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mid auGust, 2012, the neW Generation Vessel For the oFFshore enerGY industrY, seaFoX 5, Was named 

bY ladY sponsor mrs marlies cordia roeloFFs. this unique multi-purpose Vessel is the First oFFshore 

Wind turbine installation Vessel built in sinGapore.
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Keppel FELS is on track to deliver Seafox 5, one 
of the largest and most advanced multi-purpose 
offshore wind turbine installers of its kind to the 
Seafox Group, ahead of time and with an impressive 
safety record. The vessel, Seafox 5, is able to 
operate in harsh environments and up to 65 
meters water depth.
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Ruud Haneveer koos in 2010 heel bewust voor de 
overstap van loonslaaf naar Zzp’er. Inmiddels is hij 
weer terug in loondienst. Toch zit hij bij Offshore 
Independents in een totaal andere situatie dan 
voorheen. Zijn salaris komt van zijn eigen 
bankrekening. Een verklarend relaas.
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Een primeur in Bergen op Zoom. Bij DCN wordt 
naartsig gewerkt aan de realisatie van een hyperbaar 
testcentrum. De testfaciliteit is niet allen om duikers 
te trainen maar ook om testen uit te voeren met 
grote stukken pijp van maximaal 48 inch. Offshore 
Visie nam een kijkje achter de schermen en sprak 
met de DCN directie. 
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Ingenieursbureau Coenradie. Al meer dan 23 jaar 
richt deze dienstverlener zich op landmeetkunde, 
geodesie en overige hoogwaardige precisiemetingen. 
Binnen de offshore-industrie werkt het bureau 
sedert een paar jaar hard aan een betrouwbare 
reputatie.“We liggen goed op koers,” stelt de 61-jarige 
Jo van Hoof, Project Manager Industrial Surveys. 
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NEWBUILDING

DELIVERING A LANDMARK VESSEL

Seafox takes delivery 
of unique multi-purpose 
vessel 
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Keppel FELS is on track to deliver Seafox 5, one of the largest and most advanced 

multi-purpose offshore wind turbine installers of its kind to the Seafox Group, ahead 

of time and with an impressive safety record. The vessel, Seafox 5, is able to operate in 

harsh environments and up to 65 meters water depth – the deepest for such vessels – 

as well as carry a wide variety of foundations and turbines.

The Seafox 5.
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continue to rise with the commercialisation 
of 5MW wind turbines over the next few 
years. Seafox 5 is a new generation vessel 
which will be able to out-perform existing 
marine assets both on cost and efficiency 
in wind installation. In addition, this 
state-of-the-art vessel has been 
specifically designed to meet all the 
requirements of both the offshore 
wind and the oil & gas industries in 
harsh environments.”

competitive
Measuring 50m wide and 151m end-to-
end, Seafox 5 will be among a handful 
of purpose-built jack ups with a 
1200-tonne heavy lift capacity and 
capable of installing both turbines and 
large foundations exceeding 800 tonnes 
in weight. Together with its environmental 
capabilities, stability coverage, deck 
space of 3,600m2 and a variable load of 
7,000 MT, it is able to outperform most 
other jack ups and be competitive with 
the floating heavy lift vessels.

The state-of-the-art vessel was named 
by Lady Sponsor Mrs Marlies Cordia 
Roeloffs on 18 August 2012 at Keppel 
FELS with Singapore’s Acting Minister 
for Manpower and Senior Minister of 
State for National Development, Mr Tan 
Chuan-Jin, as the Guest of Honour.

milestone
Mr Tan Chuan-Jin said: “As the first 
offshore wind turbine installation vessel 
built in Singapore, Seafox 5 marks a 
significant milestone in the capabilities 
and innovation by a Singaporean 
shipyard. I am glad to learn that, in line 
with Singapore’s push for increasing 
productivity, Keppel has been able to 
deliver this vessel more than a month 
ahead of schedule and with an excellent 
safety record. This reflects a goal that 
every company should aim towards: a 
productive workplace where the job is 
not only completed well and fast, but 
also enables every worker to return home 
to his family safely at the end of the day.”

charter
Built to Keppel’s proprietary Multi-
Purpose Self-Elevating Platform (MPSEP) 
design, Seafox 5 is a new-generation 
offshore wind turbine installation vessel 
that can withstand harsh offshore 
environmental conditions all year round 
in the deeper waters of the North Sea.
It has been chartered to the joint-venture 
company of Aarsleff Bilfinger Berger 
(ABJV) Dan Tysk to install offshore wind 
foundations in the 288 megawatt (MW) 
Dan Tysk wind farm in the German Sector 
of the North Sea.

larger slice
Wong Kok Seng, Managing Director, 
Keppel FELS said: “This achievement 
demonstrates our ability to leverage 
our R&D and execution capabilities to 
participate and add value effectively in a 
segment of the market which is relatively 
new to Keppel. Together with our other 
investments, we believe we are well-
poised to take on a larger slice of the 
global offshore wind market. We will 
continue to use our market knowledge, 
rig technology and construction expertise 
to offer prime solutions that enhances 
the productivity of installing and 
maintaining offshore wind farms 
at various phases.”

new generation
Keesjan Cordia, CEO of Seafox said: 
“The fact that Seafox 5 has already 
received a charter for immediate work 
speaks of the strength of the MPSEP 
design, the reputation of Keppel-made 
products and Seafox’s track record in multi-
support service jackups across the world. 
We see that demand for such vessels will 

Designed by Keppel’s research and 
development arm, Offshore Technology 
Development (OTD), Seafox 5 is a 
self-propelled installation jack up vessel 
utilising Keppel FELS’ proven jacking 
technology. Equipped with Dynamic 
Positioning 2 (DP-2) capabilities, the 
vessel is elevated above sea level by 
four legs which provide 30m of clearance 
between the legs & crane for easy cargo 
access. Seafox 5 has a large carrying 
capacity of up to 12 3.6MW turbines, 
three jackets or four tripods at a time, 
which enhances the efficiency of 
constructing offshore wind farms.

In addition to being well-suited for 
servicing offshore wind farms, it also 
meets the stringent operating regulations 
of the offshore oil and gas industry and 
can support a wide range of related 
activities such as accommodation, hook-
up, commissioning, well intervention, 
maintenance, construction and 
decommissioning.

Keesjan Cordia, CEO of Seafox.

The Seafox 5 was named by Lady Sponsor Mrs Marlies Cordia Roeloffs.



TRAINING

Het kloppend hart van The Well Academy 
in Apeldoorn bestaat uit een geavanceerd 
full sized rig floor simulator van het 
type DrillSim 5000, ontwikkeld door 
de Engelse firma Drilling Systems. “Wij 
hebben deze simulator aangeschaft om 
er direct mee te kunnen inspelen op de 
wensen vanuit de boorindustrie,” zegt 
George Galloway. “Hoewel er in deze 
sector al heel veilig wordt gewerkt, 
had onderzoek aangetoond dat de 
opleiding van boorpersoneel nog wel 
voor verbetering vatbaar was. Vooral ten 
aanzien van het goed kunnen reageren 
in afwijkende situaties. Op dit gebied 
misten we met name praktische 
trainingen. Voornoemd onderzoek, waar 
ik zelf ook bij betrokken ben geweest, is 
na het Macondo incident uitgevoerd 
door the Netherlands Oil and Gas 

Exploration and Production Association 
(NOGEPA), met steun van  Staatstoezicht 
op de Mijnen. En naast NOGEPA kwam 
ook de wereldwijd actieve Association 
of Oil & Gas Producers tot de conclusie 
dat boorpersoneel beter geschoold 
moest worden.” 

Kort nadat de resultaten van het 
onderzoek bekend waren geworden, 
kreeg George Galloway de kans om een 
boorsimulator aan te schaffen. In die 
periode ontmoette hij ook Jan Willem 
Flamma en samen besloten zij The Well 
Academy op te zetten en een speciale 
Scenario Based Well Control training te 
ontwikkelen. De simulator is in mei van 
dit jaar in Apeldoorn geïnstalleerd en 
hierna zijn alle benodigde parameters 
ingevoerd. In september zijn met teams 

van olie- en boormaatschappijen en 
vertegenwoordigers van overheden de 
eerste try-outs gehouden. Vanaf die tijd 
is The Well Academy up and running.

menselijk handelen
De door George Galloway en Jan Willem 
Flamma ontwikkelde Scenario Based Well 
Control training duurt drie dagen en 
bestaat naast een theoretisch deel ook 
uit een reeks praktische oefeningen op 
de boorsimulator. Voor dit laatste is een 
speciale ruimte ingericht met uitzicht op 
de boorvloer en alle apparatuur om het 
boorproces te kunnen uitvoeren. 
Galloway vervolgt: “Met de simulator 
kunnen we vanuit de controlekamer 
allerlei situaties creëren die uiteindelijk 
tot een blow-out zouden kunnen leiden. 
Met deze training willen we bereiken dat 

NIEUW: SCENARIO BASED WELL CONTROL TRAINING

The Well Academy 
speelt in op wensen 
boorindustrie

Na een intensieve voorbereidings-

periode heeft The Well Academy, 

opgericht door George Galloway 

en Jan Willem Flamma, in Nederland 

haar deuren geopend. Met een 

speciale Scenario Based Well Control 

training worden hier complete 

boorteams getraind om slagvaardig 

te kunnen reageren in afwijkende 

situaties tijdens het boren van putten. 

Naar aanleiding van het Macondo 

incident in de Golf van Mexico wordt 

met deze opleiding ingespeeld op de 

wensen uit de boorsector om haar 

personeel nog beter te trainen.
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V.l.n.r.: George Galloway, Erik Lely en Jan 

Willem Flamma (foto: PAS Publicaties).



“Er bestaat heel veel interesse voor en 
wij hebben al diverse complimenten uit 
de sector mogen ontvangen.” Galloway 
en Flamma weten zich gesteund door 
de International Association of Drilling 
Contractors (IADC) en het International 
Well Control Forum (IWCF), waarvan de 
laatste de accreditatie afgeeft voor de 
mensen die de standaard 
booropleidingen met succes hebben 
gevolgd. “Wij hebben hier ook al 
vertegenwoordigers van een grote 
boormaatschappij uit Houston op bezoek 
gehad. Zij waren zeer enthousiast over 
onze training.”

Op termijn willen Galloway en Flamma 
de boorsimulator ook gaan inzetten voor 
standaardopleidingen voor assistent 
drillers, drillers, toolpushers en company 
men. Maar ook voor well service en well 
intervention operaties. “Verder is er veel 
belangstelling voor well awareness 
trainingen voor productiepersoneel, 
ofwel de mensen die dagelijks met olie- 
of gasproducerende putten werken. 
Wij willen hier in de toekomst op 
inspelen. Met onze simulator kunnen wij 
hen leren het gedrag van die putten te 
begrijpen en slagvaardig op te treden in 
afwijkende situaties. Maar voorlopig 
richten wij ons geheel op de Scenario 
Based Well Control training. Hiermee zijn 
we uniek en misschien kunnen we het 
concept zelfs wereldwijd gaan uitrollen.”

het boorteam tijdig de signalen oppikt als 
er iets misgaat. En deze hierna ook op de 
goede manier interpreteert en de juiste 
handelingen uitvoert om de situatie in de 
hand te houden en hiermee een blow-
out te voorkomen.”

Bijzonder is verder dat de oprichters van 
The Well Academy psycholoog Erik Lely 
bij de scenariotraining hebben betrokken. 
“Erik heeft zich gespecialiseerd in crew 
resource management, kortweg CRM. 
Dit type training is naar aanleiding 
van een groot vliegtuigongeluk op het 
eiland Tenerife voor het eerst in de 
luchtvaartindustrie geïntroduceerd. Deze 
training, die speciaal is gericht op het 
menselijk handelen, blijkt heel succesvol 
en wordt ondertussen ook al met succes 
in de medische sector toegepast. Wij 
hebben nu het initiatief genomen om 
CRM ook in onze training te integreren. 
Hierbij wordt gekeken naar diverse 
menselijk aspecten. Bijvoorbeeld of de 
cursisten zich wel voldoende bewust 
zijn van de situatie, welke beslissingen zij 
dan nemen en hoe zij met de rest van het 
team communiceren. Dit alles maakt 
onze Scenario Based Well Control 
training tot iets unieks in de wereld.”

Veel interesse
De ontwikkelingen in Apeldoorn worden 
nauwgezet in de gaten gehouden door in 
de boorindustrie werkzame bedrijven. 

Naschrift:
Zowel Jan Willem Flamma als George 
Galloway hebben de afgelopen jaren 
heel veel ervaring opgedaan in de 
olie- en gasindustrie. Jan Willem 
werkte hiervoor als drilling 
supervisor, drilling engineer en well 
site drilling engineer bij Shell. 
George startte medio jaren tachtig 
zijn loopbaan als petroleum engineer 
bij Mobil (nu ExxonMobil) en was 
vervolgens voornamelijk in de Britse 
sector van de Noordzee werkzaam. 
Vanaf medio jaren negentig 
bekleedde hij eerst twee 
management functies en later nog 
business development functies bij 
Expro North Sea in Aberdeen. 
In 2006 maakte hij de oversteek 
naar Nederland en werd business 
manager Continental Europe bij de 
Expro-vestiging in Den Helder. Vier 
jaar later besloot hij zelfstandig 
ondernemer te worden. In deze 
hoedanigheid werkte hij eerst voor 
Noble Drilling en NOGEPA en bij 
laatstgenoemde organisatie kreeg 
George onder andere te maken met 
werkgroepen die naar aanleiding 
van het Macondo incident 
verbeteringen op het gebied van 
well control ontwikkelden en 
richtlijnen hiervoor opstelden.

TRAINING
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De geavanceerde full sized rig floor simulator van 

The Well Academy in Apeldoorn (foto: PAS Publicaties).



WINDENERGY

Jumbo’s scope of work included 
transport and installation of 111 TP’s. 
The TP’s, weighing up to 180t each, 
were loaded in Aalborg, Denmark and 
transported to the offshore location on 
board the Jumbo Javelin. 
At the field the heavy lift vessel 
positioned itself on DP and lifted the TP’s 
from her hold to place them on the pre-
installed monopiles. Jumbo’s highly 
skilled crew made the operations safe, 
efficient en reliable. Anholt Offshore 
Wind Farm is being built by DONG 
Energy. Jumbo is contracted by the 
Danish contractor MT Højgaard, 
who is in charge of the foundation 
installation work.

equipment
During mobilisation from the end of 
March till mid April 2012 the Jumbo 
Javelin was outfitted with job-specific 
equipment, amongst others a motion 
compensated walkway to provide safe 
access to the TP’s, a grout plant and 
Jumbo’s new temporary accommodation 
unit. This offshore approved unit 
accommodates up to 50 persons and can 
be placed on all J-type vessels of Jumbo. 
The Jumbo Javelin was also equipped 
with in house developed passive heave 
compensators (with a 2.5m stroke and a 
Safe Working Load of 300t) and two job-
specific, remote operated spreader bars 
to lift the TP’s. 

all in one go
The Jumbo Javelin is able to carry up to 
9 TP’s at a time, stowed vertically in the 
hold. The vessel is well-equipped for 
wind farm installation work: it is free 
floating, uses its DP2 system combined 
with a newly installed Taut Wire 
reference system to position itself, 
has a transit speed of up to 17 knots 
and is able to sail with open hatches. 

This means a large transport capacity, 
fast transit times to and from the 
installation site, efficient installation 
up to three TP’s a day and easy 
relocation from one position to the next. 

ANHOLT OFFSHORE WIND FARM

Jumbo completes 
installation of 111 
transition pieces 

Jumbo has successfully completed 

the TP-installation for the Anholt 

Offshore Wind Farm, off the Danish 

coast. Jumbo’s DP2 Heavy Lift Vessel 

Jumbo Javelin installed the 111 TP’s 

with a record-breaking installation 

rate of 3 TP’s per day. The transport, 

installation, access to the TP’s and 

grouting was done without any Lost 

Time Injuries. Once again Jumbo 

proved to have a very safe and 

efficient concept for the transport 

and installation of wind farm 

foundations with the use of only 

one free floating vessel on DP.   
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DUIKEN

“Met name de eerste helft van 2012 
was een uiterst enerverend periode,” 
geeft mededirecteur Wim Vriens aan 
tijdens een gesprek met Han Heilig. 
Samen met zijn broers Rob en Carlo 
zwaait hij de scepter over het in 1957 
opgerichte bedrijf, dat naast een kantoor 
in Duitsland, ook een 30% participatie 
heeft in DCN Global te Abu Dhabi. 
Een hernieuwde kennismaking. 

offshore
Wim Vriens: “Midden jaren tachtig 
was het bij ons geen rozengeur en 
maneschijn. We hebben ups en downs 
gekend in die periode en de jaren 
daaropvolgend, maar we zijn wel altijd 
in onszelf blijven geloven. Werken voor 
de offshore-industrie was in die tijd 
nauwelijks aan de orde. Ons vizier stond  
hoofdzakelijk gericht op werk uit de 
Zeeuwse wateren. Het Oosterschelde 
project. Af en toe kwam er een 
buitenlandse opdracht voorbij.  Nog 
altijd verrichten we duikwerkzaamheden 
in binnenwateren, waar we ‘droogzet’ 
projecten uitvoeren, maar de gewijzigde 
marktomstandigheden noopten ons na 

de eeuwwisseling de DCN-koers 
drastisch bij te stellen. We zijn weer de 
offshore ingedoken. En met succes. We 
zijn als het ware weer herontdekt door 
de internationale olie- en gasmarkt. Het 
vertrouwen is weer terug. En daarnaast 
weten ook de bouwers van offshore 
windparken ons te vinden en hebben 
we inmiddels op een aantal projecten 
duik- en ROV-services verleend.” 

kwaliteit
Inmiddels is DCN ook IMCA member 
geworden. IMCA staat voor: The 
International Marine Contractors 
Association, the international trade 
association representing offshore, marine 
and underwater engineering companies. 
“Het loopt allemaal weer lekker,” vult 
broer Carlo Vriens relativerend aan.  
“Ons geluk is wellicht geweest dat er 
naast de grote diving contrators slechts 
een beperkt aantal kleine duikbedrijven 
actief is binnen de offshore-industrie. 
Wij behoren tot die laatste groep. 
En onze kracht ligt in het gegeven dat 
wij een gedegen kwaliteit leveren tegen 
een acceptabele prijs. Wij zijn goed, 

PRIMEUR VOOR DCN UIT BERGEN OP ZOOM

Uniek hyperbaar testcentrum 
trekt aandacht uit hele wereld
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Gedurende een aantal jaren is het 

redelijk rustig geweest rond DCN 

International Diving and Marine 

Contrators. Dat wil echter niet 

zeggen dat er in Bergen op Zoom 

niets gebeurde. Integendeel zelfs. 

In stilte is door de gebroeders Vriens 

keihard gewerkt aan een imposante 

comeback. Met als positief gevolg 

dat vanaf 2010 een stevige opmars 

is ingezet. De orderportefeuille is 

doorlopend goed gevuld met 

opvallende projecten, er wordt 

naarstig gewerkt aan de realisatie 

van een hyperbaar testcentrum, er is 

een specifieke ROV afdeling opgezet 

en er is voor ruim 10 miljoen euro 

geïnvesteerd in twee nieuwe ROV’s 

(Seaeye Cougar en Seaeye Falcon) , 

een mobiel saturatiesysteem en 

additionele lassystemen.  

kunnen dankzij onze innovatieve houding 
meer bieden dan andere partijen en zijn 
niet al te duur.” Voorbeelden van recente 
projecten uit de olie- en gasmarkt zijn 
hyperbarische laswerkzaamheden aan 
een 26 inch lekke gasleiding in 
Azerbeidzjan en het herstel van een 
werkeiland in de Zwarte Zee nabij Sorchy 
waarvan de poten niet diep genoeg 
waren weggeheid. 

engineering
Wat is er zoal veranderd op 
organisatorisch vlak? Wim Vriens: 
“We hebben ervoor gekozen om 
van DCN een uitvoerend duikbedrijf 
te maken. Zo hebben wij geen eigen 
duikschepen om reden dat wij geen reder 
willen zijn. Indien noodzakelijk huren wij 
schepen in. Daarnaast nemen wij alleen 
maar projecten aan op een vast bedrag, 
terwijl anderen veelal op basis van een 
day rate opereren. Op deze wijze hebben 
wij bijvoorbeeld ook de projecten in 
Rusland  uitgevoerd. In financieel opzicht 
weet een opdrachtgever vooraf exact 
wat hij aan ons verschuldigd is. Duiken is 
onze core-business, maar wij hechten 

Overzicht testcentrum in Bergen op Zoom.



van hyperbaar onderwater reparatie 
werk. Mede in het kader daarvan wordt 
momenteel in een grote hal naast het 
hoofdkantoor in Bergen op Zoom 
naarstig gewerkt aan de bouw van een 
professioneel, hyperbaar testcentrum. 
Een primeur in Nederland. De testfaciliteit 
is niet alleen om duikers te trainen maar 
ook om testen uit te voeren met grote 
stukken pijp van maximaal 48 inch, die 
via een instapdeur door een heftruck 
naar binnen kunnen worden gereden. 
Limiteringen qua omvang zijn er 
nagenoeg niet meer. De tank heeft een 
200 meter werkdruk en een 280 meter 
testdruk. Het is een volwaardig hyperbaar 
testcentrum, waar op diepte in een 
compleet gescheiden laskamer 
laswerkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd of proeven kunnen worden 
gedaan. Afhankelijk van het doel 
waarvoor een opdrachtgever de 
testruimte wenst te gebruiken, kan de 
atmosfeer worden ingericht. Moet de 
vochtigheidsgraad in de ruimte 70% zijn, 
dan wordt dit overeenkomstig ingesteld. 
Moet de vochtigheidsgraad nul zijn, 
dan wordt deze op nul gebracht. 
Die vochtigheidsgraad kan, los van 
de duikers die in het overdruksysteem 
liggen te slapen, worden aangepast. 
Zo kan er dus voor elke kwalificatie 
een omstandigheid worden gecreëerd. 
In de testruimte kan worden gewerkt met  
polyesters, lijmen en reparatiemortels die 
niet in een leefomgeving verdampt 
mogen worden. Een ander groot 

heel veel waarde aan het leveren van 
een toegevoegde waarde in de vorm van 
engineering. Wij beschikken daartoe over 
heel veel kennis. Zeker als het om bouw 
gerelateerde klussen gaat. Voor Maersk 
in Denemarken hebben we onlangs een 
onderwater injectie project uitgevoerd. 
Zij hadden een probleem en vroegen 
ons om een oplossing. Hebben toen een 
groud methode voorgesteld omdat we 
die ervaring in huis. Alle seals, pompen 
en het groud hebben we zelf 
meegenomen. We leveren als het ware 
de hardware en de software. Maersk 
blij, wij tevreden. Feitelijk hebben we 
dankzij onze innovatieve houding ook 
eerdergenoemde projecten in Rusland 
binnengehaald. Gazprom legde ons 
een heel serieus probleem voor en wij 
kwamen met een hyperbarische 
lasoplossing. Het werken met een 
habitat was nog nooit eerder vertoond 
in Rusland. Ten overstaan van een uit 
tien functionarissen bestaande Gazprom 
delegatie hebben onze duikers hier in 
Bergen op Zoom aangetoond veel 
ervaring te hebben met de habitat 
techniek en zijn proeven uitgevoerd om 
hen te overtuigen dat ons voorstel werkt. 
En naar later bleek ook in de praktijk 
succesvol was.”

testcentrum
Duidelijk is dat de directie van DCN voor 
de toekomst haar pijlen vooral richt op de 
internationale olie- en gasmarkt alsmede 
de windenergie. Met name op het gebied 

voordeel is dat twee tot drie duikers 
gelijktijdig in de ruimte kunnen werken. 
Deze duikers moeten uiteraard wel 
gecertificeerd zijn om op een diepte 
van 200 meter te kunnen duiken.  
Overigens is de testruimte niet alleen 
voor lasproeven geschikt. 
Ook kunnen er op diepte onder meer 
lasrobots, ROV’s, duiksystemen, 
besturingen, hydrauliek motoren, 
kinkarmen of aandrijvingen worden 
getest. De complete samenstelling van 
het hyperbaar testcentrum bij DCN is 
inclusief een separate controle container 
en saturatiekamer onder overdruk, waartoe 
woonaccommodatie met douche- en 
wasfaciliteiten behoort. Mondiaal is slechts 
een gering aantal faciliteiten beschikbaar 
dat deze gesimuleerde testomstandig-
heden kan faciliteren.

interesse
Rob Vriens zegt hierover: “Hoewel we 
slechts beperkt hebben gecommuniceerd 
over het testcentrum, dat wij eind 2012 
officieel in gebruik zullen gaan nemen,  
komen er nu reeds aanvragen binnen 
vanuit de gehele wereld.  Van Canada tot 
Indonesië.  Wij hebben nu reeds op vijf 
werken ingeschreven. Het is natuurlijk 
niet alleen de faciliteit; het is ook de 
technische know how die wij in huis 
hebben op het gebied van hyperbaar 
onderwater lassen. Het natte lassen doen 
wij al vanaf 1960. Nat onderwaterlassen 
is goed te doen maar heeft als nadeel 
dat het smeltbad enorm snel afkoelt. 

DUIKEN
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Een hyperbaric  welding habitat van DCN.



Opvallende klussen

DCN is gedurende het laatste gedeelte van 
2011 en de eerste helft van 2012 bij twee 
zeer opvallende projecten betrokken 
geweest. Het project in Spanje is inmiddels 
met succes afgerond. Aan het tweede 
project in Willemshaven, Duitsland, wordt 
nog immer met 50 man dag en nacht 
gewerkt. Het betreft hier het repareren 
van honderden losgeraakte en wijkende 
damplanken in een nagelnieuwe kade van 
1800 meter lang aan de Eurogate 
Terminal. Voor deze klus heeft DCN vier 
zogeheten habitatplatforms geheel in 
eigen huis ontwikkeld en laten 
construeren. Via deze zelfrijdende 
platforms worden de habitats tot op een 
diepte van 24 meter gebracht, waarna de 
habitat met behulp van hydraulische 
vijzels tegen de damwand wordt 
aangedrukt. Met dit inmiddels gepatenteerde 
systeem wordt vervolgens onder water de 
damwand droog gezet, waarna duikers 
met het drooglassen kunnen beginnen. 

In een fractie van een seconde koelt 
het af van vloeibaar tot 5/6 graden. 
Desastreus voor de kwaliteit. De brosheid 
treedt op net in de buitenrand van het 
lasvlak. In het moedermateriaal. Daar zit 
dan ook de verzwakking. Vooral als er 
een hoge laskwaliteit vereist is, zoals 
bij pijpleidingen, is de oplossing voor 
dit probleem hyperbaar lassen, oftewel 
‘droog onderwaterlassen’ door middel 
van het plaatsen van een met gas 
gevulde ruimte om het werkstuk heen." 

"Zo’n habitat staat onder verhoogde druk, 
die overeenkomt met de plaatselijke 
waterdruk. Wij doen dit al vanaf 1987. 
Als gas wordt meestal een mengsel van 
zuurstof en helium gebruikt, waarbij de 
partiële zuurstofdruk  0,5 bar bedraagt. 
De verhouding tussen zuurstof en 
helium varieert dus met de diepte 
waarop gelast wordt. Het voordeel 
boven nat onderwaterlassen is dat 
het veel beter mogelijk is om de 
omstandigheden van het lassen te 
controleren, bijvoorbeeld de temperatuur 
direct voor en na het lassen.” 

Na bijna een jaar keihard werken heeft 
het DCN duikteam reeds 360 reparaties 
verricht. Na afronding van deze klus 
wacht er in Willemshaven al weer een 
ander project op DCN. Vlak bij de haven 
ligt een nieuwe steenkolencentrale. 
Gebleken is dat een 1300 meter lange 
leiding die naar de centrale loopt, lek is. 
Ook deze leiding zal met de zelfrijdende 
habitats worden geïnspecteerd.
De klus in Spanje betrof het op 100 meter 
diepte plaatsen van nieuwe liners in de 
inlaten van de in 1962 voltooide stuwdam 
nabij bedevaartsoord Santiago de 
Compostella. Niet via een saturatiesysteem 
op een boot, maar via een systeem dat 
gewoon midden op de stuwdam stond, 
hebben DCN-duikers deze klus met 
succes geklaard. Een opzienbarende 
gewaarwording voor de vele duizenden 
belangstellenden die gedurende het 
project zijn komen kijken. Meer hierover in 
een volgende uitgave van Offshore Visie.

DUIKEN
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New clieNt offices

Engineering company KCI opened a new floor for Client Offices at its head quarter 
in Schiedam. On 14 August, the Q16-Maas Project team of Oranje Nassau Energie 
had the pleasure to cut the ribbon. Manager Projects, Edwin van Drunen, sees the 
opening of the Client Offices as a next step in the steady growth of KCI as 
engineering company. “In the past 5 years, our company more than doubled in 
numbers of engineers. We have grown into a professional organization with 
expertise from field development until and including fabrication & installation 
management and commissioning. Our FEED, Basic and Detailed Engineering 
capabilities were always very strong points. We notice that our customers even 
more ask us to come up with creative and innovative solutions for their challenges. 
A logical next step is to get our customers aboard to intensify this creative and 
iterative process. In the case of Oranje Nassau Energie, we are currently in the project 
execution phase of the Q16 –Maas gas treatment development project.” 

 

Congratulations and cheers …….

weer ombouw 
booreilaNd

Voor de tweede keer in korte tijd 
wordt op de Scheldepoortwerf van 
Damen in Vlissingen een groot 
booreiland omgebouwd tot 
accommodatieplatform. Deze keer 
gaat het om de Transocean Shelf 
Explorer. De conversie zal ongeveer 
een half jaar in beslag nemen. 

De werkzaamheden, waarmee in 
september is begonnen, bestaan 
onder meer uit het verwijderen van 
de boorinstallatie, het installeren van 
een grote woonmodule en het 
renoveren van de bestaande 
accommodatie. Opdrachtgever is 
KS Energy uit Singapore.

www.offsHoreVisie.Nl

sHell suffers New setback

Shell’s offshore Alaska drilling plans are on hold until 2013 after its containment 
barge Arctic Challenger sustained damage during inspection. Shell’s Arctic Challenger 
containment barge was undergoing inspection tests by the U.S. Coast Guard when 
the containment dome on board was damaged during its final test. Shell must have 
Coast Guard approval for its containment system before drilling in oil-bearing zones 
can take place.

With the drilling season coming to a close, Shell said it would need an unspecified 
amount of time to repair the dome. “We are disappointed that the dome has not yet 
met our stringent acceptance standards,” Shell said in a statement. “But, as we have 
said all along, we will not conduct any operation until we are satisfied that we are 
fully prepared to do it safely.”

Environmentalists Greenpeace see the setback as a victory.

Artist impression of Arctic Challenger.

special modular 
offsHore support 
Vessels

A series of special modular support 
vessels for operators in the offshore 
industries is being built by IHC 
Merwede. Known as the IHC 
SupporterTM class, the ships are part 
of a six-year joint industry framework 
project between IHC and Lloyd’s 
Register. Each vessel will be built to 
client specifications with IHC using 
manual and on-screen configurators 
to guide companies through the 
design process. The first two vessels 
are due to be delivered in 2014.

Apart from cable-laying inspection 
and diving support, one of the key 
growth areas IHC is targeting is 
offshore wind farm technology, using 
support vessels to give base camp 
support in the field and inspection 
repair and maintenance work on 
subsea construction and grids.

Koos Roobol, LR’s Rotterdam Marine 
Business Development Manager, 
commented: “This is a key contract 
for LR which will help to grow our 
business in the offshore support 
vessel market and support our marine 
market focus for the floating offshore 
installations sector.”
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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 or cool in the most 
unforgiving environments.

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

Rough conditions 
       can be cool
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GAsOPsLAG

De Raad van State oordeelt dat er 
onduidelijkheden en onzekerheden 
aan de opslag zitten, maar dat het plan 
toch door kan gaan. ‘’Weliswaar kunnen 
deskundigen geen reële inschatting 
geven van de kans op een aardbeving, 
maar die kans wordt in elk geval niet 
groter geacht dan tijdens de periode 
dat op de Bergermeerlocatie gas werd 
gewonnen,” zo staat in de uitspraak.

bouw
Gasbedrijf TAQA Energy gaat op korte 
termijn beginnen met de voorbereidende 
werkzaamheden voor de bouw van de 
gasopslag. Die moet medio 2014 in 
gebruik zijn. Het bedrijf reageerde 
verheugd op de uitspraak. ‘’De uitspraak 
is het sluitstuk van een zorgvuldig proces, 
waarbij de gasopslag zo goed mogelijk is 
ingepast in de omgeving. TAQA heeft 
veel maatregelen genomen om het 
project op een veilige en verantwoorde 
manier vorm te geven en overlast zoveel 
mogelijk te voorkomen,” aldus directeur 
Jan Willen van Hoogstraten. In de zomer 
wordt gas opgeslagen om in de winter te 

gebruiken. Hierdoor wordt voorkomen 
dat in koude periodes, zoals bijvoorbeeld 
in februari van dit jaar, een tekort aan 
gas ontstaat en de prijs stijgt. Met een 
volume van 4,1 miljard kubieke meter 
moet de opslag in Bergermeer de 
grootste vrij toegankelijke gasopslag 
van Europa worden.

tegenvaller
Wethouder Alwin Hietbrink van de 
gemeente Bergen noemde de uitspraak 
woensdagmiddag ‘een enorme 
tegenvaller’. ‘’Eigenlijk zijn we op alle 
punten in het ongelijk gesteld,’’ zei 
Hietbrink, die teleurgesteld is dat niets 
met zijn klachten en zorgen is gedaan. 
‘’Maar de Raad van State heeft zeer 
uitgebreid en met alle deskundigheid 
naar de zaak gekeken, dus we 
accepteren de uitspraak.’’ Bergen was 
de enige gemeente die zich nog verzette 
tegen ondergrondse gasopslag. Als het 
aan Hietbrink ligt, vecht de gemeente het 
besluit niet verder aan bij een Europese 
rechter. ‘’Ik denk eerlijk gezegd niet dat 
dat veel kans van slagen heeft. 

We willen snel om tafel met het gasbedrijf, 
onder meer om onze zorgen te bespreken.’’

toestemming
Het ministerie van Economische Zaken is 
wel blij met de toestemming van de Raad 
van State. Volgens een woordvoerster 
van het ministerie is de gasopslag van 
belang voor de toekomstige 
gasvoorziening van Nederland. 
Ook de provincie Noord-Holland 
reageert tevreden. Gedeputeerde 
Tjeerd Talsma liet woensdag weten 
‘met instemming’ kennis te hebben 
genomen van het besluit.

Talsma stelt blij te zijn dat er nu eindelijk 
duidelijkheid is over de gasopslag. ‘’Het is 
fijn dat het kan doorgaan vanwege de 
werkgelegenheid en economische impuls 
die het geeft voor het gebied. Bovendien 
kan nu de natuurcompensatie die in het 
plan is opgenomen, worden gerealiseerd 
voor Bergen en omgeving.’’ De provincie 
zal de gevolgen van de gasopslag goed 
in de gaten blijven houden, laat de 
gedeputeerde weten.

ONDUIDELIJKHEDEN EN ONZEKERHEDEN

Gasopslag toegestaan in 
gebied Bergermeer

Tegenstanders vonden dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de 

risico’s bij de ondergrondse opslag, maar dat beroep is door de Raad van 

State ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep 

mogelijk. Tegenstanders van de opslag, zoals onder meer Milieudefensie, 

vrezen dat de schade als gevolg van mogelijke aardbevingen worden 

onderschat. Ook zouden onderzoeken over de nadelige gevolgen 

onderling afwijken en er wordt getwijfeld aan de veiligheid van de 

aardgasputten.
Artist impression Gasopslag Bergermeer.
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Nieuwe scHepeN

Rederij Abis Shipping heeft medio september twee nieuwe zware-lading schepen 
inde vaart genomen, de Abis Dover en de Abis Dublin. Zij zijn ontworpen om, 
naast algemene lading en projectlading, ook uiteenlopende werkzaamheden in 
de offshore te verrichten. De schepen zijn 107 meter lang, 16 meter breed en 
hebben een laadvermogen van 6000 dwt. 

De Abis Dover in aanbouw.

oNdiep water coNtract

Wederom een ondiep water contract 
voor Acta Marine uit Den Helder. 
Ditmaal van het Duitse RWE-Dea voor 
het bevoorraden van het Mittelplate 
platform in de Waddenzee. 
Acta Marine zal voor dit project 
vijf werkschepen gaan inzetten. 
Eerder dit jaar sloot Acta Marine reeds 
een meerjarig contract af met Liander 
om kabels en leidingen, die door de 
Waddenzee lopen en door de stroming 
bloot komen te liggen of onderhoud 
nodig hebben, weer voldoende diep te 
bodem in te werken.

largest piliNg Hammer

IHC Hydrohammer has been awarded a contract by Seaway Heavy Lifting to design 
and manufacture the S-2500 piling hammer, which is the largest ever built by the 
company. The order highlights the strong and reliable cooperation that has 
developed between the two companies over more than 20 years. The order also 
includes a 6,500 mm guide sleeve and other equipment needed for offshore 
operations in both the oil and gas and offshore wind markets. The piling equipment 
will primarily be used for the installation of monopiles with an outer diameter of 
6,500 mm. The S-2500 piling hammer is suitable to reach 2,500KJ of impact energy. 
The 6,500 mm guide sleeve is the largest available in the world.

This new and unique order takes IHC Hydrohammer to the next level in providing 
piling solutions, now and in the future. The company designs, manufactures and 
supplies hydraulic piling hammers for on- and offshore use and is known throughout 
the world for its innovative approach. This approach is not simply confined to 
hammers, but also extends to new piling techniques, foundation equipment and 
hammer accessories, with a view to making pile driving more efficient, easier to 
control, quieter and more widely usable. 

A Seaway Heavy Lifting vessel with equipment from IHC Hydrohammer.

gdf suez bouwt 
3 platformeN

Voor het in productie brengen van twee 
gasvelden en een olieveld in de 
Nederlandse sector van de Noordzee laat 
GDF Suez E&P Nederland bij werven in 
Schiedam, Ridderkerk en Antwerpen 
platformen bouwen. De gasvelden 
bevinden zich in de blokken L5 en D18 
en het olieveld in blok Q13. Bij de HSM 
Offshore werf in Schiedam worden voor 
het L5a-D platform een 950 ton 
wegende draagconstructie (jacket) en 
een 1.240 ton wegende dekmodule 
(topsides) en voor het D18a-A platform 
een 1.200 ton wegende dekmodule 
gefabriceerd. De 1.100 ton wegende 
draagconstructie voor het D18a-A 
platform en de eveneens 1.100 ton 
wegende draagconstructie voor het 
Q13a-A platform worden bij de NAMI 
werf in Ridderkerk gebouwd. De 
fabricage van de dekmodule voor 
laatstgenoemd platform is uitbesteed 
bij de Fabricom werf in Antwerpen. 
Deze krijgt een gewicht van 1.800 ton. 
Tevens heeft GDF Suez E&P Nederland 
bij deze werf een bouwopdracht voor 
een compressiemodule voor het 
bestaande G17-AP platform geplaatst. 
Hertel Offshore uit Rotterdam gaat op 
haar beurt de powermodules voor de 
drie nieuwe platformen leveren. De 
installatie offshore van de drie nieuwe 
platformen zal worden uitgevoerd door 
Seaway Heavy Lifting uit Zoetermeer. 
Het ontwerp van de platformen is 
afkomstig van het ingenieursbureau 
iV-Oil & Gas uit Papendrecht. Voor drie 
nieuwe offshoreplatformen bouwt TLQ 
Supply uit Zwolle drie speciale 
accommodatie-modules. Deze living 
quarters zullen rond de jaarwisseling 
worden opgeleverd.
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world’s largest backHoe dredger

IHC Merwede has successfully launched the largest backhoe dredger in the world 
on 31 August 2012. The name of the vessel will be revealed at the end of the year 
during a special ceremony. The launch took place at the shipyard of its cooperation 
partner, NMC, in Nieuw-Lekkerland. IHC Merwede is building the vessel for 
Autoridad del Canal de Panama (ACP).
The contract for the design, construction and delivery of the backhoe dredger was 
signed between ACP and IHC Global Production on 9 April 2011. The keel was laid 
on 13 December 2011 and the vessel will be transported to Panama in the fourth 
quarter of 2012.
The vessel has been designed and built using the latest technological developments. 
The width of the pontoon is greatly enlarged in connection with the stability of the 
dredger. The backhoe dredger will be equipped with a diesel-hydraulic modified 
Komatsu PC5500 excavator. Due to this the dredger has a maximum dredging 
depth of 19.5m with a 13.5m3 bucket. The vessel has been designed to be 
equipped with an even larger excavator in the future: the modified Komatsu PC8000. 
The backhoe dredger will initially be used for the expansion of the Panama Canal 
and subsequently for its maintenance. 

Launching of the largest backhoe dredger in the world. 

surVey Vessel 
fugro equator

For and on behalf of the builders, 
Redwise from Baarn delivered the 
diesel-electric survey vessel Fugro 
Equator from Thailand to Singapore. 
Sea trials and the delivery voyage 
were used for final testing and 
commissioning of the DP and survey 
systems on board with a total 
complement of 22 persons including 
yard, commissioning and Owners 
personnel and the marine crew of 
Redwise consisting of 9 crewmembers. 
Although the voyage itself was short 
and smooth, the mass of people and 
testing involved made it an 
extraordinaire delivery. The voyage 
was made under the Bahama flag, 
necessitating the implementing of 
Redwise’s ISM and ISPS system for a 
period of 6 days only, before changing 
to systems the new Owners following 
delivery of the vessel by the builders to 
the Owners in the port of Singapore.

omVaNgrijk coNtract tebodiN

Aanvang september heeft Tebodin een contract met een looptijd van drie jaar 
verworven voor het verlenen van Project Management Consulting (PMC) services 
aan ADCO’s Engineering and Projects Department. Het contract dat diverse 
olievelden in Abu Dhabi omvat, biedt een mogelijke verlenging tot vijf jaar. 
Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADCO) werkt on-shore in 
Abu Dhabi – een van de zeven emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten. 
Namens haar aandeelhouders verkent, ontwikkelt en produceert ADCO 
koolwaterstoffen binnen haar werkgebied.

ADCO streeft naar het bereiken van een duurzame capaciteit van de olieproductie en 
de verbetering van de productie-installaties door middel van de meest efficiënte en 
voordelige beschikbare technieken. Voor de realisering van deze doelstelling heeft 
ADCO een omvangrijk investeringsplan betreffende het toevoegen van nieuwe 
installaties en het opwaarderen van bestaande installaties op ‘project by project’ basis.

De dienstverlening van Tebodin bestaat uit het assisteren van ADCO bij het managen 
en organiseren van de conceptuele studies, FEED en de uitvoering van Engineering, 
Procurement & Construction (EPC) van de projecten voor de olievelden in Bab, 
Bu Hasa, Sahil, Asab, Shah en de terminal van Jebel Dhanna. 

daNa selects seVaN 
fpso coNcept 

Following more than a year of front 
end engineering and development work, 
Sevan Marine’s FPSO concept has been 
chosen by Dana Petroleum for the $1.5  
billion Western Isles development project. 
The Western Isles project consists of two 
oil fields called Harris and Barra in the UK 
Northern North Sea and east of Shetland. 
Carl Lieungh, Sevan Marine’s CEO said: 
“We are extremely pleased that our FPSO 
technology has been chosen by Dana for 
the Western Isles development project. 
We have already enjoyed working with 
Dana during front end engineering and 
development, and we are looking forward 
to continuing to provide services to Dana 
during the execution of the EPC contract.”
The development is expected to produce 
more than 40,000 barrels of oil equivalent 
each day and the project is expected to 
receive full approval from the UK 
Government towards the end of 2012, 
with first oil production expected in 2015. 
Sevan Marine and Dana Petroleum 
have negotiated two agreements, one 
Technology License Agreement whereby 
Dana pays a license fee to Sevan for the 
right to use the proprietary Sevan 
Technology, and one Service Agreement 
under which Sevan will provide technical 
and administrative resources to Dana 
during the project.
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fairmouNt sHerpa tows rig atwood coNdor

Fairmount Marine’s tug Fairmount Sherpa has delivered rig Atwood Condor fast and 
safely in Port of Spain, Trinidad. The semi-submersible rig was towed from Port Louis, 
Mauritius, over a distance of 8,100 nautical miles with an average speed of 8.5 knots.

The Atwood Condor is a 2012 Singapore build dynamically positioned semi-
submersible drilling unit capable of operating in 3,050 meters of water and 
drilling depths up to 12,200 meters. The 118 meter long state-of-the-art rig has 
an accommodation capacity for up to 200 persons. 

The Fairmount Sherpa towing the Atwood Condor.

deliVery of 
imsV saNaborg

Wagenborg Offshore on Friday, 
August 24th, accepted delivery of 
the IMSV Sanaborg, the first in a 
series of ice-breaking multipurpose 
support-vessels (bollard-pull 34 ton). 

The vessel, delivered by Royal Niestern 
Sander, Delfzijl, is specifically 
developed for logistic provision of 
service to the oil and gas industry 
in the Caspian Sea. The second 
ice-breaker, which will be named 
Serkeborg, is expected to be  
delivered next month.

kleiNe kracHtpatsers

De HydrauPack 45E is een hydraulische aggregaat met een vermogen van 45 kW, 
die toegepast wordt bij industriële en offshore-toepassingen. Deze veelzijdig 
inzetbare HydrauPack 45E is nu verkrijgbaar in drie uitvoeringen: naast de standaard 
elektrische versie heeft HydrauRent nu ook een ATEX-uitvoering voor explosieveilige 
omgevingen en een diesel gedreven aggregaat geïntroduceerd.

Dankzij het modulaire ontwerp is de HydrauPack 45E eenvoudig te koppelen 
wanneer meer vermogen vereist wordt. Om overal opstarten mogelijk te maken 
worden de gekoppelde elektrisch aangedreven versies één voor één opgestart. 
Alle uitvoeringen – ingebouwd in eenzelfde frame – zijn modulair en eenvoudig 
te koppelen aan elkaar of aan andere hydraulische installaties, zoals bijvoorbeeld 
filtratie-units. Of aan de HydrauSupport 1000T, de hydrauliektank van duizend liter, 
wanneer veel olie bij een toepassing nodig is. Deze tank is geschikt voor koppeling 
aan zowel de standaard- en de ATEX-versie als de dieseluitvoering. De HydrauPack 
45E heeft naast ingebouwde hijsogen tevens insteekopeningen voor heftrucklepels, 
zodat de kleine krachtpatser gemakkelijk verplaatst of gestapeld kan worden. 
Optioneel wordt de eenheid door middel van een afstandsbediening (niet draadloos) 
in- en uitgeschakeld. 

Naast de elektrisch aangedreven standaard- of ATEX-versie van de HydrauPack 
45E en de diesel gedreven aggregaat wordt de serie binnenkort uitgebreid met 
een water-glycol-uitvoering. Deze maakt gebruik van een water-glycolmengsel in 
plaats van hydrauliekolie als medium. 

seafox 3 aNd 6 sold
 
The Seafox Group have found a 
partner in Coastal Energy that requires 
existing jack-ups in more benign 
environments as mobile offshore 
production units (MOPU). This demand 
fits well with some of our older harsh 
environment designed service jack-ups 
as the life time expectancy is extended 
well beyond the design life time in 
more benign areas such as Thailand. 
Resulting in a safe and stable 
production platform for years to come 
for our client Coastal Energy. 
Both units have been successful 
working Offshore Thailand for Coastal 
Energy in the last couple of years and 
have become of strategic importance 
to the client as they are an integral part 
of their current assets in Thailand. 
“Selling our older tonnage at good 
market value is in line with our strategy 
going forward and facilitates an 
additional spin off market in the future 
as the MOPU market is proving itself in 
recent years as sustainable going 
forward,” explained Keesjan Cordia, 
CEO of Seafox Contractors, to 
Offshore Visie. 

www.offshorevisie.nl
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Een Zzp’er is een zelfstandige zonder 
personeel. Iemand die geld verdient 
door zijn diensten aan te bieden, maar 
geen vast inkomen heeft. Lekker je 
eigen baas zijn en geen last hebben 
van kantoorpolitiek en vergaderterreur. 
Ruud Haneveer zag het een paar jaar 
geleden helemaal zitten. Hij was toen 
49 jaar, had 25 jaar constructie en 
reparatie ervaring in de olie- en 
gaswereld in zijn rugzak en begon 
in het volste vertrouwen onder de 
naam Sinergias Maritime Services. 
Zijn specialisme: corporate advisory 
en interim management, business 
development, marketing support, 
feasibility studies, contract analyse, 
projectmanagement, research en 
development consultancy. Vanaf 
dag 1 liep het buitengewoon goed. 

“De projecten die ik binnenhaalde waren 
uiterst interessant. Mijn orderportefeuille 
zat zo goed gevuld dat ik zo nu en dan 
bevriende Zzp’ers erbij moest betrekken. 
Ik rolde van het een in het ander. Precies 
zoals ik me dat wenste als Zzp’er. Feit 
blijft echter dat je doorlopend in je eentje 
bezig bent. En juist dat legt tegelijkertijd 
een behoorlijke beperking bloot. Want 
als Zzp’er krijg je natuurlijk ook te maken 
met zaken als boekhouding, urenregistratie, 
secretariaat, belastingafdracht, marketing, 
acquisitie. Als je midden in een project 
zit, heb je eigenlijk geen tijd  voor dit 
soort noodzakelijkheden. Niet goed, 
maar het is niet anders. Knelpunt voor 
mij was vooral het gebrek aan tijd om de 
feeling met de markt te houden. Punt is 
dat je op een gegeven moment gewoon 
tegen je eigen fysieke grenzen oploopt.” 

Werkervaring
Waar kennen wij de nu 53-jarige 
Ruud Haneveer ook alweer precies van? 
“Ik ben een voormalig Keppel Verolme en 
Bluewater Energy Services medewerker. 
Van jongs af aan had ik de aspiratie om 
in de offshore industrie te gaan werken. 
Na mijn HTS opleiding scheepsbouw-
kunde, startte ik dan ook bij Grootint. 
Later Verolme Botlek. En weer later 
Keppel Verolme. Ik heb daar bijna 20 jaar 
gewerkt. Met als speerpunt verbouw- 
en reparatieprojecten binnen de 
internationale olie- en gasmarkt. 
Ik groeide als het ware mee met de 
organisatie. Maakte bijna elke vier of 
vijf jaar een promotie. Klom op van 
project manager naar sales & marketing 
manager, van commercieel manager 
naar lid van het management team.”

RUUD HANEVEER NU BIJ AUXILIUM OFFSHORE, ZUSTERBEDRIJF VAN OFFSHORE INDEPENDENTS

‘Onderlinge kruisbestuiving 
kennis en werk heel 
inspirerend’

Het was in oktober 2011 dat Ruud Haneveer aan redacteur Han Heilig vroeg of er in Offshore Visie niet een keer 

aandacht geschonken kon worden aan de Zzp’ers die actief zijn binnen de offshore industrie. “Onderschat onze 

inbreng niet binnen de dynamiek van de internationale olie- en gasmarkt,” onderbouwde hij zijn verzoek. “Je komt 

ons overal tegen. In alle geledingen. Wij zijn professionals met ambitie. Ondernemers die een zelfstandige baan 

verkiezen boven een baan in loondienst.” Doen we, luidde mijn antwoord maar een afspraak maken met een Zzp’er 

voor een interview blijkt niet zo eenvoudig als u denkt. Hij holt van opdracht naar opdracht. Dat moet ook wel, want 

nee zeggen is geen optie: 'anders zoeken ze iemand anders'. Ruud Haneveer koos in 2010 heel bewust voor de 

overstap van loonslaaf naar Zzp’er. Inmiddels is hij weer terug in loondienst. “Toegegeven, maar juridisch gezien zit ik 

nu in een totaal andere situatie. Het grote verschil met vroeger is dat mijn salaris nu niet meer afkomstig is van de 

bankrekening van een baas, maar van mijn eigen bankrekening.” Een verklarend relaas.
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stappen bij Auxilium Offshore, een bedrijf 
dat zich anno 2012 volledig richt op 
het helpen van opdrachtgevers in het 
ontwikkelen en realiseren van projecten 
middels Project Development 
Consultancy, Operational Consultancy 
en Crewing Solutions. De diensten van 
Auxilium Offshore zijn ondergebracht 
in de sectoren Maritime Services, 
Recruitment & Selection en Operations. 
Gezamenlijk beslaan deze sectoren de 
totale ‘asset-life-cycle’ en combineren 
zij de kennis van de industrie met ervaren 
personeel ten behoeve van engineering, 
procurement en project & operational 
management. 

auxilium offshore
“Ik heb niet lang over het antwoord 
hoeven nadenken,” stelt Haneveer over 
deze versnelling van zijn groei-aspiraties. 
“Ik werd in één keer onderdeel van een 
veel grotere entiteit. Voorheen was ik 
alleen. Nu kan ik een grotere groep 
mensen/diensten aanbieden. Heb opeens 
veel meer body gekregen. Vooral omdat 
de centrale rol van dit kantoor naar de 
markt toe fantastisch werkt. We horen 
bijna alles en kunnen informatie met 
elkaar delen. Als one man band gaat 
dat niet. Als ik als Auxilium een engineer 
nodig heb voor een project dat ik heb 
aangenomen dan kan ik hem zo uit de 
groep halen en gebruiken. 

Wij beslaan als Offshore Independents 
het complete veld, vanaf concept 
engineering, projectmanagement, 
bouw, ondersteuning, marktonderzoek, 
feasability studies, selectie van werven, 
testfases, bemanningen leveren, 
recruitment van specifiek personeel, 
operationeel management, etc. Het 
complete spectrum wordt door de 
Offshore Independents Groep verzorgd. 
Ik kom bij klanten binnen als Auxilium, 
maar zit feitelijk met een Offshore 
Independents pet op. Al pratende 
hoor je wat de behoeften van de klant 
zijn. Is die specialiteit binnen de Offshore 
Independents Groep aanwezig, dan praat 
je daar uiteraard over. Ik ben geen 
éénpitter meer, maar ben onderdeel 
geworden van een soort onderlinge 
kruisbestuiving van kennis en werk.”

lucratief
Ten tijde van het interview was Ruud 
Haneveer goed zes weken actief binnen 
zijn nieuwe functie. Spijt van zijn 
beslissing om een stap over te slaan in 
zijn beoogde gestage groei, heeft hij 
nog geen seconde gehad. Integendeel. 
“Werken binnen een club als Offshore 
Independents is heel motiverend en 
uitdagend. Er liggen enorm veel kansen. 
Zeker voor mensen met een innovatieve 
attitude. Je hebt er ineens een enorm 

In 2006 maakte Haneveer bewust de 
stap naar Bluewater in Hoofddorp. 
Hij was toe aan een andere uitdaging. 
Vier jaar lang heeft hij daar met veel 
plezier gewerkt. Op verschillende 
afdelingen. Is verantwoordleijk geweest 
voor tendermanagement voor FPSO’s 
en SPM’s. Heeft tevens de afdeling 
Construction and Commissioning 
gereorganiseerd en opnieuw opgezet. 

dilemma
Ondanks het prettige werken en de 
positieve ervaring van het Zzp’er zijn, 
kwam Ruud Haneveer medio 2011 
toch voor een geestelijk dilemma te 
staan. Doorgaan en kiezen voor een 
autonome groei, waarbij hij veel van 
zijn energie zou kwijtraken aan 
managementactiviteiten in plaats van 
aan zijn specialisme of zoeken naar 
‘lotgenoten’ die ook een vorm van 
samenwerking nastreven zonder hun 
zelfstandigheid te verliezen. Haneveer: 
“Juist op dat moment ging de offshore 
industrie steeds meer vragen naar nieuwe 
creatieve en innovatieve oplossingen voor 
allerlei vraagstukken. Wat je zag was dat 
bestaande bedrijven lang niet altijd in 
staat zijn die oplossingen intern te 
faciliteren, terwijl de ideeën er wel zijn. 
Gevolg: steeds meer partijen kropen bij 
elkaar om een meer vertrouwenwekkend 
en stabieler geheel te vormen. 

En vanuit die filosofie ben ik in augustus 
2011 in contact gekomen met Offshore 
Independents, een project development, 
project consultancy en netwerkorganisatie 
in Capelle aan den IJssel. Offshore 
Independents treedt op als het 
overkoepelend orgaan van een vijftal 
zusterbedrijven, te weten Offshore 
Independents Services BV, Auxilium 
Offshore BV, Windependents BV, 
Independent Risk Management Services 
BV en Offshore Draft and Design Services 
BV. In totaal werken er thans zo’n 40 
personen bij de groep. Op de keper 
beschouwd functioneert Offshore 
Independents als een moderne 
netwerkorganisatie die kantoor, 
secretariaat, receptie, IT, maar ook 
de verloning faciliteert.” 

aandeelhouder
De directie van Offshore Independent 
bestaat uit Dirk Rook, Peter Spaargaren 
en Remco Luyten. Zij zijn in 2010 met 
de onderneming gestart. Aanvang 2012 
voerde Haneveer eerst nog in opdracht 
van Offshore Independents een aantal 
kleine opdrachten uit op contractbasis; 
het schrijven van ITT pakketten voor 
pijplijn installatie projecten. Vervolgens 
werd hij gevraagd om met het maritieme 
gedeelte van zijn Sinergias Maritime 
Services als 50% aandeelhouder in te 

brok toegevoegde waarde bij en 
dat wordt door opdrachtgevers zeer 
gewaardeerd, ervaar ik nu al in die 
korte periode dat ik hier werk. Ik zie de 
toekomst dan ook lucratief in. Uit respect 
voor mijn opdrachtgevers noem ik geen 
namen, maar, naast de projecten die ik bij 
mijn aantreden reeds binnenbracht, zit er 
een aantal zeer aantrekkelijke projecten 
in de pijplijn. Zo zijn we onder meer bezig 
met de hercertificering van een semi-sub. 
Zit nogal wat reparatiewerk aan vast, 
waarvoor specificaties moeten worden 
opgesteld. Ook moet de accommodatie 
op het platform worden uitgebreid van 
200 naar 400 man. We doen 
werfselecties en stellen operationele 
procedures op voor opdrachtgevers die 
in een nieuwe service stappen met een 
nieuw schip. Wat crewing aangaat, 
zoeken we naar vakspecialisten die 
geplaatst moeten worden op moderne 
offshore vaartuigen, zoals offshore 
constructieschepen, pijpenleggers en 
kraanschepen. We verzorgen interne 
trainingen op engineering niveau. 

Op verzoek van opdrachtgevers zijn 
we als headhunter doorlopend op zoek 
naar de juiste mensen met speciale 
vaardigheden en met de juiste ambitie. 
Deze activiteit wordt overigens 
uitgevoerd door Monique Laros. 
Monique heeft een Bachelor degree in 
HR Management en heeft meer dan 10 
jaar ervaring in het internationaal werven 
en selecteren van personeel en 
bemanning. Kortom, ik heb het hier zeer 
naar mijn zin, geniet nog immer van de 
vrijheid als zelfstandige en voel vooral de 
positieve drive die hier binnen de groep 
aanwezig is als uiterst inspirerend.”
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Ruud Haneveer heeft geen spijt van zijn overstap. 



mAATVOERING

“Het industriële meetwerk vraagt 
een andere denk- en werkwijze dan 
landmeetkundig werk,” begint 
Business Development Manager 
Wim van Nunen het Coenradie verhaal. 
“Wij onderkennen dat volledig. Vandaar 
dat onze specialistische medewerkers, 
anders dan landmeters, uitgerust zijn 
met een uiterst nauwkeurig en adequaat 
instrumentarium en speciale software. 
Het merendeel van die instrumenten is 
geschikt om in een helikopter 
meegenomen te worden. Ter bevestiging 
van het gegeven dat wij de offshore 
industrie uiterst serieus nemen, is 
Coenradie inmiddels ook aangesloten bij 
FPAL als geregistreerde toeleverancier.” 
Jo van Hoof knikt bevestigend. “Wat wij 
doen is puur meten. Een meetfout aan 
de basis kan al snel tonnen euro’s kosten. 

Vandaar dat wij binnen de afdeling 
offshore praten over mm werk. Van 
1 mm tot 0,01 mm al naar gelang 
de toleranties die een object heeft. 
Ons team bestaat momenteel uit tien 
gecertificeerde en ervaren surveyors. 
Zij kunnen en mogen offshore alle 
voorkomende meetwerkzaamheden 
verrichten en hebben allemaal een 
technische achtergrond. Dit is 
noodzakelijk in verband met het zelf 
uitwerken van alle meetresultaten op 
een laptop. In AutoCad. Wij doen er 
alles aan om de klanten zo snel mogelijk 
te kunnen voorzien van het eindresultaat 
van onze metingen. Zij moeten 
onmiddellijk met onze gegevens aan 
de slag kunnen. Bovendien proberen 
wij altijd adequate oplossingen aan te 
dragen bij complexe vraagstukken. 

Het is de uitdaging van elke maatvoerder 
om meer mogelijkheden uit zijn werk te 
halen dan een opdrachtgever denkt dat 
erin zit.”

uiteenlopend
In tegenstelling tot wat de naam 
doet vermoeden, is Coenradie geen 
ingenieursbureau dat ontwerpt. Het 
bureau houdt zich hoofdzakelijk bezig 
met het meten op de vierkante 
millimeter. Alsmede het verrichten van 
advieswerkzaamheden. Het ontwikkelen 
en exploiteren van softwareproducten 
is inmiddels ondergebracht bij een 
gespecialiseerd bedrijf. Oprichter Wouter 
Coenradie startte in 1989 met Coenradie 
Landmeters. Als ZZP-er begon hij met 
het uitvoeren van landmeetkundige 
werkzaamheden. 

MEETWERKSPECIALIST COENRADIE

Maatvoering is 
millimeterwerk

Ingenieursbureau Coenradie. Al meer dan 

23 jaar richt deze dienstverlener zich op 

landmeetkunde, geodesie en overige 

hoogwaardige precisiemetingen. 

Aanvankelijk alleen gespecialiseerd in 

landmeten en bouwmeten en sedert enkele 

jaren ook actief op het gebied van industrieel 

meetwerk. In branches zoals de Grond-, 

Weg- en Waterbouw alsmede de Woning- 

Utiliteitsbouw behoort Coenradie tot de top 

drie in ons land. Binnen de offshore-industrie 

werkt het bureau hard aan een betrouwbare 

reputatie. Zowel nationaal als internationaal. 

“We liggen goed op koers,” stelt de 61-jarige 

Jo van Hoof, Project Manager Industrial 

Surveys. In die hoedanigheid is hij sedert 

zijn indiensttreding op 1 november 2009 

ook verantwoordelijk voor alle windenergie 

en offshore projecten. Een marktsegment 

waarbinnen Van Hoof heel veel ervaring en 

deskundigheid heeft opgedaan bij zijn vorige 

werkgever.  
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Dankzij een grote verscheidenheid 
aan high-end meetinstrumenten en 
meetmiddelen maakt Coenradie 
complexe en nauwkeurige metingen 
onder vrijwel alle omstandigheden 
mogelijk. “Wat we steeds vaker doen, 
is het meten van een punt in drie 
dimensies,” licht Van Hoof toe. 
“Wij beschikken over de zogeheten 
uiterst geavanceerde Robotic Total 
Stations (RTS) met speciale onboard 
3D-software, die het mogelijk maken 
discrete punten middels het meten op 
een reflecterende sticker met een hoge 
nauwkeurigheid driedimensionaal in 
te meten en uit te zetten.  Daarnaast 
werken onze 3D-specialisten met de 
modernste laserscantechnieken en 
beschikken zij over zeer specialistische 
laseruitlijnapparatuur en zelfs een 
lasertracker. Onze RTS’en zijn specifiek 
gemaakt om metingen te verrichten binnen 
de industriële sector omdat hier niet altijd 
sprake is van een ‘waterpas’ situatie. 

In de loop der jaren groeide de 
onderneming uit naar een serieuze
speler op de markt. En in de filosofie 
van Wouter Coenradie om het risico 
zoveel mogelijk te spreiden, voegde hij 
eind 2009 ook het industrieel meten aan 
het dienstenpakket toe. Deze specifieke 
technische metingen worden uitgevoerd 
in segmenten zoals de procesindustrie, 
staalconstructiebouw, scheepsnieuw-
bouw en –reparatie, machine- en 
apparatenbouw, windenergie als ook 
de (petro)chemie en offshore. 
In deze industrieën worden de meest 
uiteenlopende metingen uitgevoerd. 
De activiteiten behelzen controle 
maatvoering van onderdelen (rechtheid, 
parallelliteit, haaksheid, rondheid, 
afmetingen, 3D positie), maatvoering 
van complete installaties, begeleiding 
van assemblage van onderdelen en 
het onderzoeken van afwijkingen bij 
problemen met een constructie. 

Wim van Nunen: “Coenradie opereert 
vanuit twee vestigingen. Vanuit dit 
kantoor in Breda bestrijken wij de 
werkgebieden Noord-Brabant, 
Zuid-Holland en Zeeland. Vanuit ons 
hoofdkantoor in Oirschot, bedienen 
wij de opdrachtgevers in oostelijk 
Noord-Brabant, maar bijvoorbeeld 
ook Gelderland, Limburg en België. 
Als bureau onderscheiden wij ons 
vooral door betrouwbaarheid, flexibiliteit 
en alertheid. Dankzij de tien offshore-
meetdeskundigen, die hier op het 
kantoor Breda werken, kunnen wij 
opdrachtgevers uit de olie- en 
gasmarkt altijd garanderen dat er 
iemand beschikbaar is als zij daarom 
vragen. Onze mensen zijn daar aanwezig, 
waar de opdrachtgever dat wenst. 
En exact op tijd. Daar waar gemeten 
moet worden, zijn wij. Of dat nu ergens 
in Nederland is, India, China, Australië, 
Korea, Angola of Suriname. De offshore 
industrie wacht niet. ”

3d-scannen
Op de keper beschouwd lijkt meten een 
heel simpele activiteit. Men pakt een 
meetlint en meet de afstand tussen A en 
B. Toch is het niet zo eenvoudig, want via 
het meten op deze wijze wordt slechts 
1 dimensie gepakt. Jo van Hoof: 
“Als iemand wil weten hoe groot 
een tafel is, meet hij de lengte en 
de breedte. En eventueel de hoogte. 
Hij heeft dan drie dimensies. Vervolgens 
is de hamvraag: hoe goed heeft de 
fabrikant die tafel haaks gemaakt. 
Want feitelijk moet die tafel ook 
diagonaal gemeten worden om een 
beter ruimtelijk beeld te creëren.” 
Een vrij ingewikkelde materie voor een 
outsider. Driedimensionale meetsystemen 
zijn in dat geval het ‘Ei van Columbus’. 

De scantechniek is gebaseerd op het 
uitzenden en terugkaatsen van laserlicht. 
De afstand kan op twee manieren worden 
berekend: op basis van het faseverschil of 
via de ‘time of flight’. Dit is de tijd die het 
laserlicht nodig heeft om naar een object 
te gaan en weer terug te keren.”

intelligent
Om het driedimensionale effect te 
bereiken, gaat de laserbundel langs twee 
spiegels op een horizontale en verticale 
as. De afstand, gecombineerd met de 
hoeken van de spiegels, maakt het 
mogelijk dat een computer vervolgens de 
3D-coordinaten (x, y en z) van ieder punt 
kan berekenen. Dat kunnen per project 
vele miljarden punten zijn. Zo ontstaat in 
korte tijd een nauwkeurige 3D-scan van 
bijvoorbeeld een petro-chemische 
installatie, een FPSO, een pijpenlegger 
of een platform. Maar ook van kranen en 
kraanbanen bij onder meer het uitlijnen 
of bepalen van rechtheid en parallelliteit. 

mAATVOERING
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'Daar waar gemeten 

moet worden, zijn wij.'



mAATVOERING

De opdrachtgever bepaalt hoe 
gedetailleerd, grof of fijn, de uiteindelijke 
scan moet zijn. Coenradie opereert met 
Leica HDS 7000 en C10 laserscanners die 
tot ruim een miljoen punten per seconde 
kunnen scannen tot afstanden boven 
de honderd meter. De geavanceerde 
scanners meten echt alles wat zij zien. 
As built. Die gegevens worden 
vervolgens gemodelleerd tot een volledig 
3D model. Zo’n real 3D model wordt 
door oliemaatschappijen bijvoorbeeld 
gebruikt voor het beheren, exploiteren 
en onderhouden van een platform. Men 
kan in een oogopslag alle details tot op 
mm niveau bekijken. 

Voor de verwerking van de enorme 
hoeveelheden data beschikt Coenradie 
over intelligente software licenties van 
Leica Cyclone. En worden middels een 
specifieke aanpassing in het AutoCad 
tekenpakket analyses van metingen 
van een RTS gedaan. 

Hierdoor is het mogelijk alle scaninformatie 
te benutten met volledig behoud van de 
vertrouwde tekenfaciliteiten op een 
werkstation. 

referentielijst
Inmiddels heeft Coenradie in een 
korte periode reeds een aantrekkelijke 
referentielijst opgebouwd binnen de 
offshore sector. In opdracht van 
verschillende oliemaatschappijen en 
contractors actief op het de Noordzee, 
worden veelvuldig metingen gedaan ten 
behoeve van onderhoudswerkzaamheden 
op productieplatforms. Ook is het bureau 
betrokken geweest bij het bepalen van 
de juiste maatvoering op het kraanschip 
Thialf van Heerema Marine Contractors, 
dat voor algemeen onderhoud bij de 
werf van Keppel Verolme lag. Coenradie 
heeft onder meer het opnieuw plaatsen 
van de fair leads begeleid. Tevens zijn in 
opdracht van Keppel Verolme zelf diverse 
meetdiensten verricht op schepen en 

offshore-eenheden. Jo van Hoof: “Bij de 
werf weet men uit ervaring dat het 
inhuren van een kraan om een 
staalconstructie op zijn plek te hangen 
of te houden een zeer kostbare 
aangelegenheid is. Als zo’n kraan moet 
terugkomen omdat een bepaald 
segment niet past, dan resulteert dat 
voor de werf in een aanzienlijke 
kostenpost. 

Anders gesteld: de efficiency van 
een compleet ombouwproject heeft 
overduidelijk behoefte aan een goede 
maatvoering. Als wij iets uitzetten en 
het is op maat dan past het direct. 
Met die wetenschap in het achterhoofd 
huurt Keppel Verolme ons in. Men 
beseft dat een uur meetwerk in de 
praktijk duizend uur las- en ijzerwerk 
kan besparen. Een enorme reductie 
van de kosten. Ons meetwerk krijgt 
daardoor steeds meer toegevoegde 
waarde voor het totale proces.”
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Techno Fysica bv
Aalborg 5
2993 LP BARENDRECHT
THE NETHERLANDS
Tel. +31 (0)180 620211
Fax +31 (0)180 620705
info@technofysica.nl
www.technofysica.nl

Measuring and 
monitoring skills 
and systems

Independent engineering company with 
expertise in the following fields:

•  Troubleshooting on mechanical equipment and 
installations by means of multiple technical disciplines.

•  Design, manufacturing, installation and calibration of 
high-end, custom made load cells and load monitoring 
equipment, which excel in reliability and accuracy.

           www.technofysica.nl
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“Let the compass of 

Vector Maintenance Management B.V. 

be your guide”

Voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen: risico’s verlagen en kosten beheersen

Risicoverlaging en kostenbeheersing worden steeds belangrijker in de industrie. 
Bedrijven moeten zelf bepalen hoe zij (aantoonbaar) voldoen aan de hoge kwaliteits- 
en veiligheidseisen die gelden voor mens, milieu, middelen en productie.
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en veiligheidseisen die gelden voor mens, milieu, middelen en productie.en veiligheidseisen die gelden voor mens, milieu, middelen en productie.en veiligheidseisen die gelden voor mens, milieu, middelen en productie.en veiligheidseisen die gelden voor mens, milieu, middelen en productie.

In de hoofdrol: onderhoud en inspectie
Op een verantwoordelijke manier maximale winst behalen kan alleen als de ongestoorde en veilige voortgang 
van het productieproces gewaarborgd is. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van technische installaties 
moeten dus optimaal zijn. Tegelijkertijd moeten de investeringen die nodig zijn voor een ongestoorde en 
veilige voortgang van het productieproces beheersbaar zijn. Ook op het gebied van onderhoud en inspectie. 

Vector maakt beheersbaar
Wij zijn als onafhankelijke adviespartner gespecialiseerd in het ontwikkelen van onderhoudsen 
inspectiestrategieën voor industriële bedrijven die werken met technische installaties. We begrijpen dat u, 
voor een uitgebalanceerd productieproces, uw onderhouds- en inspectietaken zo optimaal mogelijk op elkaar 
wilt afstemmen. Vanuit onze passie voor techniek en organisatie hebben we de kennis, ervaring, tools en 
methodieken ontwikkeld die dit mogelijk maken.

De aanpak van Vector
Met de inrichting van uw managementsysteem zetten wij het laatste puntje op de i. Onze grootste 
uitdaging én kracht ligt in het voortraject: inzicht krijgen in uw organisatie, uw organisatiedoelstellingen 
en de installaties waar u mee werkt. We luisteren goed naar u en kijken kritisch naar uw organisatie. 

Na een grondige analyse formuleren we zorgvuldig uw onderhoudsfi losofi e. Deze vormt de basis van 
een goed uitgedachte onderhouds- en inspectiestrategie waarbij we veel aandacht besteden aan de 
detaillering. De onderhouds- en inspectiestrategie vertalen we uiteindelijk naar uitgewerkte instructies 
in uw managementsysteem. De rapportagestructuur van uw managementsysteem richten we zodanig in 
dat het managementsysteem optimaal ten dienste staat van uw bedrijfsdoelstellingen.

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



K6-P PLATFORm

At the end of 2011, Total E&P Nederland 
BV awarded Conbit the contract to install 
two living quarters and a lay down area 
extension. This work was part of an 
upgrade project for the K6-P platform. 
This gas platform is located in the North 

Sea, 100 km northwest of Den Helder. 
The two, almost identical, living quarters 
were both to be installed below the 
helideck. The lay down area extension 
needed to be installed on the north 
side of the platform.

evaluation
The contract covered both the engineering 
and the installation works. Outsourcing 
the entire project to one company meant 
that interface problems were avoided. 
Engineers and technicians were able to 
consult each other during the project 
and achieve an optimal solution. 

Safety and efficiency have been key 
aspects throughout the project. For 
each part of the job, a method statement 
was created, supported by structural 
calculations. Conbit has its roots in 
structural engineering, which proved very 
beneficial during the preparation phase.

All work procedures and calculations 
were evaluated together with the client. 
Hazards were identified during the early 
stages of the project, while input from 
technicians and people working on the 
platform proved extremely useful during 
these evaluations.

First task
The installation of the aluminium crane 
booms was the first task for the 
technicians. The team used a mobile 
compact crane to install the lift boom. 
The mobile compact crane had sufficient 
capacity to assemble the aluminium lift 
boom with a capacity of 30 tonnes at 
5.5 metres.

HEAVIEST LOAD EVER

Conbit moves 
boundaries 
in offshore 
lifting with 
aluminium

During the summer of 2012, Conbit lifted its heaviest load ever. To lift 

accommodation units on the K6-P platform of Total E&P Nederland BV, 

Conbit used an aluminium lifting construction. This unconventional 

method for lifting a load exceeding 40 tonnes saved using a heavy 

crane vessel. By completing this challenging project, Conbit proved 

the effectiveness of special lifting techniques. In total, approximately 

120 metric tonnes were lifted during three main jobs.
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The 44 MT accommodation unit is lifted with 

an aluminium lift boom positioned on top of the helideck.



The new accommodation unit was 
loaded onto the supply vessel Island Earl 
and secured to the deck. After the ‘go 
ahead’ was given by the OIM, it took the 
supply vessel 6 hours to sail to the K6-P 
platform.

A final test was carried out in the early 
hours of Monday 11 June. At that time, 
the Island Earl arrived with the new 
accommodation unit. The Conbit team 
was eager to begin the actual lift and 
started to lower the hooks attached to 
the lifting arrangement on the helideck. 
The personnel on the supply vessel fixed 
the heavy crane hooks to the lifting 
configuration of the accommodation unit.

The accommodation unit’s lifting 
configuration included a spreader beam, 
4 chain slings and two master links. 
This configuration was well prepared 
by the engineers in the Conbit office.

The next step was to get tension in the 
lift configuration and read the heave 
cycle of the vessel. By watching the 
waves, the winch operator knew when 
to lift. During the early hours of Monday 
morning, one big wave (high crest) was 
followed by two smaller waves and 
another big wave in a repeating cycle. 
The winch operator started lifting at the 
point when the wave height reached its 

At the end of May, the moment of truth 
arrived. All the preparations were finalised 
and the accommodation unit was ready 
to be shipped to the K6-P platform. 

Conbit is renowned for its temporary, 
special lifting solutions, often involving 
stand-alone winches. The hydraulic 
winches used for this job were custom 
built. In offshore environments, the 
lifting speed is critical for a safe 
operation. The speed must be faster 
than the interval of the waves, which 
influence the supply vessel carrying the 
new living quarters. This needs to be 
taken into account, even in perfect 
weather. The winches used for this job 
can lift at 36 metres a minute and have 
a capacity of 15 metric tonnes. 
Once the lift arrangement was installed, 
a load test was performed. A water bag 
containing 30,000 litres of sea water was 
used to resemble the required load on 
one lift line. Rope access technicians were 
required to help empty the water bag 
over the side of the helideck platform. 

Waves
As soon as the load test was successfully 
completed, a weather window 
approached. All project participants, 
including many personnel from Total 
E&P Nederland BV, did their utmost to 
meet this new deadline. 

peak, so the load was high enough for 
the next wave. The first moments of 
such a lift are always tense. 

impressed
The entire team, including the client, 
was very impressed by the smooth 
vertical movement of the load. Once it 
had arrived just below the helideck, the 
accommodation unit was provisionally 
secured. By that time, the supply vessel 
was already at a safe distance. Some 
horizontal movement of the load was 
required to manoeuvre it into its final 
position. For such activities, rope access 
is a very useful technique. This often 
saves time and is therefore often safer. 
By midday, the new living quarters were 
in their final position. The operation 
would be repeated for the other unit two 
weeks later. Once both accommodation 
units were installed, the Conbit team 
used the same equipment to lift a lay 
down area extension onto the K6-P 
platform too.

Conbit showed that by using temporary 
lifting solutions and creative ideas, large 
objects can be lifted safely and efficiently, 
even at sea. By working closely together 
with the people from Total E&P 
Nederland BV, this project could be 
added to the long list of successful 
projects completed by Conbit.

K6-P PLATFORm
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During the load test a rope access technician 

supported the water bag over the side of the 

helideck and assisted with emptying the bag. Two offshore lift winches with a capacity of 15 metric tonnes each were used for this job.

The supply vessel carrying one 

accommodation unit and the brace frame.

After the unit was well above the deck level of the Island Earl, 

the supply vessel moved to a save place.
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Hard hat
Things are not always what they seem.
M Restart redefines vocabulary. This is 
due to the unique business our clients 
and professionals work in. As the 
Recruitment and Project Support Agency 
in the specialist field of engineering, 
on- and offshore, oil & gas and marine 
industry, we simply look at the world 
differently. So if you’re not hardheaded 
but you do wear a hard hat, feel free to 
contact us. We’ll find you, no matter how 
far we have to swim...
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record iNterest iN NorwegiaN apa rouNd

The Norwegian Ministry of Petroleum and Energy has received applications from 
47 companies in connection with the application deadline for the 2012 Awards in 
Predefined Areas (APA 2012) on the Norwegian continental shelf. The Ministry plans 
to award new production licenses under APA 2012 in January 2013. “Exploration 
results in recent years have shown that there is still significant potential for 
discovering new resources, also in mature areas. This is reflected in the record 
interest shown by the oil companies in APA 2012,” says Minister of Petroleum 
and Energy Ola Borten Moe.

There has been strong interest in the APA licensing rounds in recent years, with many 
new production licenses being awarded and several large discoveries being made. 
This shows that mature areas on the Norwegian continental shelf remain of interest 
and represent substantial opportunities and value for Norway. The APA awards have 
given many new companies the opportunity to explore areas that have been available 
for exploration for several years. Most of the discoveries and opportunities in mature 
areas are too small to justify independent development. That is why discovering and 
extracting these resources before existing infrastructure connected to other fields is 
shut down is both necessary and good resource management.

“The government wants to maintain a stable level of exploration activity while also 
ensuring continued value creation and securing future state revenue streams from 
petroleum activities. Exploitation of the mature areas on the continental shelf is very 
important in this regard, and the APA system is our instrument for achieving this. 
I am therefore very glad to see that so many companies are showing interest in our 
mature areas on the Norwegian continental shelf,” continues Borten Moe.

Minister of Petroleum and Energy Ola Borten Moe.

sHell iN texas

Shell heeft voor US$ 1,935 miljard 
Texaanse concessies overgenomen van 
Chesapeake Energy. De aankoop, het 
equivalent van 26.000 vaten olie per 
dag, beslaat 2500 vierkante kilometer. 
Naast Shell kocht ook Chevron flink in 
bij het om geld verlegen zittende 
Chesapeake. In totaal heeft energy 
corporation Chesapeake de afgelopen 
weken voor US$ 7 miljard verkocht.

groot coNtract scHilderwerk

Venko Offshore heeft een groot contract verworven van ONEGas voor de Fabric 
Maintenance activiteiten (alle schilder- en isolatiewerkzaamheden inclusief 
bereikbaarheid) van het Barge Campaign project. ONEgas is een samenwerking 
tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij en Shell Expro UK. Het Barge 
Campaign project betreft het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden 
aan 35 onbemande offshore platforms op de Noordzee. Hiervan staan er 15 in 
het Nederlands deel en 20 in het Engelse deel. De onderhoudswerkzaamheden 
zijn op te splitsen in twee activiteiten, het FM deel (schilderwerkzaamheden, 
sheeting en isolatie) en non-FM activiteiten (alle mechanische werkzaamheden).
Venko zal naast het stralen en schilderen ook zorgen voor bereikbaarheid door 
middel van steigerwerk, rope access etc., het verwijderen en vervangen van isolatie 
en wandbeplating en overige ondersteunende werkzaamheden. Gelijktijdig zullen 
de non-FM activiteiten als reparaties aan caissons en risers, verwijderen van vervallen 
onderdelen/constructies, mechanische en diverse ondersteunende werkzaamheden 
door een andere partij worden uitgevoerd.

groot project 
Voor stork

Technische dienstverlener Stork 
Technical Services heeft een opdracht 
verkregen van de Nederlandse Gasunie 
voor het multidisciplinaire project 
‘Capaciteitsvergroting Oost-West’. 

Dit project is recent gestart en loopt 
door tot eind 2013, waarna een 
significante uitbreiding van de 
capaciteit van het gastransportsysteem 
een feit zal zijn.

In het kort bestaat het project uit 
3 componenten. Een uitbreiding van 
de compressiecapaciteit op de locatie 
Grijpskerk, het aanpassen van de 
IJsselmeerleidingen op diverse locaties 
rond het IJsselmeer en het opnemen 
van de Veluweleiding in het 
rondstroomsysteem van Gasunie.

“Stork Technical Services voert al jaren 
projecten uit voor Gasunie en heeft 
deze opdracht dan ook verworven 
op basis van een gedegen plan van 
aanpak en bewezen technische 
kwaliteiten,” aldus David Bartmann, 
projectleider Stork Technical Services. 

“Dit project is weer een mooi 
voorbeeld van onze ‘ONE Stork’ 
strategie: Bij de realisatie zijn 
verscheidene Business Lines van Stork 
Technical Services betrokken, 
waaronder Piping & Mechanical 
services, Electrical & Instrumentation 
services, en Sales & Rental services.”

Stork Technical Services heeft zich 
onder meer onderscheiden ten 
opzichte van de andere partijen, 
doordat al deze activiteiten bij Stork 
in één concern beschikbaar zijn (One 
single point of contact) en waarmee 
de afstemming van genoemde  
activiteiten optimaal verloopt.



sTUDIE

“Aan de ene kant zijn we heel blij met 
zoveel nieuwe studenten, aan de andere 
kant moeten we kijken hoe we zorgen 
voldoende mensen te hebben om de 
studie te organiseren,” stelt Miedema. 
“Het eerste jaar is niet zo’n probleem, 
want dan zijn er colleges. Of ik die nu 
voor 50 of voor 100 maak, doet er op 
zich niet toe. Maar in het tweede jaar, 
september 2013, dan moeten deze 
studenten afstuderen. Ze hebben allen 
persoonlijke begeleiding nodig. Dan 
moeten we zorgen dat we meer mensen 
hebben die daar aan meedoen. En dat 
lukt ook aardig, want we hebben nu al 
vier hoogleraren op het oog die ook 
de studenten willen begeleiden met 
afstuderen. En daarmee kunnen we 
de capaciteit bijna verdubbelen.”

toeloop
Wat is de reden voor de voor deze 
toeloop? Miedema: “Het klinkt gek, 
maar het is net als met een ramp. Het 
treedt altijd op als een samenloop van 
een aantal omstandigheden. Dat is niet 
alleen zo bij negatieve gebeurtenissen, 
ook bij zaken die positief verlopen. 
In ons geval is ook meer dan één reden. 
Onze studenten, met name ons dispuut 
DOT, onze studentenorganisatie, die 
organiseert allerlei activiteiten in het 
lopende jaar. We hebben recent een 
symposium gehad. 

Daar kwamen tweehonderd man op af. 
En er waren allemaal interessante 
mensen die het een en ander 
presenteerden. Dat zien studenten en 
die praten weer met hun vriendjes en zo 
komt van het één het ander. En omdat 
de studenten het hier over het algemeen 
goed naar hun zin hebben, stralen ze dat 
weer uit naar de rest van de universiteit. 
Daarnaast zit O&D Engineering in een 
industrietak, waarbij tot nu toe iedereen 
die is afgestudeerd ook snel een baan 
heeft gevonden. Meestal ook een goede 
baan. En, last but not least, de opleiding 
is goed.” Zijn er wel voldoende 
stageplaatsen? “Tot op heden heb 
ik geen enkel probleem op dit vlak 
ondervonden. Ik ben verantwoordelijk 
voor alle stages, maar de studenten 
moeten zelf solliciteren bij een bedrijf 
voor een stageplaats. En tot nu toe gaat 
dat nagenoeg vanzelf. Ik handel het wel af, 
maar hoef er verder weinig aan te doen.”

Visitatie
Onlangs vond een visitatie plaats, op 
20 en 21 september. Miedema: “Een 
visitatie houdt in dat één keer in de vijf 
tot zes jaar er een commissie op bezoek 
komt, een inspectieteam eigenlijk. In de 
regel zijn dat hoogleraren en vaak ook 
nog internationaal, die alle opleidingen 
doorlichten. In mijn faculteit hebben 
we zes masters en twee bachelor 

opleidingen. Die worden in principe 
allemaal doorgelicht door die commissie. 
Ook is er de mogelijkheid tot het stelen 
van vragen. Dat betekent dat leden van 
de commissie tijdens de twee dagen 
dat ze hier zijn geweest een uur met 
studenten hebben kunnen praten, met 
docenten, met de opleidingscommissie, 
met het management, met oud 
studenten (alumni) en met de industrie. 
Met al die groeperingen zijn interviews 
geweest. Ook hebben we een rapport 
moeten schrijven: een zelfstudie met een 
sterkte- en zwakte analyse. Aan het eind 
van die twee dagen heeft de commissie 
verteld dat we geslaagd zijn en weer een 
accreditatie krijgen. Dat betekent dat we 
weer voor vijf of zes jaar een vergunning 
hebben om de opleiding te runnen. Het 
feit dat we geslaagd zijn is wel definitief. 
Binnen een maand of drie komt nog een 
gedetailleerd rapport uit waarin ze op 
allerlei details ingaan. Dan kunnen ze 
zeggen wat ze goed en zwak vinden 
en wat we nog moeten verbeteren.”

Zwakte en sterkte
Wat was in die zelfstudie een zwakte? 
Miedema: “Dat is eigenlijk de personele 
bezetting. Want we runnen deze opleiding 
met heel weinig mensen. Dat gaat goed, 
iedereen is zeer enthousiast, maar 
die enorme toestroom moet je wel 
kunnen bemannen. 

STUDIE MSC OFFSHORE & DREDGING ENGINEERING

Dertig 
procent 
meer 
instroom 

“In dit studiejaar zijn er dertig procent meer ‘instromers’ 

voor de opleiding Offshore & Dredging Engineering aan de 

TU Delft,” meldt Sape Miedema, directeur van de opleiding 

en tevens universitair hoofddocent. In september waren er 

in totaal 95 nieuwe studenten, tegenover 65 vorig jaar. In 

totaal zijn er nu 225 deelnemers aan de tweejarige 

opleiding. Verder vond er onlangs een visitatie plaats 

waarin de opleiding werd onderzocht. Met succes: de 

opleiding kreeg te horen geslaagd te zijn.

O F F S H O r E  V I S I E    5  /  2 0 1 230

Afgelopen september waren er al 95 nieuwe studenten, 

tegenover 65 vorig jaar.



curriculum
Zijn er nog veranderingen in het 
curriculum dit jaar? “We hadden een 
heel groot vak, dat heette Exploring 
Offhore & Dredging Engineering. Ook in 
verband met de naamswijziging die we 
een jaar geleden hebben doorgevoerd, is 
gezegd dat we dit opsplitsen in het vak 
Introduction Offshore Engineering en het 
vak Introduction Dredging Engineering. 
Zo hebben alle studenten ook zichtbaar 
een vak op het gebied van baggertechniek 
gehad. Een tweede aanpassing die ik heb 
doorgevoerd is dat alle studenten met 
een vooropleiding civiele techniek nu 
verplicht een vak meet- en regeltechniek 
moeten doen, want daar weten ze nog 
niks van. Studenten met een andere 
vooropleiding moeten het vak 
grondmechanica volgen.”

Tot slot zegt Miedema trots te zijn op de 
nieuwe opleiding. “We zijn nu qua 
opleiding groter dan wiskunde, groter dan 
informatica en elektrotechniek. 
We zijn twee keer zo groot als maritieme 
techniek en we zijn uniek in de wereld. 

Daar zijn we nu druk mee bezig, we 
hebben het er ook met die commissie 
over gehad. En die commissie begrijpt 
ook dat we eigenlijk gewoon mensen 
erbij nodig hebben.” Betekent dat ook 
dat de opleiding meer geld moet krijgen? 
“Ik denk dat het wel een aanbeveling van 
de commissie wordt. Of je het dan krijgt, 
ligt aan het College van Bestuur. Maar als 
de commissie dat wel in haar aanbeveling 
zet, zal ons dat zeker helpen.”

Over de sterke punten zegt Miedema: 
“Het is een brede opleiding is en wij 
hebben ontzettend veel connecties met 
de industrie. Elke afstudeerder doet 
het slot van zijn of haar studie bij een 
bedrijf. Tijdens het afstuderen zijn er 
drie tot vijf vergaderingen met een 
afstudeercommissie. Daar komen wij 
constant mensen tegen uit de industrie. 
We weten ook heel goed wat er speelt
 in de offshore- en baggerindustrie. 
Want al die afstudeeropdrachten dat 
zijn altijd problemen waar een industrie 
mee zit en dan laten ze daar een jaar 
een student op zitten.”

Kortom: het gaat heel goed met de 
opleiding.”

sTUDIE

Sustaining Results Through Engineering

www.stemar.com

•  3D Laser Scanning     •  Mechanical Engineering     •  Design Veri� cation

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

Swift and Accurate 
3D Laserscanning leads 

to shorter installation times 
          and no clashes.



ZWAAR TRANsPORT

Remko Bouma, Sales Manager bij Damen 
Shipyards Bergum: “Toen we besloten 
om samen aan een nieuw ontwerp te 
gaan werken, hadden we een vaartuig 
voor ogen dat op een open dek modules 
en vracht kan vervoeren over middellange 
en lange afstanden. Daarmee kunnen we 
inspelen op de vraag in de huidige markt. 
Ik denk dat dit vaartuig ‘het’ alternatief 
wordt voor vervoer met tijdrovender 
duwbak combinaties.”

De Damen Offshore Carrier is ook bij 
ruwere zee in staat om op koers en op 

snelheid te blijven en is bovendien 
zuiniger en betrouwbaarder, benadrukt 
hij. Het vaartuig heeft niet alleen een 
laag brandstofverbruik maar vaart 
bovendien op HFO 380, waardoor 
het nog zuiniger wordt.

snelheid
“Duwbak combinaties zijn minder 
geschikt voor moeilijke omstandigheden 
op zee. Koersafwijkingen en lagere 
snelheden kunnen aardig wat impact 
hebben op de planning,” aldus Bouma. 
Daarom ging Damen op zoek naar een 

alternatief. De DOC biedt lagere 
brandstofkosten en kan beter op koers 
en op snelheid blijven. De DOC 7500 
vaart gemiddeld 10-12 knopen waar een 
sleepcombinatie gemiddeld 5-7 knopen 
haalt. “De tijdsvoordelen zijn duidelijk: 
de DOC vaart op schema én sneller!” 

brandstofverbruik
Uit de uitgebreide modeltesten Damen’s 
R&D afdeling blijkt dat de DOC 50-75% 
minder brandstof verbruikt dan een 
duwbak combinatie. Bij het ontwerp 
is speciale aandacht besteed aan de 

DAMEN OFFSHORE CARRIER 7500

nieuw multifunctioneel 
concept biedt flexibiliteit 
in zwaar transport en 
offshore installatie

Damen Shipyards introduceert een nieuw scheepsconcept: de Damen Offshore Carrier 

(DOC) 7500, speciaal ontworpen als kleiner platform voor zwaar transport, offshore 

installatie en RoRo-activiteiten en geschikt voor diverse markten. De Damen Offshore 

Carrier beoogd optimale flexibiliteit te bieden en kan het hele jaar door worden gebruikt.

Damen heeft het nieuwe vaartuig ontwikkeld in samenwerking met Hans van Mameren, 

directeur van Ha-Ce Engineering Pte Ltd. in Singapore en specialist op het 

gebied van Heavy Lift transport. De DOC kan 65 dagen onafgebroken 

operationeel zijn en heeft een groot, plat en obstakelvrij dek van 2.300 m², 

een dekbelastbaarheid van 20 t/m² en een zeer laag brandstofverbruik. 
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boeg- en de rompvorm. De nieuwe, kenmerkende, 
gestroomlijnde boeg en slanke romp zorgen ervoor dat het 
vaartuig bij kopzee beter op snelheid en op koers blijft en helpen 
daarnaast om het brandstofverbruik te verminderen. Door het 
boegontwerp nemen versnellingen af en wordt stampen tot een 
minimum beperkt, waardoor het comfort en de veiligheid van 
vaartuig, bemanning en vracht verbeteren. 

multifunctioneel
Multifunctionaliteit stond centraal in het ontwerp van de DOC. 
Voor Damen was het een voorwaarde dat het schip in 
meerdere markten kan worden ingezet. Het is dan ook 
geschikt voor shore-to-(off)shore transport, RoRo-operaties 
en installatiewerkzaamheden.

Het grote, obstakelvrije dek is vrij van mangaten, uitlaat- en 
ontluchtingspijpen. RoRo-activiteiten ondervinden dus geen 
enkele belemmering en modules kunnen overal op het dek 
worden geladen en vastgezet. Andere belangrijke voordelen 
zijn een efficiënt ballastsysteem en de mogelijkheid om ook 
via de achtersteven en de zijkanten op en af te rijden.

dp2
De DOC is uitgerust met DP2 en voldoet daarmee aan de eisen 
van de huidige offshore markt. Dankzij DP2 is de DOC uitermate 
stabiel, zodat er offshore veilig kan worden geladen en gelost. 
Het schip kan tevens met een DP3 systeem worden uitgerust.

Het vaartuig is geschikt om als bevoorradingsschip te fungeren. 
Het kan worden gebruikt om brandstof en andere verbruiks-
materialen te leveren aan vaartuigen/installaties op volle zee 
en om de bemanning af te lossen. De DOC biedt ruimte aan 
30 mensen, wat tijdens installatiewerkzaamheden kan worden 
uitgebreid.

transport & installatie
Andere focusgebieden zijn de markten voor offshore wind- 
en getijdenenergie. De Damen Offshore Carrier kan worden 
gebruikt als feedering-oplossing om gondels, overgangsstukken 
en paalmateriaal naar offshore windparken te brengen. 
Het dek van 2.300 m² met een belastbaarheid van 20 t/m² 
kan worden gebruikt voor zeer uiteenlopende offshore 
installatiewerkzaamheden, zoals kabels leggen, diepwater 
installatie, ‘reel-laying’, ‘floatover’ installatie en andere 
technieken. Het vaartuig kan voor deze doeleinden worden 
uitgerust met al het noodzakelijke installatiematerieel. 
Dit kan ofwel een modulaire oplossing zijn tijdens een 
bepaalde fase van de levensduur van het vaartuig, ofwel 
een oplossing die tijdens de bouw wordt geïntegreerd.

afzinkbaar
Nog een andere optie is om de DOC te gebruiken als half-
afzinkbaar schip, uitgerust met drijfkamers. Daarnaast kan 
er een Damen Deep Dredge op de DOC worden gemonteerd, 
waarmee tot een diepte van 200 m baggerwerkzaamheden 
uitgevoerd kunnen worden en delfstoffen kunnen worden 
gewonnen.“Dit is echt een ideaal platform voor zeer 
uiteenlopende oplossingen. We hebben de DOC zo veelzijdig 
mogelijk gemaakt,” aldus Bouma. “Het gaat tenslotte om 
een maximale inzetbaarheid tegen minimale kosten.”

Momenteel is de DOC 27,5 m breed. Damen denkt nu 
al na over een grotere versie met een breedte van 32,5 m. 
Het vaartuig beschikt over een ‘Green Passport’ en een 
‘Zero Dumping’-certificering. De brandstoftanks zijn 
gecompartimenteerd voor de veiligheid. De eerste 
DOC 7500 kan in 2014 worden opgeleverd.

ZWAAR TRANsPORT
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WINDENERGIE

IV OIL & GAS TEKENT VOOR ONTWERP

Thornton Bank voorziet 
600.000 huishoudens 
van energie

Het Thornton Bank offshore transformatorstation maakt deel uit van de ontwikkeling van een windmolenpark door 

C-Power. Dit Belgische bedrijf is betrokken bij de ontwikkeling en de realisatie van een farshore windenergiepark op de 

Thornton zandbank op ongeveer 30 kilometer buiten de Belgische kust. C-Power heeft ABB het contract gegund voor 

ontwerp, constructie en installatie van de volledige elektrische infrastructuur en de topside van het offshore 

transformatorstation. 
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voor de vogeltrek. Volgens de Belgische 
regelgeving is het verplicht op installaties 
als deze een dergelijk systeem te installeren. 
Daarnaast zijn ook verschillende 
weermeetsystemen op het station 
geïnstalleerd.

Op het bovenste deck is er plaats om in 
geval van nood personeel door middel 
van een helikopter te laten landen. In de 
normale situatie zal hier geen gebruik 
van worden gemaakt en wordt gebruik 
gemaakt van een boot om transport van 
en naar het station mogelijk te maken.

mezzanine deck
Door de grootte van de transformatoren, 
steken deze door het Mezzanine Deck 
heen. Daarnaast zijn op dit deck een 
viertal shunt reactoren geplaatst.

main deck
Op dit deck zijn de twee grote 
belangrijkste transformatoren geplaatst. 
Hier gebeurt de transformatie van de 
verzamelde energie naar een hogere 
spanning (33 kV naar 150 kV). Dit is 
nodig om de verliezen te beperken bij het 
energietransport over langere afstanden. 
De kleinere transformatoren worden 
ingezet als ondersteuning van de grote 
transformatoren. Daarnaast zijn op dit 
deck in drie grote ruimtes Gas Insulated 
Switchgears (GIS) opgenomen.

cable deck
Vanuit de verschillende windmolens 
wordt de opgewekte energie 
gecollecteerd en door hoogspannings-
kabels het transformatorstation binnen 
gebracht. Deze kabels komen op het 
Cable Deck binnen. Het Cable Deck is 
eveneens het laagste dek waar personeel 
aan boord komt. Op dit offshore 
transformatorstation wordt ongeveer 
vijftig kilometer kabel aangesloten, 
die de windmolens met het offshore 
transformatorstation verbindt. 
Twee kabels van circa veertig kilometer 
lengte verbinden het offshore transformator-

ABB heeft HSM Offshore opdracht 
gegeven voor de constructie en installatie 
van de topside. ABB is verantwoordelijk 
voor de elektrische infrastructuur en 
levert daarnaast alle main equipment 
voor de topside. Iv-Oil & Gas uit 
Papendrecht heeft het staalontwerp  
en het ontwerp van de hulpsystemen  
van de topside verzorgd, inclusief de 
gedetailleerde staalwerkplaats-
tekeningen. In juni 2010 werd  
door Iv-Oil & Gas gestart met de 
werkzaamheden aan het project.

station
Om de opgewekte energie zo efficiënt 
mogelijk van zee naar het land te 
transporteren, is het noodzakelijk om 
dit met een zo hoog mogelijke spanning 
te doen. Het offshore transformatorstation 
dient om de door de windmolens 
opgewekte energie op een veilige 
manier te collecteren en transformeren, 
zodat de elektrische energie op een 
economische manier naar het vaste 
land gevoerd kan worden. 

De windmolens leveren een spanning 
van 33.000 volt. In het offshore 
transformatorstation wordt de spanning 
omgezet van 33.000 volt naar 150.000 
volt. Er zijn twee transformatoren die 
gezamenlijk een capaciteit hebben van 
325 MW. Dit is genoeg om 600.000 
inwoners van hernieuwbare energie 
te voorzien.

De opgewekte energie van het windpark 
komt via kabels binnen op het station. 
Deze wisselstroom wordt gecultiveerd, 
zodat de elektriciteit rechtstreeks in het 
Belgische elektriciteitsnetwerk kan 
worden ingebracht. Daarna zal de 
elektriciteit door twee kabels van zo’n 
37 kilometer lengte met een capaciteit 
van 150 kV vanaf het station naar het 
zogenoemde ‘Grid Connection Point’ 
in Oostende gestuurd worden, waar de 
elektriciteit aan het Belgische netwerk 
wordt toegevoegd.

Het station is normaal gesproken 
onbemand, maar wordt bewaakt en 
aangestuurd vanaf het land. Als er 
onderhoud gepleegd moet worden, is 
het wel mogelijk om voor een korte tijd 
op het station te verblijven. Voor deze 
situaties is er een tijdelijk onderkomen 
opgenomen voor maximaal zes personen.

roof deck
Op het bovenste deck van het station 
is weinig equipment opgenomen.  
Wel is er ruimte om de verschillende 
grote systemen, die zich in het platform 
bevinden eventueel uit hun ruimte 
te tillen. Een opvallend systeem op 
het bovenste deck is het meetsysteem 

station met het elektriciteitsnet op het 
vaste land.

constructie
HSM Offshore startte in januari 2011 
met de constructiewerkzaamheden. 
Op zaterdag 3 maart 2012 was de bouw 
van het platform zo ver afgerond, dat 
men tijdens een open dag op de werf 
een kijkje kon nemen op het station. 
Er werd veel gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. Het komt immers niet 
zo vaak voor dat men een platform van 
dichtbij kan bekijken. Vijf dagen later 
werd het station op de bak gereden om 
naar zee gebracht te worden. Op 19 
maart 2012 was de installatie van het 
station compleet.

Met dank aan Rigardo Kautz, Project Manager, 

Iv-Oil & Gas.

WINDENERGIE
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Technische gegevens: afmetingen (lxbxh): 

20 x 30 x 17 meter, gewicht topside: maximaal 

2.150 T en elektrische capaciteit: 325 MW.

Aanvang sleepreis richting zee.
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DRILLING

All four drillships have advanced 
capabilities: each is designed to operate 
in water depths of up to 12,000 feet and 
drill wells to 40,000 feet. Featuring 
state-of-the-art equipment, including 
Transocean's patented dual-activity 
drilling technology, the newbuild 
drillships will possess industry-leading 
hoisting capacity. The drillships will also 
have a variable deckload capacity of 
23,000 metric tons and feature 
enhanced well completion capabilities. 

In addition, each newbuild rig will be 
outfitted with two 15,000 psi blowout 
preventers (BOPs), which are expected 
to reduce customer non-productive time 
between wells. The four newbuild 
drillships will be able to accommodate 
a future upgrade to a 20,000 psi BOP, 
when it becomes available. 

The rigs will also feature diesel engines 
configured to comply with anticipated 
Tier III International Maritime 
Organization (IMO) emissions standards.

"These contracts add 40 years of rig 
work to our revenue backlog, expand 
and upgrade our ultra-deepwater fleet, 
improve our fleet mix and provide an 
opportunity to expand our relationship 
with an important customer with which 
we have 40 years of experience in 
advancing the state of the art in 
offshore drilling technology," said 
Steven L. Newman, President and 
Chief Executive Officer of Transocean. 
"We look forward to providing Shell 
with incremental value through the 
addition of these seventh-generation, 
ultra-deepwater drillships."
Peter Sharpe, Shell's Executive Vice 

President, Wells, said: "Shell continues 
to develop its deepwater operations and 
modernize its contracted rig fleet at fair 
market rates. These state-of-the-art 
deepwater rigs, on which we are 
collaborating with Transocean to design, 
will comply with the highest industry 
standards for safety, operations and 
environmental protection for drilling 
deepwater wells."

The newbuild rigs will be constructed 
at the Daewoo Shipbuilding and Marine 
Engineering Co., Ltd. facility at Okpo, 
South Korea, where Transocean's five 
Enhanced Enterprise-Class rigs were built 
and where the company currently has 
two other ultra-deepwater drillships 
under construction. Construction on the 
first drillship is expected to commence 
during the fourth quarter of 2013. 

FOUR NEWBUILD DRILLSHIPS FOR SHELL

Transocean in $7.6B rig deal
 

Early October Transocean Ltd. announced that it has been awarded 10-year contracts for four newbuild 

dynamically positioned ultra-deepwater drillships by Royal Dutch Shell. Shipyard delivery for the first drillship 

is scheduled for mid-2015. The remaining three drillships are expected to be delivered from the shipyard at 

approximately six-month intervals thereafter. After customer acceptance, the contracts are expected to 

commence in 2015 and 2016, contributing an estimated revenue backlog of $7.6 billion, excluding mobilization. 

The aggregate capital investment for the four newbuild rigs is an estimated $3.0 billion, excluding capitalized interest. 

Discoverer Spirit, one of Transocean’s drillships.
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Nieuwe productieVestigiNg HuismaN iN brazilië

Huisman is gestart met de grondwerkzaamheden voor een nieuwe 
productievestiging in Brazilië. De nieuwe productievestiging ligt direct aan de rivier 
de Itajai-Açu in Navegantes in de provincie Santa Catarina. Santa Catarina ligt in het 
zuiden van Brazilië en grenst aan de Atlantische Oceaan. Op de nieuwe locatie zal 
equipment voor de Braziliaanse offshore-markt geproduceerd worden.

De eerste fase van de investering omvat meer dan 15.000 m2 aan 
productiefaciliteiten. In de volgende fase zal een 200-meter lange kade worden 
aangelegd en een kunstmatige baai die de schepen moeten beschermen tegen de 
seizoensgebonden snelle stromingen in de rivier. Zodra de kade gereed is dan is de 
Huisman do Brasil productiebevestiging eenvoudig bereikbaar voor zeegaande 
schepen en is een snelle installatie, inbedrijfstelling en testing van het door Huisman 
ontworpen en gebouwde offshore-materieel gegarandeerd. De nieuwe Huisman 
productievestiging is naar verwachting in de tweede helft van 2013 operationeel.

Artist impression nieuwe Huisman productievestiging.

smit lamNalco tekeNt 
coNtract iN irak

Petrofac heeft Smit Lamnalco een 
jaarcontract toegekend  voor het 
uitvoeren van zogenoemde ‘Single 
Point Mooring’ activiteiten 20 km 
uit de kust van het Al Fao schiereiland 
voor het Iraq Crude Oil Export 
Expansion Project (ICOEEP). 
De waarde van het jaarcontract 
bedraagt circa USD 70 miljoen en 
de dienstverlening zal in november 
2012 aanvangen.
Het ‘Single Point Mooring’ (SPM) 
contract omvat zowel het opereren 
als het onderhoud van vier SPM-
systemen. Het contract heeft  een 
initiële duur van een jaar met twee 
jaarlijkse verlengingsopties hetgeen 
resulteert in een potentiële totale 
contract-waarde van USD 200 miljoen. 
De overeenkomst behelst het volledige 
pallet aan ondersteunende maritieme 
diensten voor deze olie-exportfaciliteit.

traNsoceaN to sell 38 drilliNg rigs to sHelf drilliNg

On September 10, Transocean announced that the company has reached definitive 
agreements to sell 38 shallow water drilling rigs to Shelf Drilling International 
Holdings for approximately $1.05 billion. Shelf Drilling is a newly formed company 
sponsored equally by Castle Harlan, Champ Private Equity and Lime Rock Partners.
The sales price includes approximately $855 million in cash, subject to working 
capital and other closing adjustments, and $195 million in seller financing. Seller 
financing will be in the form of preference shares issued by an affiliate of Shelf 
Drilling. As a component of the agreement, Transocean will provide various 
transition support services to Shelf Drilling for a period subsequent to the closing 
of the transactions. The transactions are expected to close in the fourth quarter of 
2012, subject to certain conditions.

“This agreement marks an important milestone in our asset strategy to increase 
our focus on high-specification floaters and jackups, improving our long-term 
competitiveness,” said Steven L. Newman, President and Chief Executive Officer 
of Transocean Ltd.

David Mullen, President and Chief Executive Officer of Shelf Drilling, added: “This is 
an exciting opportunity with great potential. Our strategy will be to maintain an 
exclusive focus on shallow water drilling, leveraging decades of complementary 
industry experience of management, three leading investment firms, and our 
employees, to provide best in class drilling operations for our customers.”

deliVery of 400t boom 
Hoist pedestal craNe

On Friday August 24 Kenz Cranes 
successfully delivered the new build 
400t boom hoist offshore pedestal 
crane. After been fully tested and 
commissioned the crane has been 
transported from the Kenz construction 
quay in Zaandam to Amsterdam, where 
the crane has been installed on board 
Seajacks’ jack-up vessel Leviathan.

The new Kenz crane has been 
transported to Shipdock Amsterdam, 
where the installation of the crane took 
place. The crane has been transported 
in one piece by the Matador 3. The 
400t pedestal crane with a 78m 
outreach is custom-designed for the 
installation of offshore wind turbines, 
and will replace a 300t main crane and 
100t auxiliary crane. Due to special 
adjustments, the crane is also suitable 
for shallow waters subsea operations in 
the oil & gas industry. Also the under 
deck vessel strengthening and electrical 
vessel modifications will be executed 
under the supervision of Kenz Cranes.

Due to the successful operation and good 
performance, Kenz Cranes has been 
awarded with a repeat project for the 
new build Seajacks jack-up vessel Hydra. 
This crane is scheduled to be delivered 
in the second quarter of next year.
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Verslag IrO olie- en gas 
handelsmissie naar Aberdeen

Van 25 tot en met 27 september 2012 heeft IRO  in samenwerking 
met de Netherlands British Chamber of Commerce een olie- en 
gas missie naar Aberdeen georganiseerd. 10 Bedrijven hebben 
aan deze missie deelgenomen. Bezocht in Aberdeen zijn: 
Aker Solutions, BG Group PLC, Centrica Energy, ConocoPhillips 
UK Upstream, Seafab Consultants, Subsea7 en Total, E&P UK.

De Schotse olie- en gasindustrie bestaat uit zo’n 2000 bedrijven 
en biedt werkgelegenheid aan 100.000 mensen. Een presentatie 
van ‘Scottish Enterprise’ leert dat de Britse olie reserves worden 
geschat op 24 miljard BOE en dat er de komende 5 jaar jaarlijks 
zo’n  BP 1,8 miljard in de Britse olie- en gasindustrie zal worden 
geïnvesteerd. Informatie over projecten en tenders in de Britse 
olie- en gasindustrie kunt u onder andere vinden op de website 
van FPAL:  www.fpal.com , onder ‘Forward Workplans’. 
Deze informatie is voor iedereen toegankelijk. 

Om zaken te doen in de olie- en gasindustrie in het Verenigd 
Koninkrijk is het belangrijk om te weten dat registratie bij FPAL 
een must is. Men doet alleen zaken met bedrijven die ‘FPAL’ 
geregistreerd zijn. 

Hoewel oliemaatschappijen en EPC contractors het FPAL 
bestand wel raadplegen wanneer ze naar toeleveranciers op 
zoek zijn, betekent het hebben van een FPAL registratie niet 
dat u achterover kunt leunen en dat de projecten vanzelf naar 
u toe komen. U moet zelf actief uw producten en diensten 
blijven marketen.  
Als u door eigen inspanning een oliemaatschappij of een 
EPC contractor voor uw producten of diensten hebt weten te 
interesseren dan is het hebben van een FPAL registratie beslist 
een voordeel. Niet alleen omdat men als Britse olie- en 
gasindustrie overeengekomen is om voorkeur te geven aan 
FPAL geregistreerde bedrijven maar ook omdat men direct 
kan beschikken over uw basis gegevens en ranking. 
Dit laatste krijgt u op basis van eerder uitgevoerde projecten. 
Voor meer informatie zie: www.fpal.com 

Naast het deelnemen aan de IRO olie- en gasmissie naar 
Aberdeen en de olie- en gasbeurs ‘Offshore Europe’ die 
beide om het jaar worden georganiseerd is de jaarlijkse door 
‘UK Oil and Gas’ georganiseerde ‘Pilot Share Fair’ een goede 
gelegenheid om informatie in te winnen over de plannen van 
de oliemaatschappijen en EPC contractors in Aberdeen. 
Op de ‘Pilot Share Fair’ die in 2012 op 7 november a.s. zal 
worden gehouden zullen zo’n 18 oliemaatschappijen en EPC 
contractors uit Aberdeen presentaties geven over hun plannen 
voor de komende 18 maanden. Bovendien biedt de  ‘Pilot Share 
Fair’ ook gelegenheid voor individuele gesprekken met deze 
bedrijven. Schroom u niet om te participeren. Via IRO worden 
Nederlandse bedrijven jaarlijks uitgenodigd om deel te nemen. 
Nadere informatie kunt u vinden op: www.oilandgasuk.co.uk

Er is nog een andere reden waarom de olie- en gasindustrie in 
Aberdeen belangrijk is. Aberdeen wordt ook steeds belangrijker 
als centrum voor internationale olie- en gas activiteiten. 
Inmiddels is de internationale gerealiseerde omzet van de 
Schotse olie- en gasindustrie BP 7,6 miljard. Dit is 46% van de 
totale omzet van de Schotse olie- en gas toeleveringsindustrie.

 

Cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’

Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-
technische cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, 
hoe zij worden gevonden en gewonnen en hoe de sector 
in elkaar zit. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan 
eel gebruikte terminologie. Voor meer informatie of een 
aanmeldformulier kunt u een e-mail sturen aan info@iro.nl 
of contact opnemen met IRO via tel: 079-3411981.

De volgende data zijn gepland:
• Di+ woe 13+14 november (NL)

Offshore Energy 2012

De vijfde editie van Offshore Energy vindt dit jaar plaats op 
dinsdag 23 en woensdag 24 oktober in de Amsterdam RAI. 

Op de beurs worden meer dan 400 exposanten uit binnen- 
en buitenland verwacht. Naast de beurs biedt Offshore 
Energy wederom een conferentieprogramma over actuele 
ontwikkelingen in offshore olie, gas en windenergie. IRO is 
ondersteunend partner van Offshore Energy en is tijdens het 
evenement te vinden op stand 202 in hal 8. Meer informatie 
over de beurs, geregistreerde exposanten en de conferentie 
kunt u vinden op www.offshore-energy.biz.

IrO KALEnDEr 2012

30 oktober iro ledenbiJeenkomst    DEN HELDER 

22 noVember JaarVerGaderinG    KINDERDIJK 

meer inFormatie oF aanmeldFormulier:
info@iro.nl of telefoon 079 341 19 81



IRO NIEUWs

O F F S H O r E  V I S I E    5  /  2 0 1 240

Verslag Offshore northern Seas 2012

IRO heeft van 28 tot 31 Augustus deelgenomen met een 
Holland Paviljoen aan de beurs Offshore Northern Seas in 
Stavanger, Noorwegen. In het Holland paviljoen van 625 
vierkante meter waren 30 bedrijven vertegenwoordigd.
De beurs was een groot succes. In totaal waren er 59.913 
unieke bezoekers van 109 verschillende nationaliteiten.

Op de eerste beursdag heeft Minister Maxime Verhagen een 
bezoek gebracht aan het Holland paviljoen. Hij was in Stavanger 
aanwezig om een toespraak te houden tijdens de ONS 
conferentie over het onderwerp: “Perspectives on resource 
development in the Arctic”. Op de website van Rijksoverheid 
(www.rijskoverheid.nl) is deze toespraak na te lezen.

In samenwerking met de Nederlandse Ambassade in 
Noorwegen heeft IRO een netwerkreceptie georganiseerd in 
de lounge van het Holland paviljoen. De receptie is zeer goed 
bezocht, door zowel internationale gasten als Nederlandse 
deelnemers en bezoekers.

IRO zal in 2014 opnieuw deelnemen met een Holland paviljoen 
op Offshore Northern Seas. 

Verslag rio Oil & Gas 2012

IRO heeft van 17 tot 20 september deelgenomen met een 
Holland Paviljoen aan de Rio Oil & Gas beurs in Rio de Janeiro, 
Brazilië. In het Holland paviljoen waren 12 bedrijven 
vertegenwoordigd. Daarnaast stond een aantal Nederlandse 
bedrijven bij hun agent of los van het paviljoen met een eigen 
stand. De beurs is door 53.086 unieke bezoekers bezocht. 

Op de eerste dag heeft IRO een netwerkreceptie georganiseerd 
op het Holland paviljoen. Door de goede relatie met FIERGS, the 
federation of Industries of the State Rio Grande do Sul werd 
deze receptie ook goed bezocht door vertegenwoordigers van 
het Braziliaanse bedrijfsleven. De regio Rio Grande do Sul biedt 
goede mogelijkheden voor de Nederlandse toeleveranciers aan 
de olie- en gasindustrie. IRO houdt goed contact met FIERGS, 
en zal mogelijk een inkomende missie organiseren.

De beursorganisatie van Rio Oil & Gas (IBP), gaat in 2013 ook 
de OTC Brasil organiseren. Petrobras heeft al aangegeven deze 
beurs te supporten en deel te nemen. IRO is voornemens om 
een Holland paviljoen te organiseren op zowel OTC Brasil in 
2013 en op Rio Oil & Gas in 2014.

Verslag olie & gas handelsmissie Qatar 1 – 3 oktober 2012
Van 1 tot 3 oktober heeft er onder leiding van Mr. Ineke 
Dezentjé Hamming – Bluemink (Voorzitter en Algemeen 
Directeur van Vereniging FME-CWM) een handelsmissie 
plaatsgevonden naar Qatar.

Deze handelsmissie maakte onderdeel uit van het Dutch Energy 
Solutions programma dat door IRO, FME-CWM en het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is opgezet ter bevor- 
dering van de handelsrelatie met landen rond de Arabische Golf.

De belangstelling voor deze olie en gas missie was groot en de 
18 deelnemende bedrijven varieerden van architecten, consultants 
en onderzoeksbureaus tot leveranciers van specifiek materiaal 
en technieken voor up- en downstream olie en gas activiteiten.

Naast de deelnemende bedrijven waren mevrouw Dezentjé 
Hamming  (namens FME-CWM), Sander Vergroesen (Managing 
Director IRO) en Jurgen Bartelink (Hoofd Economische Afdeling  
van de Nederlandse Ambassade in Qatar) Ruben Dubelaar 
(FME-CWM) en Andre Vreman (EIN Enterprise) aanwezig
ter begeleiding.
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Tijdens de missie zijn de volgende bedrijven bezocht: 

•  Qatar Petrochemical Company (QAPCO)
• Maersk Oil Qatar
• Qatargas Operating Company Limited
• RasGas Company Limited
• Ras Laffan Industrial City
• Qatar Petroleum
• Chiyoda Almana Engineering LLC

Namens Shell Qatar heeft de heer Christiaan van der Wouden 
een presentatie gegeven over Shell Qatar en het zaken doen in 
Qatar in het algemeen.Door de gedegen voorbereiding, waarbij 
de profielen en het doel van het bezoek van de deelnemende 
bedrijven aan de te bezoeken bedrijven voorafgaand aan de 
missie waren toegezonden, was het mogelijk om naast de 
presentaties van de bezoekende en ontvangende bedrijven 
vooral ook aan gerichte match making te doen. Van deze 
mogelijkheid werd ook door de ontvangende bedrijven goed 
gebruik gemaakt aangezien er per bedrijf managers van 
verschillende afdelingen aanwezig en beschikbaar waren  
om per deelnemer gericht zaken mee te bespreken. 

Tijdens alle bezoeken werd duidelijk gemaakt dat deze 
wereldwijd zeer belangrijke leveranciers van gas bezig zijn met 
een professionaliseringslag waarbij veiligheid, kwaliteit en lange 
termijn betrouwbare relaties voorop staan. Er wordt uiteraard 
naar de prijs gekeken maar de tijd van “de laagste prijs” mag 
de klus klaren is achter de rug. Dat dit juist voor Nederlandse 
bedrijven zeer veel kansen biedt, werd ook glashelder en serieus 
benadrukt door de bezochte bedrijven. De ontwikkelingen in Qatar 
zijn zeer ambitieus en grootschalig, de Nederlandse ervaring en 
vooral innovatieve kracht wordt hoog aangeslagen en is uitermate 
welkom om bestaande installaties up to date te maken en te 
onderhouden maar ook om het nieuwste van het nieuwste neer 
te zetten waarbij zeker de milieu aspecten zwaar meewegen.

Naast de vruchtbare bezoeken aan de verschillende bedrijven 
waren de ontmoeting met de leden van de Dutch Business 
Council Qatar en de ontvangst door onze Ambassadeur John 
Goffen in zijn Residentie naast informatief ook uiterst plezierig .

Concluderend kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde 
missie in een land met zeer veel mogelijkheden voor 
Nederlandse toeleveranciers in de olie en gas industrie. 

Adres : Engelandlaan 330

  2711 DZ Zoetermeer

Postadres : Postbus 7261

  2701 AG Zoetermeer

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

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

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl

adipec 2012, abu dhabi,11-14 noVember 2012 
De inschrijving voor ADIPEC is gesloten en uitverkocht.

osea 2012, sinGapore, 27-30 noVember 2012
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 ‘Maritme by Holland’ concept. In 
het IRO paviljoen is een stand beschikbaar van 12 m2. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk, 
m.stoutjesdijk@iro.nl.  

australasian oil & Gas eXpo, perth, 20-22 Februari 2013
Er is nog beperkte ruimte beschikbaar in het Holland paviljoen 
voor deze beurs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Marlijn Stoutjesdijk, m.stoutjesdijk@iro.nl.

oFFshore technoloGY conFerence, 6-9 maY 2013
De inschrijving voor OTC 2013 is gesloten. Het Holland paviljoen 
is uitverkocht.

oFFshore europe,  aberdeen, 3-6 september
De inschrijving voor Offshore Europe is gestart. De sluitingsdatum 
is vrijdag 26 oktober 2012. Het inschrijfformulier is te vinden op 
www.iro.nl .

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

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

BEUrSGEnOTEErDBEUrS / EXPOrTPrOGrAMMA 
2012 / 2013

23-24 oktober  oFFshore enerGY 

 AMSTERDAM, NL

11-14 noVember  adipec 

 ABU DHABI, VAE

27-30 noVember osea 

 SINGAPORE

2013

20-22 Februari australasian oil & Gas eXpo 

 PERTH, AUSTRALIë

26-28 maart on & oFFshore  

 GORINCHEM, NL

6-9 mei  oFFshore technoloGY conFerence

 HOUSTON, VS

5-7 Juni  oil & Gas asia 

 KUALA LUMPUR, MALEISIë

3-6 september  oFFshore europe 

 ABERDEEN, SCHOTLAND



Inleiding

BUYERs GUIDE

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

 www.vageri.nl

TES TAP PAr A TUUr rECrUITMEnTELECTrOTECHnIEK

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

• Air Amplifiers
• High Pressure Pumps
• Gas Boosters

• Air Amplifiers Stations
• Hydraulic Units
• Booster Stations

• Valves, fittings & Tubings (VTF)

• On & Offshore Pressure Systems

• Service & Rental Units

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

Maximator 2011 ad_Opmaak 1  12-01-11     

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

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

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

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

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

TES TAP PAr A TUUr

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

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

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

Our Energy Works!

www.allard-europe.com

A 
PARTNERSHIP 
FOR THE 
FUTURE



OFFSHORE
HANDLING
with a personal touch 

• Located in Port of Rotterdam
• Lifting capacity up to 1,500 tons
• Overhead cranes up to 750 tons
• 300 meters deep sea quay
• 27,000 sqm warehouse capacity

Broekman Project Services

The perfect partner for transport, storage  
and handling of all break-bulk, heavy  
lifts and project cargoes

projects@broekman-group.com / www.broekman-group.com

Broekman Project Services adv kleurvariatie CMYK HR.indd   5 14-02-2012   10:54



www.vroonoffshore.com

ABERDEEN   •   DEN HELDER   •   GENOVA   •   SINGAPORE

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

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





sODm

De goede positie van Nederland in 
de energiemarkt is te danken aan de 
grote inspanning van de olie- en gas 
ondernemingen. Zo zijn thans 250 
gasvelden en 15 olievelden in productie. 
Ondanks de enorme drukte op het land 
en op de Noordzee zijn er in 2011 
maar weinig ongevallen gebeurd. Er was 
slechts sprake van 2,8 arbeidsongevallen 
per miljoen manuren. Dodelijke 
ongevallen hebben niet plaatsgevonden.
 
Veiligheid
Een belangrijke strategische doelstelling 
voor SodM is het voorkomen van zware 
ongevallen en het zoveel mogelijk 
terugdringen van incidenten. In een 
aantal projecten wordt aan deze 
doelstelling verdere invulling gegeven. 

Zo is in het project ‘gaslekkages’ veel 
aandacht besteed aan het beter melden 
en voorkomen van gaslekkages. En 
binnen het project ‘zware ongevallen’ is 
in 2011 verder gewerkt aan maatregelen 
ten aanzien van atmosferische verticale 
opslag van brandbare stoffen, zoals 
aardgascondensaat.

In de mijnbouw worden steeds vaker 
nieuwe, kleinere ondernemingen actief. 
Op zichzelf is dit een goede zaak, met 
dien verstande dat de capaciteiten en 
competenties van deze bedrijven goed 
moeten worden beoordeeld. In het 
project ‘nieuwe kleine operators’ heeft 
SodM in 2011 hieraan uitvoering 
gegeven. Dit geldt eveneens voor 
de controle op nieuwe aardwarmte-

operators; SodM beoordeelt ook deze 
nieuwe organisaties op hun kennis en 
kunde, met name op veiligheids- en 
milieuaspecten. Daarnaast is in 2011 
wederom speciale aandacht besteed aan 
een goede afstemming van zogenaamde 
veiligheids- en gezondheidsdocumenten 
bij samenwerkende kleinere 
ondernemingen.

In het kader van de maatregelen, die 
zijn genomen na de ramp in de Golf van 
Mexico in2010, werd het project 
‘onderhoud en testen van Blow Out 
Preventers’ (BOP’s) uitgevoerd en in 2011 
naar tevredenheid afgerond. 
Ook werden in 2011, ten gevolge van 
deze ramp, alle mobiele boorinstallaties 
offshore door SodM bezocht. 

JAARVERSLAG 2011 SODM

Steeds meer nieuwe 
ondernemingen actief 

Het Jaarverslag 2011 van Staatstoezicht op de Mijnen is uit. Minister Verhagen heeft op 29 augustus 2012 het jaarverslag 

aan de Tweede Kamer aangeboden. Zoals in voorgaande jaren wordt in het 8 pagina’s tellende verslag aangegeven hoe 

het SodM in het desbetreffende jaar toezicht heeft gehouden op opsporing, winning en transport van delfstoffen en 

aardwarmte. In 2011 heeft het aardgas de Staat € 12,4 miljard opgeleverd. Met een jaar productie van 78,6 miljard m3 

gas kan Nederland in haar binnenlandse gasbehoefte voorzien en daarnaast nog meer dan 35 miljard m3 exporteren.
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Op weg naar het werk. Veiligheid wordt in praktijk uiterst serieus opgepakt door oliemaatschappijen.



bodembeweging 
In het kader van het realiseren van de 
strategische doelstelling op het terrein 
van de bodembeweging beoordeelt  
en verifieert SodM onder andere 
meetplannen. In 2011 is geadviseerd  
ten aanzien van bodemdalingen in  
Zuid-Limburg, Noordwest Friesland, 
Groningen, Noord-Holland, Ameland  
en de Waddenzee, evenals over een 
aantal geïnduceerde aardbevingen.  
Ook heeft SodM veel vragen van 
burgers beatwoord in 2011.

Uit het jaarverslag blijkt onder meer  
dat SodM aan de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM) heeft gevraagd  
om nader onderzoek te doen naar de 
achtergronden van de concentratie  
van aardbevingen rond enkele dorpen  

Al deze boorinstallaties bleken over een 
adequaat onderhoudsmanagement-
systeem te beschikken.

stijging
In 2011 werd een grote stijging 
genoteerd van het aantal meldingen 
van schendingen van de veiligheidszones 
rond platforms. Deze stijging wordt 
mede veroorzaakt doordat 
scheepvaartbewegingen steeds beter 
kunnen worden gevolgd, als resultaat 
van technologische ontwikkelingen. 
In een enkel geval was er sprake van 
een aanvaring, doordat een schip dat 
binnen de veiligheidszone mocht komen, 
met een platform in aanraking kwam. 
Gelukkig kwam er geen gas vrij en 
raakte niemand gewond.

De afgelopen tien jaar lag het aantal 
arbeidsongevallen met verzuim steeds 
op rond de 3.5 per miljoen manuren. 
De score in 2011 was zelfs nog lager, 
namelijk 2.8. Er was echter wel sprake 
van een stijging van het aantal ernstige 
ongevallen, meestal ingegeven door 
onachtzaamheid. In totaal 12 ten 
opzichte van 5 in 2010.

milieu
Ook ten aanzien van milieurisico’s 
hanteert Sodm een aantal strategische 
doelstellingen. Belangrijk is de introductie 
van de omgevingsvergunning en het 
integrale toezicht daarop. Door het 
stimuleren van het gebruik van Best 
Beschikbare Techniek (BBT) en minst 
milieuschadelijke stoffen wordt 
gestreefd naar minimalisering van de 
milieubelasting op mijnbouwactiviteiten. 
De introductie van de Wabo in 2010 
heeft enige gewenning nodig gehad. 

In 2011 is de gehele mijnbouwbranche 
tweemaal geïnformeerd over de 
gewijzigde regels en over de toezicht 
visie van SodM. Er zijn in totaal 73 
adviesverzoeken ontvangen ten behoeve 
van omgevingsvergunningen voor in 
totaal 115 activiteiten. In het kader 
van het inspectieproject ‘Wabo 2009 – 
2011’zijn 26 mijnbouwlocaties bezocht, 
waar SodM integrale controles heeft 
uitgevoerd. 

doelmatige winning
Ten behoeve van een doelmatige 
winning van koolwaterstoffen zijn 
mijnbouwondernemingen bij wet verplicht 
om een winningsplan op te stellen.  
SodM ziet erop toe dat de onderneming 
zich aan deze plannen houdt. 
In 2011 zijn 15 winningsplannen 
beoordeeld en gecontroleerd. 
Ook is er veel aandacht besteed aan 
de opslag van gas, olie, CO2 en water 
in de diepere ondergrond.

in Groningen, zoals Loppersum en 
Middelstum. Daarbij wil SodM dat NAM 
nagaat of het mogelijk is om de sterkte 
van aardbevingen te beperken.  

Jan de Jong, de Inspecteur- Generaal  
der Mijnen, zegt hierover: “Ik verwacht 
dat dit onderzoek geruime tijd in beslag 
gaat nemen. Of het mogelijk is om de 
sterkte van aardbevingen rond 
Loppersum en Middelstum en enkele 
andere plaatsen daadwerkelijk te 
beïnvloeden staat niet vast. Ik vind 
het als toezichthouder op de gaswinning 
echter de moeite waard om het serieus te 
laten onderzoeken.” 
 
Een pdf van het complete Jaarverslag 
2011 kunt u downloaden via  
www.sodm.nl

sODm
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In 2011 was er een grote stijging van het aantal meldingen van schendingen 

van de veiligheidszones rond platforms.



ONs sUmmIT 2012

But it is a highly diverse region that 
defies simple and clear-cut definitions. 
Variations within the Arctic are often 
larger than between the Arctic and 
bordering regions. Its four million 
inhabitants are spread unevenly across 
the region and the same goes for 
the extent of proven and currently 
accessible natural resources, as well as 
environmental vulnerabilities and other 
resource constraints. Perceptions about 
promises and risk in the global domain 
are polarized as never before: the Arctic 
as an un-spoilt nature’s last frontier under 
acute need for protection from modern 
civilization’s onslaught versus the great 
new energy frontier that can provide 

energy security, fortunes and job 
opportunities along Arctic coasts.

The Arctic is, thus, simultaneously, 
a region of great promise and of great 
paradox. The paradox is  epitomized 
by the contradicting climate change 
message coming out of the region: 
scientific results in the Arctic visualize 
better than anywhere else the serious 
nature of the threat of climate change. 
At the same time it is the very climate 
change that, by virtue of melting sea ice, 
opens up the Arctic for serious business. 
And whereas economic activities in the 
Arctic cause emissions of greenhouse 
gases, there is, with the exception of 

THE GEOPOLITICS OF ENERGy

Arctic resource 
development: risks and 
responsible management

Interest in the Arctic is growing rapidly, fuelled by melting sea ice, 

promises of rich energy and mineral resources, prospects for shortened 

shipping routes and trust that enhanced scientific knowledge and 

maturing governance processes will ensure Arctic peace and predictability.
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DNV and FNI release arctic study

a new study about crucial risk 

management issues relating to 

arctic operations is released by 

dnV and the Fridtjof nansen 

institute (Fni).  this concludes 

that, in order to safely develop 

arctic resources, there is a need 

for improved technology, oil 

spill preparedness and close 

cooperation between the 

authorities, industry and society. 

dnV’s ceo, dr henrik o. madsen, 

presented the study entitled 

‘energy and the environment – 

arctic resource development, 

risks and responsible 

management’ at the offshore 

northern seas (ons) conference 

in stavanger. 

han heilig of offshore Visie 

attended the presentation.



equipment (icebreakers etc.). Russia 
participates actively in all relevant 
institutions dealing with Arctic issues. 
Its interest in in stable and predictable 
Arctic governance was demonstrated by 
the 2010 delimitation deal with Norway. 
That agreement points the way towards 
feasible solutions to the remaining five 
territorial disputes in Arctic waters.

institutional architecture
The basic governance framework for 
managing Arctic risk is in place, but 
substantive rules and means for 
cross-sector coordination must keep 
pace with economic and technological 
developments in the Arctic.
The UN Law of the Sea Convention 
codifies customary international law 
as regards use of the oceans and 
provides the basic legal framework for 
managing all marine activities in the 
Arctic. It lays down substantive principles 
of management and allocates regulatory 
competence differently among coastal 
states, flag states and port states, 
depending on the sector in question 
and distance from the coast.

some elements of the black carbon 
phenomenon, no climate science 
argument specific to the Arctic 
against opening up the region 
to economic development.

The diversity and paradoxes of Arctic 
futures call for comprehensive but also 
well-tailored and differentiated policy 
responses. Some Arctic regions, like the 
coast off northern Norway, are already 
fairly mature in terms of economic 
development as well as governmental 
regulation, while large areas towards 
the North Pole remain challenges in 
terms of regulatory frameworks for 
search, rescue, evacuation, environmental 
clean-up, and liability for oil spill 
damages.

high north – low tension
Despite the frozen and inaccessible 
nature of the bulk of Arctic land and 
sea, the Arctic is not an unchartered 
and unregulated region as implied in 
some requests for a new binding 
Arctic Ocean Treaty. 

On the contrary, the binding rules of 
the Law of the Sea and an extensive set 
of governance institutions weave their 
Arctic web year by year - and the bulk 
of Arctic resources are clearly and 
unambiguously under national 
jurisdictions of the Arctic five: 
Russia, Norway, USA, Canada 
and Denmark/Greenland.

The Cold War heritage of military 
sabre-rattling, the presence of virgin 
strategic resources and a number of 
unsettled territorial boundaries have 
fuelled the notion of a potentially 
destabilizing race to the Arctic.

However, the dominant interest of all 
major Arctic players is peace, stability, 
and the rule of law based on modern 
Law of the Sea principles. Powers such 
as China, Japan and Korea have 
legitimate interests in access to shipping 
and high-seas water-column resources, 
but can be accommodated as observers 
in the Arctic Council and position 
themselves on commercial terms in 
shipping, energy extraction, fisheries, 
research and tourism. The main threat of 
military escalation lies in potential conflict 
overflow from other regions. This is not 
considered a realistic scenario at present.

All animals are equal, but in the Arctic 
Russia is more equal than others. Russia is 
the largest and most important player in 
the Arctic, in terms of Arctic-coast length, 
population, resources and relevant 
infrastructure and technological 

Alongside such legally binding means 
for governance, a circumpolar soft-law 
institution, the Arctic Council, has 
achieved rising prominence as a high-
level forum for dealing with a range 
of circumpolar matters, including 
sustainable development and 
environmental protection. Among its 
distinctive features is the involvement 
of transnational indigenous peoples’ 
associations as permanent participants 
entitled to full consultation with respect 
to Council activities. The main decision-
making mechanism is a bi-annual 
ministerial meeting which produces 
non-binding declarations that provide 
direction for future work.

environmental challenges
The risk of accidents involving wide 
dispersion of hydrocarbons is the gravest 
environmental concern. Among possible 
impacts are habitat fragmentation, 
introduction of invasive species, and 
discharges of black carbon. Should an 
offshore accident occur, climate and 
weather conditions as well as long 
distances are likely to hamper response 
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action and restoration efforts. Currently 
available technologies for recovery of oil 
from the surface perform poorly in high 
waves and rough weather conditions. 
Oil spills in and under the ice constitute 
a special challenge. The threat of major 
oil spills is also the gravest threat posed 
by Arctic shipping, including vessel-based 
tourism.

The damage from oil spills hinges 
critically on location and timing. 
Knowledge of impacts has been scant 
but is improving. Recent research points 
to small differences in the vulnerability 
of marine organisms to oil spills in the 
Arctic compared to other parts of the 
Norwegian continental shelf.

Fishery resources
Around 10 percent of the global fisheries 
catch is taken in Arctic waters, including 
the Northeast and the Central North 
Atlantic. Arctic waters are thus already 
bountiful sources of food for Arctic and 
non-Arctic people alike. As pressures 
mount on fisheries and food sources 
at lower latitudes, the need for these 
resources from the relatively untouched 
Arctic habitat is also likely grow.

Regional fisheries management bodies 
have developed advanced means for 
reducing the risks of overexploitation.

As regards fisheries compliance measures, 
coastal states enjoy sovereign rights of 
enforcement over all vessels within their 
EEZs. On the high seas the flag state still 
enjoys a nearmonopoly on enforcement 
activities. International agreements, 
however, are gradually expanding the 
role of other states as well.

shipping activities
Trans-Arctic shipping has been limited, 
but is increasing rapidly. Russia is the 
dominant player. Natural conditions 
have improved with less ice and Russia 
is now providing better economic terms 
and greater flexibility. In terms of 
tonnage, destinational shipping is still 
most important; transit shipping will 
continue to be very small compared 
to the traffic that goes via Suez.

The global shipping regime is sensitive 
to the special needs that certain 
vulnerable marine regions may have. 
Inter-relationships between regional 
bodies and the IMO are crucial for 

obtaining global endorsement of 
risk-reducing standards that reflect 
Arctic needs, and for effective 
compliance measures.

The Arctic Council has recently stepped 
up its activities in support of infrastructure 
development for reducing navigational 
risks in the Arctic and for dealing with 
emergencies and accidents. The Arctic 
states adopted in 2011 a legally binding 
Arctic Aeronautical and Maritime Search 
and Rescue Agreement. This is the 
first legally binding instrument to be 
negotiated under the Arctic Council.

petroleum activities
The petroleum industry has explored 
and produced oil and gas in Arctic areas 
for more than 50 years, onshore and 
offshore. Factors such as high energy 
prices, unrest in the Middle East, demand 
growth in Asia and the Russia–Norway 
delimitation agreement have led to 
significant increases in industry interest 
across the Arctic region.

UNCLOS, the basic legal framework 
for offshore petroleum activities in the 
Arctic, grants the coastal states exclusive 
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is that they must represent no risk.
The Arctic region is, however, not 
uniform with respect to hazards and 
risks. The discourse about Arctic risks 
illustrates the significance of perceptions 
and subjective judgment regarding risk, 
risk criteria and risk levels. Societal 
perceptions of risk may differ from those 
of industry. In general, communicating 
probabilities is more complicated than 
describing potential consequences. 

The goal must be to attain sufficient 
knowledge so that all relevant 
stakeholders are able to make their 
decisions, weighting the downside 
risk against the benefit of the activities
in question. 
Thus, more and better knowledge 
and improved communication among 
stakeholders are important to bridge 
risk perception gaps. Enhanced 
harmonization and multilateral 
cooperation on risk-acceptance 
criteria is needed.

rights on their continental shelves, 
reflecting the sovereignty principle. 
In terms of hard law it is up to the 
coastal states to regulate activities, 
but they are obliged to protect and 
preserve the marine environment and 
take into account international standards 
established by competent international 
organizations, like IMO.

There are already numerous international 
rules and guidelines aimed at mitigating 
the risks of Arctic petroleum operations. 
The likelihood and effectiveness of 
detailed international regulations can 
be questioned. Company self-regulation 
and cooperative ventures between 
governments, industry, insurance and 
other stakeholders may become 
important supplements to formal 
governmental guidelines.

managing arctic risk
Exploring and utilizing Arctic resources 
would not be possible if the requirement 

For the Arctic, a performance-based 
system seems to be the most promising 
model for a well functioning safety 
regime. This calls for proper knowledge 
and understanding of the risk factors 
involved, the undertaking of risk 
assessments, and, where appropriate, 
identification of preventive and 
mitigating means. The operators will 
then have a relatively high degree of 
freedom to develop their own solutions, 
as long as proper risk management is 
ensured.

Important remaining challenges require 
strong focus on technology development. 
Oil spills in ice and escape, evacuation 
and rescue of personnel are not managed 
sufficiently today, calling for a major 
effort to reduce the probability of 
incidents, to prevent accidents from 
happening, but also to develop systems 
that can handle emergencies.
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