzijds het energetisch potentieel van
het Nederlandse deel van de Noordzee.”
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De Green Deal beoogt het
verdienpotentieel van offshore wind te
verbeteren. “Dit is ook van belang om
de Nederlandse toppositie en
werkgelegenheid in de sector op
internationale markten te behouden
en uit te bouwen,” meent minister
Verhagen. De daarvoor noodzakelijke
kostprijsreductie komt voor een
belangrijk deel uit innovatieve
ontwikkelingen bij Nederlandse
bedrijven. Tijdens de grote Europese
conferentie en beurs OFFSHORE 2011 in
Amsterdam (29 november – 1 december)
zullen de bedrijven die inhaken op de
Green Deal bekend worden gemaakt.
Theo Bruijninckx, voorzitter Raad van
Bestuur Ballast Nedam N.V.: “Met deze
mooie Green Deal geeft het kabinet
duidelijk aan dat offshore windenergie
een speerpunt is in het duurzame beleid
en erkent het kabinet het belang van een
sterke thuismarkt voor de exportkansen
van de Nederlandse industrie. De huidige
marktpositie van die industrie zal door
deze Green Deal en de bouw van
Nederlandse offshore windparken
verstevigd en uitgebreid worden. Dit zal
net als in bijvoorbeeld Groot-Brittannië
en Duitsland een grootschalige groene

banen motor opleveren in een van
oorsprong oer-Hollandse industrie.
Nederland maakt hierbij volop
gebruik van de uitzonderlijk gunstige
omstandigheden in het Nederlandse
deel van de Noordzee voor de verdere
ontwikkeling van offshore windenergie.”
In de Green Deal is opgenomen dat het
Rijk onder meer inzet op beleidsaanpassingen die leiden tot een lagere
kostprijs, bijvoorbeeld rond het systeem
van uitgifte van windparken en de
aanleg van de kabel op zee, en op de
ontwikkeling van ruimtelijk beleid om
windparken mogelijk te maken.
Om innovaties te testen wordt onder
meer ingezet op het ontwikkelen van
proeftuinen, waarbij innovaties getest
en gedemonstreerd kunnen worden.
Dat vergemakkelijkt het vermarkten
ervan, waardoor ook weer een nieuw
exportpotentieel ontstaat.
Nederlandse bedrijven zijn internationaal
actief in offshore wind; de bedrijfstak is
met name goed in installatie, toelevering,
onderhoud en research. Nederlandse
bedrijven zijn bij alle bestaande Europese
offshore windparken betrokken geweest.

WINDENERGY
New report

Interconnected European
offshore grid will save
billions of Euros
New results on offshore electricity grid infrastructure in Europe: the EU
‘OffshoreGrid’ project analysis reveals tremendous cost saving potential.
The report was published in Brussels on October 5, 2011. Offshore grids,
connecting North and Baltic Sea wind farms to electricity consumers, will
be substantially cheaper to build than expected. Building 'hub connections'
at sea instead of using cables to connect single wind farms individually to
the shore will result in investment costs that are 14 billion Euros lower.
Additionally if these hub connections were combined with an even more
interconnected ‘meshed grid’, the necessary additional costs of 5 to 7 billion
Euros would be compensated by 16 to 21 billion Euros of additional benefits
over 25 years of grid operation.

Stephan Kohler, Chief Executive Officer
of the German Energy Agency.

The cost for creating the complete
meshed offshore grid including wind
farm connections would amount to
about 0.1 Eurocent per kWh consumed
in the EU27 over the project life time.
There have been numerous estimates as
to the costs such a grid may involve and
the form it may take. The OffshoreGrid
project, co-financed by the European
Commission, proves the financial benefits
of building a meshed European grid
offshore and outlines two cost-efficient
designs. However, it warns that a new
regulatory framework is needed to
enable its construction.
”As a concrete roadmap for further grid
developments, the OffshoreGrid report
sends a credible and urgent call for action
to our policymakers and regulators.
It should help trigger and steer timely
investments, and deepen the international
exchange and collaboration that are
necessary for an efficient Europe-wide
grid,” said Geert Palmers, Chief Executive
Officer of global renewable energy
consultancy 3E, who acted as the project
coordinator.

Christian Kjaer, Chief Executive Officer
of the European Wind Energy Association.

”In order to facilitate the development
of an offshore power grid, the North and
Baltic Sea countries have to adapt the
legal framework together,” said Stephan
Kohler, Chief Executive Officer of the

German Energy Agency (dena).
”For example, the compatibility of
grid connection policies and support
mechanisms has to be pursued with high
priority. We need innovative concepts for
the distribution of costs and benefits for
the construction of new transnational
power grids.”
Christian Kjaer, Chief Executive Officer
of the European Wind Energy Association
(EWEA) added: ”If the right regulatory
measures are put in place to enable this
improved grid development, substantial
economic benefits can be reaped through
the projected savings in investment costs.
Also this will significantly increase the
security of electricity supply. In a truly
liberalised European energy market this
should have a positive effect on our
electricity bills.”
Partners of the project, co-funded by
the EU's 'Intelligent Energy Europe'
programme, include 3E, the German
Energy Agency (dena), the European
Wind Energy Association (EWEA), the
Polish Institute for Renewable Energy
(iEO), the Renewable Energy Sources unit
of the National Technical University of
Athens, the Norwegian Energy Research
Institute (SINTEF), the German Centre for
Wind Energy Research (ForWind) and the
UK based global energy services Group
Senergy Econnect.
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WINDENERGIE
EWEA event in RAI Amsterdam trekt vele experts

Offshore wind,
snelgroeiende sector
in Nederland

Offshore windenergie biedt Nederland grote economische kansen. Het potentieel van de segmenten
waar Nederland nu wereldwijd al sterk in is, bedraagt enkele miljarden toegevoegde waarde per jaar.
De offshore windindustrie in Nederland beslaat de totale keten van het ontwerpen, bouwen en
exploiteren van offshore windparken. Zo heeft Nederland binnen haar landsgrenzen internationaal
leidende bedrijven, van energieproducent tot mariene aannemer, van fundatiebouwer tot kabellegger
en van onderzoeksinstituut tot onderhoudsspecialist.

Als offshore windenergie ergens kan,
dan is het wel in Nederland. De
thuismarkt in olie en gas op de Noordzee
hebben gezorgd voor een uitstekende
infrastructuur en een groot aantal
gespecialiseerde bedrijven. Bovendien
is de Noordzee relatief ondiep en de
ondergrond is prima om in te bouwen.
En last but not least: het waait er goed!
De grote uitdaging voor offshore wind
is de kostprijs van de technologie.
Die moet dalen om offshore wind te
kunnen laten groeien. Offshore is nu
nog ongeveer de helft duurder dan
wind op land. De huidige kostprijs wordt
vooral veroorzaakt doordat de industrie
nog jong is.  In potentie kan offshore
wind de komende jaren uitgroeien tot
een van de meest dynamische sectoren
van Nederland.
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Banen
De Nederlandse offshore windenergiesector was in 2010 goed voor 2200
banen en genereerde meer dan een
miljard euro omzet. Dat blijkt uit
onderzoek dat Agentschap NL heeft
laten uitvoeren onder 112 bedrijven die
in deze sector actief zijn. Doel van het
onderzoek is om een actueel inzicht te
hebben in de Nederlandse bedrijvigheid
in de sector windenergie op zee: om
welk type werk gaat het, hoeveel
mensen werken eraan en wat is de
omzet. Per bedrijf – van de 112
reageerden er 82 – is geïnventariseerd
om welk type werk het gaat en binnen
welke ketenonderdelen van offshore
windenergie het bedrijf actief is.
Daarbij worden vier ketenonderdelen
onderscheiden: onderzoek en

ontwikkeling, projectontwikkeling,
constructie en exploitatie en onderhoud.
Omzet
Van 65 bedrijven is de omzet bekend.
Samen zorgen zij voor ongeveer 1 miljard
euro omzet. Omdat van een deel van de
onderzochte bedrijven de omzet niet
bekend is en er veel meer bedrijven
actief zijn in de sector, is de verwachting
dat de omzet in de totale sector in
Nederland flink hoger is.
Overigens is de omzet niet gelijk verdeeld
over de bedrijven: zeven bedrijven uit
het ketenonderdeel Constructie zijn goed
voor tweederde van de gehele omzet.
Bovendien bieden zij werkgelegenheid
aan een derde van alle mensen in de
hele sector.

WINDENERGIE

In 2020 wordt in Europa naar
verwachting jaarlijks voor 15 miljard
euro geïnvesteerd in offshore
windenergie. Nederland kan daarin een
belangrijke speler zijn. De segmenten
waar Nederland sterk in is, zijn fundatie,
installatie en onderhoud & maintenance.
Dit beslaat ongeveer 60% van deze
markt. Kortom: voor Nederland is het
potentieel van deze sector enkele
miljarden toegevoegde waarde per
jaar en duizenden banen.

Buitenland
De meeste respondenten gaven aan dat
ze veel activiteiten in het buitenland hebben. Zij constateren dat ten opzichte van
bedrijven uit andere landen, relatief veel
Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij
de ontwikkeling van offshore windenergie in andere Noordzeelanden, zoals
Duitsland, Engeland en België. Doordat
de inkomsten uit offshore windenergie
vooral uit het buitenland komen, zorgt
deze sector voor een grote spin-off voor
de Nederlandse economie.

Doorontwikkeling
Voor de bedrijven zijn de Europese
doelstellingen op het gebied van
duurzame energie van groot belang
voor de toekomst. Veel bedrijven baseren
hierop hun ingecalculeerde groei.
Ook geven verschillende bedrijven aan
dat ze baat hebben bij een sterke
thuismarkt, en pleiten ze voor
doorontwikkeling van offshore
windenergie in Nederland.
Een belangrijke voorwaarde voor groei in
de sector blijft volgens de geïnterviewden
financiële steun en krachtig beleid van
de Nederlandse overheid.

EWEA Offshore Wind
Conference and Exhibition
Met Windkracht 11 zet de
Nederlandse Wind Energie
Associatie (NWEA) de offshore
windindustrie op de kaart zet.
Dat gebeurt in de aanloop naar en
tijdens de EWEA Offshore Wind
Exhibition and Conference 2011,
die van 29 november tot 1
december dit jaar wordt gehouden
in de RAI in Amsterdam. Onderdeel
van de conferentie op 29 november
zijn een werkbezoek aan de
Maritime Campus te Den Helder,
Egmond aan Zee en IJmuiden.
In de haven van IJmuiden, waar
momenteel veel bedrijvigheid
heerst op het gebied van
windenergie, zullen de deelnemers
onder meer presentaties krijgen
op het gebied van Offshore Wind
Logistics and Handling.

Achieving more with bending technology.
Rolling Cilinders
up to 100mm
wall thickness
2400T Power Press:
Heavy cones
3.300x140mm
Profile bending:
up to HEA 1000,
tube Ø610,
SHS 500x500x20

Supply of: J-Tubes, Landing platforms, Bellmouths, Suction Anchors, Nodes, Sleeves and more.

www.kersteneurope.com

Wanssum • The Netherlands

WINDENERGIE
Den Helder zorgt voor inbedding van offshore wind

Nationaal Kenniscentrum
Offshore Windenergie
Op 22 september hebben de Maritime Campus Netherlands, de gemeente Den Helder en de stichting Energy Valley
door het tekenen van een convenant de aftrap gegeven voor de realisatie van het Nationaal Kenniscentrum Offshore
Windenergie. Het centrum gaat kennis over offshore wind die is opgedaan in instituten en bedrijven, beschikbaar maken
voor studenten en professionals en het onderwijs beter laten aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven.

De offshore windenergiesector is een
snelgroeiende bedrijfstak waarvoor
zowel kennis als goedgeschoold
personeel van groot belang zijn. In het
convenant komen de drie partijen
overeen dat zij samen toe zullen werken
naar de financiering van het
kenniscentrum op de locatie van de
gerenoveerde Zeevaartschool aan het
Ankerpark in Den Helder.
•	De stichting Energy Valley zorgt ervoor
dat het kenniscentrum onderdeel
wordt van de Energy Academy van
de Universiteit Groningen, een
onderzoeks- en opleidingsinstituut
op mbo-, hbo- en wo-niveau.
•	De MCN gaat het onderwijs
organiseren in samenwerking met
NHL Hogeschool Leeuwarden, STC
Groep Rotterdam, Hogeschool Arnhem
Nijmegen, ROC Kop van Noord Holland
en TU Delft.
•	De Gemeente Den Helder zorgt voor
inbedding van offshore wind in de
gebiedsontwikkeling van de haven,
het regionaal havengebonden
bedrijventerrein, Willemsoord,
Specialisatie Waddenzeehavens en
de Regionaal College Noordelijke
Zeehavens (RCNZ).
Groot belang
Gerrit van Werven, directeur van de
stichting Energy Valley, vindt het
Nationaal Kenniscentrum Offshore
Windenergie van groot belang voor
de offshore sector. “Noord-Nederland,
Den Helder en de Eemshaven hebben
grote potentie op het gebied van
offshore wind, terwijl ook elders in de
Energy Valley regio kennisopbouw en
bouw- en ontwikkelactiviteiten
plaatsvinden. Al deze activiteiten bieden
Noord-Nederland de kans om op
windgebied een belangrijke positie in
te nemen. Het is belangrijk om samen te
werken en gezamenlijk ons gewicht
in de schaal te leggen.
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Ik ben ervan overtuigd dat het Nationaal
Kenniscentrum Offshore Windenergie in
Den Helder daar een belangrijke rol in
kan spelen,” aldus Van Werven.
Havenwethouder Kees Visser: “Kennis
en innovatie ligt aan de basis van onze
inspanningen om Den Helder te
ontwikkelen als een duurzame haven
voor de offshorewind sector. Belangrijke
partijen als MCN, Energy Valley, de
provincie en het Rijk laten keer op keer
zien vertrouwen te hebben in wat we
in Den Helder doen en investeren mee in
onze ambities. Dat is een belangrijk
signaal naar ondernemers die staan te
trappelen om zich hier te vestigen. Met
dit centrum komen zij fysiek en logistiek
in het hart van de offshore wereld te
zitten. Door de samenwerking van MCN
en Energy Valley met de Energy Academy
in Groningen en hun toekomstige
samenwerking met Noord-Duitsland,
gaan we deel uit maken van een
excellente Europese duurzame
energieregio.”
Cees van Duyvendijk, voorzitter van
het bestuur van de Maritime Campus
Netherlands, vindt dit initiatief een
prachtig voorbeeld van hoe partijen in
samenhang een veelbelovende
ontwikkeling doeltreffend en doelmatig
kunnen realiseren. Een niet te missen
kans voor Den Helder en de regio Kop
van Noord Holland. De Kop van Noord
Holland is ideaal gepositioneerd, zowel
qua specifieke bedrijvigheid, kennis,
onderzoek, opleidingen als geografische
ligging, om richting te geven aan deze
belangwekkende economische en
innovatieve ontwikkeling. Binnen de
kracht van de Noordelijke Provincies
(inclusief de Provincie Noord Holland!)
op het gebied van duurzame energie,
kan de Noordkop zich, met inspanning
van alle partijen, ontwikkelen tot het
Centrum voor Offshore Wind Energy
in Nederland.

Kaart van de Noordzee met daarop
de Nederlandse windgebieden en ook
de Duitse windlocaties. U ziet dat die
gebieden ontsloten voor de havens
in de Energy Valley regio. Dat zijn
Eemshaven, Harlingen, Den Helder
en IJmuiden.
Doel
De stichting Energy Valley heeft tot doel
om bedrijven, kennisinstellingen en
overheidsinstanties te stimuleren, te
activeren, te faciliteren en te verbinden
om samen projecten in Noord-Nederland
en de kop van Noord-Holland te
ontwikkelen rondom schone,
betrouwbare en innovatieve energie.
Krachtenbundeling
De Maritime Campus Netherlands zet
zich in voor een sterke en duurzame
economische infrastructuur door het
bundelen van de krachten vanuit
bedrijfsleven, onderzoeksinstituten,
onderwijsinstellingen en overheid met
focus op de integratie van technologie
& ecologie, duurzame offshore energie,
duurzame havens, schone scheepvaart
en offshore aquafarming. Specifiek
wordt onder andere gewerkt aan
technisch- en maritiem (inclusief
offshore) vraaggestuurd - en verticaal
doorlopend onderwijs, van VMBO via
MBO en HBO tot en met WO.

IRO NIEUWS

Bestuurs- en directiewijziging
IRO in 2012

IRO samen met NOGEPA op succesvolle
beurs Offshore Energy 2011

Per 1 januari 2012 zal Gert-Jan Kramer aftreden als voorzitter
van IRO. Met ingang van deze datum zal Pieter van Oord het
voorzitterschap overnemen. Pieter van Oord, CEO Van Oord,
is momenteel vice-voorzitter van IRO.

Offshore Energy was wederom een zeer geslaagd evenement
dit jaar voor de eerste keer georganiseerd in de Amsterdam RAI
op 11 en 12 oktober jl. 5121 unieke bezoekers (4026 in 2010)
met meer dan 30 nationaliteiten van over de hele wereld, zoals
België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Italië, USA,
China, Australië, Kazachstan, Nigeria, Venezuela, de Verenigde
Arabische Emiraten en Ghana hebben hun weg gevonden
naar de business-to-business beurs die zich richt op de (inter-)
nationale offshore olie-, gas- en windindustrie en aanverwante
producten en diensten.

Tevens zal per januari 2012 de huidige directeur Hans de Boer
terugtreden en neemt Sander Vergroesen zijn functie als
directeur van IRO over.
Sander Vergroesen heeft meer dan twintig jaar ervaring
opgedaan in diverse (senior) management posities in de
commerciële dienstverlening. Van 2009 tot 2011 was hij actief
in het Arabische Golf gebied en gevestigd in Dubai, alwaar
hij werkte als Owners Representative voor iPS. Voordat hij in
oktober 2011 bij IRO aan de slag ging, was hij werkzaam als
Business Development Manager Oil & Gas voor iPS Capelle aan
den IJssel, Nederland.
Het bestuur en de leden van IRO zijn de heer Kramer, die meer
dan twintig jaar verbonden was aan IRO, dankbaar voor zijn
bestuurlijke inzet. Ook zijn het bestuur en de leden de heer
de Boer, die ruim tien jaar als directeur het gezicht van IRO
vorm gaf, bijzonder erkentelijk.

292 bedrijven (231 vorig jaar) hebben hun producten en
diensten getoond tijdens deze beurs. Het aantal bezoekers
groeide met meer dan 21% ten opzichte van de vorige editie
in 2010. Dit jaar duurde de beurs voor het eerst twee dagen.
IRO bemande samen met NOGEPA een stand.

IRO Decommissioning Seminar
Op woensdag 12 oktober 2011 organiseerde IRO in
samenwerking met Decom North Sea en Navingo een
Decommissioning Seminar tijdens de beurs Offshore Energy
in de RAI te Amsterdam.
Dagvoorzitter voor dit seminar was Hans P. de Boer, Directeur
IRO. Sprekers voor dit seminar waren achtereenvolgens:
Brian Nixon; Chief Executive, Decom North Sea
In zijn presentatie: ‘Market overview and update on industry
initiatives’ ging hij in op de uitdagingen die de industrie staan te
wachten.
Jelle Lanting; Commercial Manager Mammoet
Zijn presentatie; ‘A contractor’s perspective on
decommissioning’ belichtte de aanpak van decommissioning uit
het oogpunt van een ‘salvage contractor’.

Nieuwe
IRO-voorzitter
Pieter van Oord.

Jan Kromhout: Lawyer shipping, trade & insurance, AKD
In deze presentatie; ‘Decommissioning principles’ belichtte Jan
Kromhout de juridische aspecten van decommissioning.

World Petroleum Congress 2011,
Qatar, 4-8 december 2011

Nieuwe
IRO-directeur
Sander Vergroesen.

Het World Petroleum Congress is het meest prestigieuze congres
op het gebied van olie en gas in de wereld. Naast dit congres is
ook een beurs georganiseerd. Minister Maxime Verhagen zal
spreken op de conferentie en de beurs bezoeken. Het Holland
Paviljoen is gesitueerd op een zeer goede plek, vlakbij de
hoofdingang op het blok van Shell. Van Shell zullen Peter Voser,
CEO en Malcom Brinded, Executive Director Exploration &
Production aanwezig zijn.
Dit is een unieke kans voor de Nederlandse toeleveranciers om
deel te nemen aan dit prestigieuze evenement en wordt dan
ook voor een deel gesponsord door de overheid (Dutch Energy
Solutions programma). De inschrijving is gestart. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk,
079-3411981 of stoutjesdijk@iro.nl.
5 / 2011
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Students’ Design Contest Hit & Run 2011
IRO en NOGEPA hebben een ontwerpwedstrijd uitgeschreven
voor studenten van HBO en WO instellingen in Nederland. Het
doel is het ontwikkelen van een one size fits all platform voor de
ontwikkeling van marginale velden in de Noordzee. Deze Design
Contest wordt gesponsord door middel van het 40-jarig
Jubileum van IRO. De prijs voor het winnende team bestaat uit
een offshore veiligheidstraining (HUET) en een bezoek aan een
offshore installatie per helikopter. De offshore veiligheidstraining
wordt gesponsord door Falck Nutec in Rotterdam. Falck Nutec
levert trainingen op het gebied van veiligheid, overleving en
crisismanagement voor de offshore, olie & gas, scheepvaart en
duurzame energie-industrie (www.falcknutec.nl).
Het bezoek aan offshore installatie De Ruyter per helikopter
wordt gesponsord door Dana Petroleum, dat de Hanze (blok
F2a) en De Ruyter (blok P11b) velden exploiteert en belangen
heeft in een aantal exploratie en productie licenties.
(www.dana-petroleum.com)
Studententeams van NHL, STC en Maritiem Instituut Willem
Barentsz hebben zich aangemeld voor de wedstrijd en zijn zeer
enthousiast en popelen om de prijs te winnen en offshore te
gaan! Op donderdag 16 september 2011 werd een kick-off
meeting georganiseerd op het STC in Rotterdam om de
studenten voor te bereiden en hen de nodige informatie te
geven om succesvol van start te gaan. Industrie experts Ruud
Schulte, Facility Manager EBN (Energie Beheer Nederland) en
Michiel Pors, Tender Manager Offshore Mercon Steel Structures,
gaven presentaties over gas in Nederland en de momenteel
gebruikte technieken. De uitdaging voor de studenten is
natuurlijk om met een origineel idee te komen!

Het De Ruyter P-11b platform van operator Dana Petroleum (foto: Flying Focus).

Op donderdag 13 oktober 2011 werd een Q&A-sessie
gehouden bij EBN in Utrecht. De studenten werd gevraagd
om vragen in de sturen welke werden beantwoord door de
Industrie experts; Ruud Schulte (EBN), Gijs van de Voorde
(Versatec Energy), Michiel Pors (Mercon), Edwin van Drunen
en Jeroen Kwakernaak (KCI).
De deadline voor het indienen van de definitieve ontwerpen
is vrijdag 11 november 2011.
Op vrijdag 25 november, tijdens het 40-jarig jubileum van
IRO wordt de winnaar van de Students' Design Contest 2011
bekendgemaakt.

Trainingsfaciliteit Falck Nutec.
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Voorlopig beurs/exportprogramma
2011/2012:		

2011

World Petroleum Congress 2011,
Qatar, 4-8 december 2011

21-23 NOVEMber	Olie & Gas missie
Parijs, Frankrijk

De inschrijving is gestart. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Marlijn Stoutjesdijk, 079-3411981 of stoutjesdijk@
iro.nl.

29 nov-1 december	EOW
Amsterdam
4-8 december

BEURSGENOTEERD
BEURSGENOTEERD

World Petroleum Congress
Doha, Qatar

Australasian Oil & Gas Exhibition 2012,
Perth, 22-24 februari 2012

2012

IRO organiseert wegens enorm succes voor de tweede keer het
Holland paviljoen op de Australasian Oil & Gas Exhibition in Perth.
Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. De informatie en het
inschrijfformulier zijn te vinden op www.iro.nl.

22-24 februari 	Australasian Oil & Gas Exhibition
Perth, Australië

Offshore Technology Conference 2012,
Houston, 30 april-3 mei 2012

27-29 maart	On & Offshore Gorinchem
Gorinchem
30 april-3 mei 	Offshore Technology Conference
Houston, VS
28-31 augustus 	Offshore Northern Seas
Stavanger, Noorwegen
17-20 september 	Rio Oil & Gas
Rio de Janeiro, Brazilië
5-8 november 	ADIPEC
Abu Dhabi, VAE

De inschrijving voor OTC 2012 is 1 juli jl. gesloten en het
IRO Paviljoen is geheel uitverkocht.
Offshore Northern Seas 2012,
Stavanger, 28-31 augustus 2012

De inschrijving voor Offshore Northern Seas is gestart.
De sluitingsdatum voor inschrijving is 25 november 2011.
De informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op
www.iro.nl.
RIO OIL & GAS 2012, RIO DE JANEIRO 17-20 SEPTEMBER 2012

IRO zal opnieuw een Holland paviljoen organiseren op Rio Oil &
Gas. Naar verwachting zal de inschrijving half november starten.
Als u interesse heeft in deelname kunt u een e-mail sturen naar
Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl.
ADIPEC 2012, ABU DHABI, 5-8 NOVEMBER 2012

27-30 november 	OSEA
Singapore

De inschrijving voor ADIPEC is gestart. De sluitingsdatum voor
inschrijving is 16 december 2011. De informatie en het
inschrijfformulier zijn te vinden op www.iro.nl.

IRO Kalender 2010 / 2011

OSEA 2012, SINGAPORE, 27-30 NOVEMBER 2012

25 november	Algemene Ledenvergadering	 +
Jubileum
Utrecht
11 januari	Nieuwsjaarsreceptie			

In samenwerking met HME organiseert IRO een Holland
paviljoen op de beurs OSEA in Singapore.
U kunt er voor kiezen onder de IRO vlag te staan, of onder
het ‘Maritime by Holland’ concept.
De inschrijving is inmiddels gestart. De informatie en het
inschrijfformulier zijn te vinden op www.iro.nl.

	n.t.b.
31 januari	Oil & Gas Industry Forecast 		
Rotterdam

meer informatie of aanmeldformulier:

info@iro.nl of telefoon 079 341 19 81

Deelname aan beurzen/handelsmissies via IRO

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

: 079 341 19 81
: 079 341 97 64
: info@iro.nl
: www.iro.nl

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

ELEcTROTECHNIEK

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

Maximator 2011 ad_Opmaak 1 12-01-11

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

Our Energy Works!

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

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

•
•
•

Air Amplifiers
High Pressure Pumps
Gas Boosters

•
•
•

Air Amplifiers Stations
Hydraulic Units
Booster Stations

•

Valves, fittings & Tubings

•

On & Offshore Pressure Systems

•

Service & Rental Units

(VTF)

MAXIMATOR® Benelux BV

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

RECRUITMENT

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

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

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

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

Wilt u adverteren?
Bel Tonny Handgraaf
023 571 8480
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Supported by:

Gorinchem
27, 28 & 29 maart 2012
van 12.00 tot 20.00 uur

Evenementen

HAL

HARDENBERG
GORINCHEM
VENRAY

Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem
T 0183 - 68 06 80
F 0183 - 68 06 00
E gorinchem@evenementenhal.nl
I www.evenementenhal.nl

Ons evenement. UW MOMENT.

MEET • DELIVER • SUCCEED

VROON provides a diverse range of services and solutions for key
offshore-support needs, including platform supply, emergency response
and rescue, anchor handling and subsea support.
VROON has a versatile fleet of more than 100 vessels in service and
approximately 25 new build vessels on order.
VROON has the fleet to meet your needs, the people to deliver and the
determination to succeed.

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

