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Smart Energy Solutions (SES) is een puur Nederlands 
E&P bedrijf dat zich graag profileert als een transitie-
maatschappij tussen conventioneel gas/olie winning 
en duurzaam. Gas wordt door SES gezien als de 
schoonste natuurlijke energiebron met de minste 
uitstoot en het streven is dan ook een dusdanige 
productiemethodiek te hanteren waarbij de impact 
op de lokale gemeenschap zo minimaal mogelijk is. 
Een interview.
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its innovative equipment. Its most recent innovation 
– an extension to its proven hydraulic skid system – 
has recently set the world record for a hydraulic skid-
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Arendal alleen maar groter geworden. Vooral van de 
kant van oliemaatschappijen die in Noorse wateren 
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heidsstudies. Twee van de drie voorlopers, alle van 
het type Sevan 300, zijn inmiddels volop in bedrijf. 
Paul Schaap rapporteert.
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“Nederland kan koploper worden in de winning van 
elektriciteit uit temperatuurverschil in de oceaan,” 
zegt Berend Jan Kleute, laatstejaars student Offshore 
Engineering aan de TU Delft. Hij heeft onderzoek 
gedaan aan de universiteit op het gebied van OTEC. 
Dit staat voor Ocean Thermal Energy Conversion. 
Een verslag.
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SMART ENERGy SOLUTIONS HEEFT ‘GROENE’ AARDGASwINNING HOOG IN VAANDEL

Impact productie op 
lokale gemeenschap 
moet minimaal zijn

VERSTROMEN

In Nederland is het welhaast een vanzelfsprekendheid dat een E&P onderneming lid is van Nogepa, de Nederlandse 

Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. De uitzondering die de regel bevestigt is Smart Energy Solutions (SES). 

Een puur Nederlands E&P bedrijf dat zich graag profileert als een transitiemaatschappij tussen conventioneel gas/olie 

winning en duurzaam. Gas wordt door SES gezien als de schoonste natuurlijke energiebron met de minste uitstoot en 

het streven is dan ook een dusdanige productiemethodiek te hanteren waarbij de impact op de lokale gemeenschap zo 

minimaal mogelijk is. Niet voor niets kenmerkt het management zichzelf als een beetje ‘groenig’. Offshore Visie zette 

koers naar Amsterdam waar het op het hoofdkantoor van SES sprak met de beide directieleden en co-founders 

Alexander R. Baron Mackay en Anne J. Visser.

O F F S H O r E  V I S I E  -  N O V E M B E R  /  D E C E M B E R  2 0 1 04



aan transportkosten om het gasveld aan 
te sluiten op het net van Gasunie, de 
gasbehandelingskosten en de compressie-
kosten. Om toch op een rendabele wijze 
marginale gasvoorkomens te kunnen 
ontwikkelen, heeft Smart Energy samen 
met Fugro, KPMG en DHV een methode 
ontwikkeld, die erop gebaseerd is dat 
gas niet wordt geleverd aan de Gasunie, 
maar ter plaatse middels een innovatieve 
installatie wordt omgezet in elektriciteit. 
De installatie maakt het gewonnen gas 
geschikt voor gebruik in een generator 
die op zijn beurt elektriciteit opwekt met 
een vermogen van 5 tot 10 megawatt. 
Deze elektriciteit wordt via een 
ondergrondse kabel naar het 
dichtstbijzijnde transformatorhuisje 
getransporteerd en aan het lokale 
elektriciteitsnet geleverd. Deze methode 
wordt ‘verstromen’ genoemd. Belangrijk 
voordeel is dat de modulaire installatie 
zodanig is ontworpen dat deze op veel 
kleine velden kan worden hergebruikt.  
Hierdoor kan de investering over 

Op de keper beschouwd is de 
uitdrukking ‘een uitzondering die de 
regel bevestigt’ nogal onlogisch, 
daarentegen klinkt de reden dat Smart 
Energy Solutions geen Nogepa-lid meer 
is, uiterst plausibel. Baron Mackay: “In 
aanvang waren we overigens wel lid, 
maar zo’n anderhalf jaar geleden bleek 
dat verhoudingsgewijs de niet 
producerende leden voor wat betreft de 
contributie veel zwaarder belast worden 
dan de grotere spelers die wel veel 
produceren. Die verdeelsleutel was 
niet correct.”
Gevolg: SES zegde haar lidmaatschap 
op, maar deed daarbij tegelijkertijd de 
belofte weer lid te worden zodra er 
sprake is van productie en dus inkomen 
om koste (en dus ook lidmaatschap) te 
dekken. “Laat duidelijk zijn dat wij 
Nogepa een warm hart toedragen,” 
vervolgt Anne Visser. “Er is dit jaar een 
werkgroep in het leven geroepen die 
zich gaat bezighouden met het 
verstromen van gas. Als SES hebben we 
ook zitting in die werkgroep omdat het 
hier gaat om ons concept: ‘Gas2wire’. 
we hebben dus een heel goede relatie 
met Nogepa en haar leden. Maar met 
de contributie die we nu uitsparen, 
financieren we nu mede de ontwikkeling 
van ons bedrijf. Het niet lid zijn is zuiver 
een financiële kwestie. wij kunnen de 
euro van de aandeelhouders maar 1 keer 
uitgeven. Daarom moeten er keuzes 
worden gemaakt. Geef ik het geld uit 
aan een stuk ontwerp voor gasbehandeling, 
gasontwikkeling of het verstromen 
ervan of ga ik het geld uitgeven aan 
het lidmaatschap van Nogepa. 
wij kiezen voor het eerste.”

Verstromen
Van de bijna 400 bewezen 
gasvoorkomens in Nederland zijn er 
tot nu toe ongeveer 250 in productie 
genomen en van 34 velden wordt 
verwacht dat ze binnen een aantal jaren 
in productie zullen worden genomen. 
Of de overige 116 velden ooit in productie 
komen, is en blijft de hamvraag. 
Deze over het algemeen kleine velden 
vertegenwoordigen een bewezen reserve 
van 127 miljard kubieke meter gas. Het 
toonaangevend internationaal advies- en 
ingenieursbureau DHV heeft een paar 
jaar geleden uitgerekend dat wanneer 
dit gas zou worden ingezet voor 
elektriciteitsopwekking, alle 7 miljoen 
huishoudens in Nederland voor twintig 
jaar van elektriciteit zouden kunnen 
worden voorzien. 

Het belangrijkste bezwaar voor het in 
productie brengen van de kleine 
gasvelden zijn de relatief hoge kosten die 
daarmee gepaard gaan. Te denken valt 

verschillende velden worden 
afgeschreven. Alexander Baron Mackay 
legt uit: “SES kiest in deze voor een 
geïntegreerde project aanpak. Dit 
impliceert dat de traditionele barrières 
tussen uitbesteder en toeleverancier 
doorbroken worden en dat er in feite 
één organisatie wordt gecreëerd waarbij 
alle partijen risico’s lopen maar ook alle 
partijen de revenuen plukken. Ons staat 
voor ogen dat toeleveranciers deels 
betaald worden voor hun werkzaamheden 
tijdens de constructiefase. Dit zal 
variëren tussen de 20 en 50%. Het 
resterende deel wordt met een 
winstdeling betaald uit de revenuen 
tijdens de productiefase. Als het project 
goed loopt dan deelt iedereen mee 
afhankelijk van het gelopen risico. De 
betrokkenheid van de toeleveranciers 
wordt hiermee vergroot en elke 
besparing is ook in hun eigen voordeel. 
Dankzij de introductie van deze 
methodiek zijn er aanzienlijke 
besparingen te verwezenlijken.”

VERSTROMEN
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SES heeft al vier on shore consessies in de wacht gesleept.



financier
Bovenomschreven Smart-gedachte is 
ongeveer 7 jaar geleden ontstaan tijdens 
een informele samenkomst van 
Alexander Baron Mackay en Anne Visser. 
Na jaren waren zij elkaar weer 
tegengekomen en al filosoferend 
kwamen beide heren al snel tot de 
conclusie dat hun ‘groene’ visie op het 
produceren van gas uit kleine velden 
raakvlakken vertoonde. 
Baron Mackay: “Twee jaar lang zijn we 
bezig geweest om het concept verder te 
ontwikkelen. Formeel is Smart Energy 
pas opgericht in 2005. Eerst zijn we 
begonnen met het in kaart brengen van 
alle kleine niet ontwikkelde gasvelden. 
Daarbij hebben we veel steun gehad van 
Gert Jan Lankhorst, directeur generaal bij 
EZ. Hij heeft ons onder meer in contact 
gebracht met TNO Utrecht dat een schier 
onuitputtelijke informatiebron blijkt te 
zijn als het gaat over gasvelden on shore 
en offshore. Stranded gasfields. Tail end 
production gasfields. Developed 
gasfields. Met behulp van al die 
gegevens konden we vaststellen dat 
er 116 niet ontwikkelde gasvelden zijn 
met een potentieel reserve van ongeveer 
127 miljard kuub. Ons idee is meteen 
om het gas ter plekke om te zetten in 
elektriciteit. En als je over deze 
hoeveelheden gas praat dan heb je 
genoeg gas of stroom om 20 jaar lang 
alle huishoudens in Nederland van 
stroom te voorzien. Dus het potentieel is 

heel groot, maar feitelijk zijn het allemaal 
kleine plukjes.”
Visser: “Onze eerste concessie aanvraag 
dateert van 2005. Het betrof Papenkop 
nabij woerden. De concessie hebben we 
nooit gekregen, maar uit een screening 
van EZ werd wel duidelijk dat we op 
twee vlakken tekort schoten. Ondanks 
het gegeven dat Alexander en ik 
gezamenlijk meer dan 30 jaar operationele 
ervaring hebben in de internationale 
upstream olie-en gassector, vond men 
dat wij niet over voldoende operator 
ervaring beschikten en het ontbrak ons 
aan genoeg financiële middelen om zo’n 
concessie te ontwikkelen. Alexander en 
ik hebben toen contact gezocht met 
willem van ’t Spijker. Middels de Spijker 
Energy Group is hij voor 50% eigenaar 
van twee olievelden in Tunesië. Ook is hij 
actief betrokken bij olie- en gasprojecten 
in de UK en Afrika. willem beschikt wel 
over de operator ervaring die EZ nodig 
acht en omdat hij ons concept wel heel 
interessant vindt, werd hij meteen 
groot aandeelhouder van Smart Energy 
Solutions. En daarmee onze 
belangrijkste financier.”

concessies
De strategie van SES is dat de 
onderneming doorlopend op zoek is 
naar de kleinere niet ontwikkelde 
gasvelden met als niche het omzetten 
van gas naar elektriciteit. Daarmee 
onderscheidt de onderneming zich van 

alle andere olie- en gasproducerende 
maatschappijen in ons land. Alleen als er 
sprake is van een groot gasveld dan is 
het businessmodel gewoon gas leveren 
op conventionele wijze. Dit levert nu 
eenmaal meer geld op dan verstromen. 
Het streven is om een volwaardige E&P 
speler te worden voor de kleinere velden, 
maar de nadruk zal altijd liggen op het 
verstromen. “Ons uiteindelijke doel is 
om de ‘verstroomspeler’ van Nederland 
te worden, alleen wij produceren nu nog 
niet,” zegt Mackay. “Als je kijkt naar het 
aantal concessies dan zijn wij bijvoorbeeld 
groter dan ATP, maar zij produceren. wij 
niet.” In principe is Smart Energy 
Solutions alleen actief in Nederland. Hier 
is bewust voor gekozen. Op zich heel 
logisch, want als Nederlands bedrijf kent 
SES de omgeving, de andere spelers, de 
markt, de overheid en wordt dezelfde 
taal gesproken.

Om dit oranje-gevoel luister bij te zetten 
heeft SES in amper zes jaar tijd inmiddels 
vier on shore concessies in de wacht 
gesleept en drie concessies in offshore 
blokken. Op land zijn dat Oosterwolde 
(60% SES en 40% EBN) en Donkerbroek 
(100% SES) in de provincie Friesland. 
Marknesse (60% SES en 40% EBN) in de 
Noordoostpolder en Schagen (40% EBN, 
30% PA Resources UK en 30% SES) in 
Noord-Holland. Voor Oosterwolde, dat 
een bewezen reservoir heeft van 50 tot 
75 miljoen kubieke meter aardgas, de 

VERSTROMEN
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Alexander Baron Mackay: 

"Er zijn 116 niet ontwikkelde gasvelden met een 

 potentieel reserve van ongeveer 127 miljard kuub."

"Laat het duidelijk zijn dat wij Nogepa een 

warm hart toedragen," stelt Anne J. Visser.



als één concessie. Deze geldt voor heel 
blok Q7 en een deel van het blok Q10a. 
De verdeling is destijds met Cirrus zo 
overeengekomen. En dan hebben we 
nog een 10% belang in blok P14, dat we 
hebben overgenomen van wintershall. 
Dana is in dit blok de operator.”

ijmuiden
Het in 1973 ontdekte kleine gasveld Q7-
FA ligt pal voor de kust van IJmuiden, op 
een afstand van slechts zes kilometer van 
het Prinses Amalia-windmolenpark. 
Midden augustus van dit jaar is er in 
opdracht van Smart Energy Solutions 
door het onderzoekvaartuig Amadeus 
een seismisch onderzoek verricht in het 
blok om aan te tonen dat er inderdaad 
een gasreservoir aanwezig is. Deze 
activiteit had redelijk wat voeten in de 
aarde. Eerst moest een derde van de 
ankerplaats voor IJmuiden worden 
ontruimd. Normaal liggen er tien tot 
vijftien schepen op de locatie voor anker. 
Maar dankzij constructief overleg met 
alle autoriteiten konden de meeste 
schepen zonder problemen in het 
oostelijke deel van de ankerplaats terecht. 
Zestien dagen lang sleepte de Amadeus 
zes kabels mee van 4,5 kilometer lengte. 
Via de kabels werden geluidsgolven de 
bodem ingestuurd waarmee tot op een 
paar kilometer diepte kon worden 
bekeken of er gas aanwezig is. 
Die geluidsgolven zijn vervolgens 
omgezet in driedimensionale beelden. 

van NAM overgenomen concessie 
Donkerbroek en het ooit door de NAM 
aangeboorde ondiepe reservoir te 
Marknesse is een productievergunning 
verkregen. Als alles volgen plan verloopt, 
zal van dit drietal Donkerbroek als eerste 
gaan produceren en wel in het laatste 
kwartaal van 2011. Hiervoor heeft de 
gemeente raad van Ooststellingwerf 
recent een wijziging van het 
bestemmingsplan aanvaardt. Voor 
Schagen, waar destijds in opdracht van 
NAM 3D seismiek is uitgevoerd, beschikt 
SES over een exploratievergunning en 
ligt het in de bedoeling om in 2013 een 
eerste put te boren. Overigens zal hier 
niet het verstromingsconcept worden 
toegepast omdat een complete 
infrastructuur in de nabijheid van het 
blok aanwezig is. 

Mackay vervolgt: “Op de Noordzee 
hebben we een concessie in blok Q2a. 
Deze is destijds overgenomen van 
wintershall, maar na een interne 
evaluatie is vastgesteld dat het reservoir 
niet interessant is. Kosten wegen niet op 
tegen baten. Vandaar dat wij de 
concessie nog dit jaar zullen teruggeven 
aan de overheid. Verder zijn we operator 
in blok Q7/Q10a, op 22 kilometer uit de 
kust van IJmuiden. Evenals bij de on 
shore Schagen concessie is ook hier de 
verdeling: 40% EBN, 30% PA Resources 
UK en 30% SES. Hoewel er sprake is van 
twee verschillende blokjes, zien wij het 

En de interpretatie van die beelden zal 
begin 2011 worden afgerond. Mackay 
tenslotte: “Er zijn aanwijzingen dat er 
gas zit voor de kust van IJmuiden, maar 
het winnen ervan is een kwestie van 
lange adem. De vergunning voor 
onderzoek stamt uit 2008. Als het 
seismisch onderzoek gunstig uitpakt, 
volgt een proefboring. Deze zal echter 
niet eerder dan in 2012 worden 
uitgevoerd. Overigens praten we hier 
wel over een conventionele wijze van 
gaswinning omdat er infrastructuur in 
de buurt aanwezig is. Eenvoudig zal het 
allemaal niet zijn, want de locatie 
bevindt zich op een drukbevaren 
scheepsroute naar en van IJmuiden. 
Het is daarom de vraag of er een 
platform kan worden geïnstalleerd of dat 
er wellicht een productie installatie op de 
zeebodem moet worden geplaatst.’’

Al met al staat Smart Energy Solutions 
aan de vooravond van een spannende 
periode. Er moet nog een aantal horden 
worden genomen, en dat zal ongetwijfeld 
niet altijd even soepel verlopen. Maar 
wie niet waagt, die niet wint. Bij het 
managementteam van SES zit de spirit 
er in ieder geval volledig in. Zij gaat er 
helemaal voor. De mannen kunnen niet 
wachten op de dag dat ook Smart 
Energy Solutions behoort tot het rijtje 
van in Nederland producerende E&P 
maatschappijen. Datzelfde geldt 
uiteraard voor Nogepa.
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Seismisch onderzoek voor de kust van IJmuiden.

'wij willen de 

verstroomspeler van 

Nederland worden.'



Total Cost of Ownership
‘Total Cost of Ownership’ plays an increasingly signi -

ficant role in all industrial sectors. The topic also

generates concern when investment has to be made

in hydraulic equipment. Such equipment is often used

just once or on a project basis, while the expense of

installing, repairing and maintaining it is not always

clear. That’s precisely why hiring hydraulic capacity 

as a temporary measure or for extra capacity is often

an attractive alternative. This is the alternative

Hydrauvision offers with HydrauRent, enabling extra

capacity to be achieved at any time, at any location. 

Quick, flexible and supplied to order
HydrauRent is a quick, economical and flexible option

when you need hydraulic equipment in excellent con -

dition. The machinery can be provided at any time

and at any location without any extra investment or

staff being required. The hired equipment is installed

on-site by HydrauRent technicians while mainte -

nance and repairs are things of the past. But even

outside its usage period HydrauRent prevents a host

of hidden costs. Hydraulic systems which are not

used for some time still have to be stored, and

inspected and certified at specific intervals.  

HydrauRent is delivered to order. Sound advice and a

clear summary of costs are provided, based on the

user’s wishes and needs. So you know up front just

what costs are involved for temporary rental.

For a host of applications
A much-used solution from the HydrauRent pro -

gramme is the HydrauPack, a modular concept

developed by HydrauRent comprising customised

hydraulic modules up to 200 kW. The separate

modules can quickly and easily be linked into units

with a maximum of 800 kW and the dimensions of a

20-feet container. This makes it possible to con figure

a unit specially, so that for example one unit can be

reserved for fuel storage or as an extra hydraulic oil

reservoir for locations which are difficult to access.

Alongside HydrauPack the HydrauRent programme

also encompasses other rental solutions. Under the

name of HydrauSupport hydraulic filtration units for

cleaning hydraulic fluid can be supplied, for example,

or a dewatering and degassing installa tion. This

latter solution can also be delivered in ATEX con fi -

guration. A flushunit for cleaning hydraulic systems

can also be supplied, while the HydrauTool is rented

out for hand-pumps and jacks in a variety of sizes

with associated links and splitters. Finally hydraulic

winches are also available under the name Hydrau -

Winch. The package encompasses the standard

hydraulic winches, CT winches and lift winches,

offering a complete range.

www.hydraurent.com

Hydraulic capacity on demand

HydrauRent

How often does it happen - a project or special application needs

hydraulic equipment. The investment required and the costs of

installing and maintaining it form a serious barrier to acquiring

such equipment. That’s when it’s good to know that Hydrauvision

offers a readymade and affordable option: HydrauRent. 

Schoondijke
+31 (0) 117 34 31 31
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ficant role in all industrial sectors. The topic also

generates concern when investment has to be made

in hydraulic equipment. Such equipment is often used

just once or on a project basis, while the expense of

installing, repairing and maintaining it is not always

clear. That’s precisely why hiring hydraulic capacity 

as a temporary measure or for extra capacity is often

an attractive alternative. This is the alternative

Hydrauvision offers with HydrauRent, enabling extra

capacity to be achieved at any time, at any location. 

Quick, flexible and supplied to order
HydrauRent is a quick, economical and flexible option

when you need hydraulic equipment in excellent con -

dition. The machinery can be provided at any time

and at any location without any extra investment or

staff being required. The hired equipment is installed

on-site by HydrauRent technicians while mainte -

nance and repairs are things of the past. But even

outside its usage period HydrauRent prevents a host

of hidden costs. Hydraulic systems which are not

used for some time still have to be stored, and

inspected and certified at specific intervals.  

HydrauRent is delivered to order. Sound advice and a

clear summary of costs are provided, based on the

user’s wishes and needs. So you know up front just

what costs are involved for temporary rental.

For a host of applications
A much-used solution from the HydrauRent pro -

gramme is the HydrauPack, a modular concept

developed by HydrauRent comprising customised

hydraulic modules up to 200 kW. The separate

modules can quickly and easily be linked into units

with a maximum of 800 kW and the dimensions of a

20-feet container. This makes it possible to con figure

a unit specially, so that for example one unit can be

reserved for fuel storage or as an extra hydraulic oil

reservoir for locations which are difficult to access.

Alongside HydrauPack the HydrauRent programme

also encompasses other rental solutions. Under the

name of HydrauSupport hydraulic filtration units for

cleaning hydraulic fluid can be supplied, for example,

or a dewatering and degassing installa tion. This

latter solution can also be delivered in ATEX con fi -

guration. A flushunit for cleaning hydraulic systems

can also be supplied, while the HydrauTool is rented

out for hand-pumps and jacks in a variety of sizes

with associated links and splitters. Finally hydraulic

winches are also available under the name Hydrau -

Winch. The package encompasses the standard

hydraulic winches, CT winches and lift winches,

offering a complete range.

www.hydraurent.com

Hydraulic capacity on demand

HydrauRent

How often does it happen - a project or special application needs

hydraulic equipment. The investment required and the costs of

installing and maintaining it form a serious barrier to acquiring

such equipment. That’s when it’s good to know that Hydrauvision

offers a readymade and affordable option: HydrauRent. 

Schoondijke
+31 (0) 117 34 31 31
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Tideway in 
arcTisch rusland

Tideway start volgend jaar met het 
aanleggen van een erosie bescherming 
bij het Prirazlomnoya-olieplatform in 
het noorden van Rusland. De totale 
contractwaarde van het project 
bedraagt 15 miljoen Euro. De 
opdrachtgever is de Russische 
energiegigant Gazprom Neftshelf. 
De werkzaamheden vinden plaats 
ten zuidwesten van Nova Zembla, 
in de Barentsz Zee. Op deze locatie 
wordt door Tideway onder extreme 
omstandigheden gewerkt. 

De werkzaamheden zullen naar 
verwachting eind 2011 afgerond zijn. 
Het project houdt in het plaatsen van 
ongeveer 95.000 ton breuksteen om 
een nieuw offshoreplatform te 
beschermen tegen erosie. 
Het platform werd door J.S.C. 
Sevmash gebouwd voor rekening 
van Gazprom Neftshelf en wordt 
vanuit Severodvinsk gesleept naar het 
Prirazlomnoya-olieveld nabij Varandey 
in de Kara Zee (ten zuidwesten van 
Nova Zembla). 

Daar wordt het definitief op de 
zeebodem geïnstalleerd en door 
Tideway voorzien van de nodige 
bescherming. Het overgrote deel 
van de werken wordt uitgevoerd 
in de zomer van 2011 met het 
splinternieuwe valpijpschip van 
Tideway, de Flintstone. 

Gjøa field on sTream

The Gjøa oil, natural gas and condensate field in Norway went into production early 
last month. It is currently the biggest field development project in the Norwegian 
North Sea. The licence was awarded in July 1988, and the discovery was made the 
following year. After 22 years of work, the first gas and oil from Gjøa has now 
started to flow. The field is located in blocks 35/9 and 36/7 in the northern part of 
the North Sea, and it has reserves of 10 million cubic metres of oil and condensate 
and 37 billion cubic metres of gas.
The Gjøa oil, natural gas and condensate field in Norway went into production. 
It is currently the biggest field development project in the Norwegian North Sea. 
The licence was awarded in July 1988, and the discovery was made the following 
year. After 22 years of work, the first gas and oil from Gjøa has now started to flow. 
The field is located in blocks 35/9 and 36/7 in the northern part of the North Sea, 
and it has reserves of 10 million cubic metres of oil and condensate and 37 billion 
cubic metres of gas. Full production capacity of 18 000 cubic metres OE per day is 
expected to be reached by 2nd half of 2011. Current planning provides for this 
level of production to be maintained until the year 2018.

nieuwe pijpleidinG 
niGeria

De oude leiding lag er 29 jaar en 
kwam de laatste jaren veelvuldig in 
het nieuws vanwege lekkages, mede 
veroorzaakt door sabotage of slordig 
illegaal aftappen van olie. Inmiddels is 
een nieuwe hoofdleiding gelegd 
tussen Nembe Creek en de Bonny 
olieterminal in het zuiden van Nigeria, 
aldus een mededeling van Shell 
Petroleum Development Company of 
Nigeria. Het is een bijna 100 kilometer 
lange leiding die maximaal 600.000 
vaten ruwe olie per dag kan vervoeren. 
De leiding kostte $ 1,1 miljard.
De aanleg van de nieuwe leiding werd 
noodzakelijk omdat de oorspronkelijke 
leiding een ontwerpleeftijd had van 
30 jaar.

Keppel Verolme inVesTeerT 
€10 miljoen in roTTerdam

Keppel Verolme (KV), deel uitmakend van het wereldwijde netwerk van het 
Singaporese Keppel Offshore & Marine (KO&M), wereldmarktleider in de bouw en 
reparatie van offshore platforms en gespecialiseerde schepen, heeft voor ca €10 
miljoen de drie gegraven dokken op haar terrein teruggekocht van het Havenbedrijf 
Rotterdam (HbR).

Eén van de dokken, 405 meter lang en 90 meter breed, is één van de grootste in 
Europa. Het HbR kocht in 2000 de dokken om de overname van Verolme Botlek door 
KO&M mogelijk te maken. KV heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd na het 
overwinnen van moeilijke marktomstandigheden in de eerste jaren van zijn bestaan. 
Harold Linssen, Managing Director van Keppel Verolme: "wij willen graag het HbR 
bedanken voor hun steun aan KV al die tijd. De aankoop van de dokken geeft aan 
dat KO&M vertrouwen heeft in de toekomst van de maritieme en offshore sector in 
Noord-Europa." 
André Toet, COO van het HbR: "Deze investering door KV toont nog eens de 
aantrekkelijkheid en de veerkracht van het Rotterdamse maritieme cluster aan."

Overzicht werf.



SEVAN FPSO’S BLIJVEN DE AANDACHT TREKKEN

Massale inzet in 
noorse wateren

FPSO

O F F S H O r E  V I S I E  -  N O V E M B E R  /  D E C E M B E R  2 0 1 010

Ook de afbouw en 

uitrusting van de Sevan 

Hummingbird heeft 

bij Keppel Verolme 

plaatsgevonden 

(foto: Keppel Verolme).

De afgelopen twee jaar is de belangstelling voor de inzet van cilindervormige 

FPSO’s, zogeheten mono-column hulls, van Sevan Marine uit het Noorse 

Arendal alleen maar groter geworden. En dan vooral van de kant van 

oliemaatschappijen die in Noorse wateren opereren. Ondertussen heeft dit al 

geresulteerd in vijftien haalbaarheidsstudies. Twee van de drie voorlopers, 

alle van het type Sevan 300, zijn inmiddels volop in bedrijf en de inzet van een 

grotere versie in het Noorse Goliat veld lijkt nog maar een kwestie van tijd.



uitrusting. Deze FPSO’s kregen de namen 
Sevan Hummingbird en Sevan Voyageur 
en werden respectievelijk in oktober 
2007 en eind 2008 opgeleverd. De 
eerste werd in 120 meter diep water 
afgemeerd en ging in het derde kwartaal 
van 2008 olie produceren voor Centrica 
Energy Upstream, die tussentijds de 
activiteiten van Venture Production had 
overgenomen. De Sevan Voyageur werd 
in 95 meter diep water in het Shelley 
veld afgemeerd. De olieproductie ging 
pas in augustus 2009 van start. Oilexco 
was ondertussen in financiële problemen 
geraakt, met als gevolg dat het 
huurcontract voor de Sevan Voyageur 
werd overgenomen door Premier Oil & 
Gas Services, die doorging met de 
ontwikkeling van het Shelley veld. De 
productieresultaten waren echter zeer 
teleurstellend en in augustus 2010 werd 
de Sevan Voyageur weer uit het veld 
verwijderd. De FPSO werd versleept naar 
de Nymo werf in het Noorse Arendal om 
daar een conversie te ondergaan. Met 
E.On Ruhrgas UK E&P heeft Sevan 
Marine inmiddels een vijfjarig 
huurcontract met opties tot verlenging 
gesloten. Deze maatschappij gaat met 
deze FPSO vanaf het vierde kwartaal van 
2011 op de Noordzee in het Britse 
Huntington veld aan de slag. 
Maar voor die tijd moeten eerst nog 
gascompressiefaciliteiten aan boord 
worden geïnstalleerd.
Sevan Marine was in de jaren 2006 en 
2007 zo enthousiast over de 
belangstelling voor de Sevan 300 FPSO 
dat het bedrijf besloot om nog twee 

Direct na de oprichting, in 2001, 
liet Sevan Marine bij het Noorse 
onderzoeksinstituut Marintek de eerste 
modeltesten met cilindervormige FPSO’s 
uitvoeren. De resultaten waren zo 
veelbelovend dat deze testen het jaar 
daarop werden geïntensiveerd en dat 
in 2003 in Noorwegen patent werd 
aangevraagd voor de door Sevan Marine 
ontwikkelde mono-column hull 
technologie. weer een jaar later werd 
met de Chinese yantai Raffles werf een 
contract gesloten voor de bouw van de 
eerste cilindervormige FPSO romp, met 
een diameter van 60 meter en een 
waterverplaatsing van 55.000 ton. De 
Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras 
durfde het in 2005 als eerste aan om 
met Sevan Marine in zee te gaan. Voor 
de inzet van de eersteling van het type 
Sevan 300 werd een huurovereenkomst 
afgesloten voor een periode van elf jaar, 
met opties tot verlenging. Deze Sevan 
FPSO zou na de oplevering voor de kust 
van Brazilië in het Piranema olieveld in 
1.100 meter diep water worden ingezet. 
Voor de verdere afbouw en uitrusting 
van de FPSO deed Sevan Marine een 
beroep op Keppel Verolme. De romp 
werd met een zwaartransportschip naar 
deze Rotterdamse werf overgebracht, 
waar droogzetting in dok 7 volgde. Het 
afbouwwerk ging eind mei 2006 van 
start en kon begin 2007 worden 
afgerond. Hierna werd de in Sevan 
Piranema gedoopte FPSO naar Brazilië 
gesleept en offshore geïnstalleerd. De 
FPSO heeft een productiecapaciteit van 
30.000 vaten olie per dag, een 
opslagcapaciteit 250.000 vaten olie, 
terwijl de dagelijkse injectiecapaciteit 
3,6 miljoen kubieke meter gas bedraagt. 
In eerste instantie werden zes putten 
op de Sevan Piranema aangesloten. 
Drie productieputten en drie 
gasinjectieputten. In oktober 2007 is 
Petrobras met oliewinning uit dit veld 
gestart.

Vervolgcontracten
Na Petrobras, sloot in 2005 ook Venture 
Production een contract met Sevan 
Marine voor de huur van een Sevan 300 
type FPSO. De maatschappij wilde 
hiermee olie gaan produceren uit het 
Britse, in het centrale deel van de 
Noordzee gelegen Chestnut veld. En in 
2007 volgde nummer drie, Oilexco North 
Sea, dit voorbeeld. Deze maatschappij 
wilde een Sevan 300 FPSO inzetten voor 
de productie van olie uit het Britse 
Shelley veld. Sevan Marine besteedde de 
bouw van de beide rompen uit bij de 
Chinese yantai Raffles werf en klopte 
wederom bij Keppel Verolme Verolme 
aan voor de verdere afbouw en 

rompen bij Hantong Shipyard in China te 
laten bouwen. Emplooi hiervoor was 
echter niet voorhanden en om deze 
reden werden de rompen na de 
oplevering naar de Cosco Nantong werf 
verhaald. Hier worden ze mogelijk 
binnenkort toch nog afgebouwd en 
uitgerust, nu er volgens Sevan Marine 
serieuze belangstelling voor bestaat. 

concept aangepast
Ondanks dat de bouw van Sevan FPSO’s 
stil was komen te liggen, trok op een 
gegeven moment de belangstelling voor 
dit ontwerp toch weer aan. Dit gebeurde 
in 2008 toen ENI Norge een ontwerp-
competitie uitschreef voor de inzet van 
een grote FPSO voor de productie van 
olie uit het in de Barentszee gelegen 
Noorse Goliat veld. Sevan Marine 
ontwierp hiervoor de Sevan 1000, een 
cilindervormige FPSO met een diameter 
van 90 meter, een waterverplaatsing van 
210.000 ton, een productiecapaciteit 
van 110.000 vaten olie per dag en een 
opslagcapaciteit van 1 miljoen vaten olie. 
Begin 2009 maakte ENI Norge bekend in 
zee te willen gaan met het Sevan 1000 
concept en verleende Sevan Marine de 
opdracht het ontwerp verder uit te 
werken. Begin 2010 sloten beide partijen 
een projectservicecontract af en kon 
Hyundai Heavy Industries aan de bouw 
van deze gigant beginnen. De FPSO zal 
vanaf 2014 in ongeveer 400 meter diep 
water voor ENI Norge uit het Goliat veld 
olie gaan produceren. Dit veld bevindt 
zich ten noordwesten van Hammerfest 
in de Barentszee.

FPSO
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Artist’s impression van de grote Sevan FPSO waarmee ENI Norge in het in de Barentszee 

gelegen Goliat veld aan de slag gaat (afbeelding: Sevan Marine).



Marine heeft tevens bekend gemaakt 
dat ook nog een haalbaarheidsstudie 
wordt uitgevoerd naar de inzet van een 
Sevan FPSO in het Noorse Luno veld, 
waar Lundin Norway operator is, en 
voor het Britse Alder project van 
Chevron North Sea.

boorversie
Terwijl de bouw van de eerste FPSO’s 
voor de productie, op- en overslag van 
olie in volle gang was, werd in 
Noorwegen op basis van de Sevan 
mono-column hull technologie ook een 
mobiele boorunit ontwikkeld. Hiervoor 
werd in 2006 Sevan Drilling opgezet. 
Een onderneming die zich zou gaan 
bezighouden met de bouw en de 
operatie van de in Sevan Driller gedoopte 
boorunit, die tot in heel diep water 
boorwerk moest kunnen verrichten. 
Dit Sevan 650 type boorunit heeft een 
diameter van 75 meter en een eigen 
voortstuwing middels acht schroefunits, 
waardoor een vaarsnelheid van maximaal 
9 knopen kan worden gehaald. De unit 
heeft een opslagcapaciteit van 150.000 

Naast ENI Norge toonden nog meer 
maatschappijen belangstelling voor 
het aangepaste Sevan FPSO concept. 
Dit leidde in 2009 en 2010 tot een 
opmerkelijke reeks van vijftien 
haalbaarheidsstudies naar de inzet van 
de cilindervormige FPSO bij diverse 
(diepwater)projecten. Zo meldde 
Chevron North Sea zich in 2009 voor een 
haalbaarheidsstudie voor het Rosebank 
project in Britse wateren en Statoil voor 
studies naar twee niet nadere genoemde 
projecten. Eén ervan betrof de inzet van 
een FPSO in heel diep water. In hetzelfde 
jaar lieten ook BP Norge en Det Norske 
Oljeselskap (DNO) haalbaarheidsstudies 
uitvoeren naar de inzetmogelijkheden 
bij respectievelijk het Jordbaer project en 
de ontwikkeling van het Frøy veld in de 
Noorse sector van de Noordzee. DNO 
ging er begin 2010 zelfs toe over om 
Sevan Marine een ontwerpopdracht te 
verlenen. En op dit moment wordt 
onderzocht of één van de twee rompen 
van het Sevan 300 type die bij de Cosco 
Nantong werf liggen afgemeerd in het 
Frøy veld kan worden ingezet. Sevan 

vaten olie. Opnieuw was het Petrobras 
die het spits afbeet. In 2006 sloot Sevan 
Drilling een huurcontract met een 
looptijd van zes jaar met Petrobras 
Americas voor de inzet in de Golf van 
Mexico van de eerste cilindervormige 
Sevan Driller. De bouw van de boorunit 
werd uitbesteed bij de Chinese Cosco 
Qidong werf, die de Sevan Driller I in juni 
2010 opleverde. Petrobras besloot echter 
de boorunit niet in de Golf van Mexico, 
maar in Braziliaanse wateren in te zetten. 
Dit laatste is ondertussen gebeurd. 

Petrobras maakte in 2008 bekend nog 
een Sevan Driller te willen inzetten en 
hierna ging ook Oil and Natural Gas 
Corporation (ONGC) uit India overstag. 
Met de Braziliaanse oliemaatschappij 
werd een zesjarig huurcontract gesloten 
voor de Sevan Driller II en met ONGC 
een driejarig huurcontract voor de Sevan 
Driller III. Beide boorunits moeten begin 
2012 door de Chinese Cosco Nantong 
werf worden opgeleverd. Sevan Drilling 
heeft zelf bouwopties genomen op nog 
zes van deze mobiele boorunits.

FPSO
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De Sevan Piranema, de eerste FPSO van het Sevan 300 type, tijdens de afbouw bij Keppel Verolme (foto: Keppel Verolme).



Na zware aanloopverliezen zit het Sevan 
Marine in de tweede helft van dit jaar 
financieel eindelijk mee en wordt 
mogelijk zelfs winst gemaakt. Ook 
wordt de blijk van waardering voor de 
door Sevan Marine ontwikkelde 
technologie steeds groter. Dit heeft er 
in januari van dit jaar toe geleid dat de 
Noorse onderneming de Globetrotter 
of the year Award is toegekend. 

Verder heeft bestuursvoorzitter Arne 
Smedal van Sevan Marine in augustus 
de Special Award van de Norwegian 
Academy of Technological Sciences 
en tijdens de de offshorevakbeurs in 
Stavanger de ONS 2010 Special 
Innovation Award in ontvangst mogen 
nemen. Naast de FPSO- en 
boorunitconcepten zijn ondertussen 
nog enkele toepassingen ontwikkeld. 
Dit betreft een Sevan FLNG unit voor 
de opslag, de overslag en het vloeibaar 
maken van LNG, een Sevan GTw 
(Gas To wire) die als drijvende 
energiecentrale dienst kan doen 
en een Sevan Ice Hull die voor diverse 
doeleinden in poolgebieden kan 
worden ingezet.

FPSO
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De mobiele boorunit 

Sevan Driller I werkt 

voor Petrobras 

(foto: Sevan Marine).

De Sevan Voyageur heeft maar kort in het Shelley veld geopereerd (foto: PAS Publicaties).
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halliburTon mede schuldiG aan GrooTsTe olieramp

Uit tests die Halliburton uitvoerde voor de olieramp in de Golf van Mexico is gebleken 
dat er problemen waren met soortgelijk cement als destijds in de defecte oliebron 
gepompt werd. Er zijn echter geen aanwijzingen dat BP door de onderaannemer van 
de problemen op de hoogte werd gesteld. Dat concludeert een presidentiele 
commissie die de ramp voor de Amerikaanse regering onderzoekt.

De testgegevens, die in het bezit zijn van de commissie, weerspreken de beweringen 
van Halliburton dat er met de kwaliteit van het cement niest mis was. De data, samen 
met tests die de commissie zelf uitvoerde, versterken het verweer van BP dat fouten 
in het cement mede de oorzaak waren van de ergste olieramp in de Amerikaanse 
geschiedenis. Over de vraag of BP van de problemen op de hoogte was, kan op 
grond van de gegevens echter geen uitsluitsel gegeven worden.
“Halliburton en misschien ook BP hadden moeten overwegen een nieuw cement te 
ontwikkelen voordat het in de Macondo-bron gepompt werd,” stelt Fred Batlit, de 
voornaamste deskundige van de commissie, in een brief die eind oktober werd 
aangeboden. Halliburton heeft in maart van dit jaar wel gegevens met BP gedeeld 
over problemen met het cement, maar er is bewijs dat het bedrijf er speciaal de 
aandacht op heeft gevestigd, of dat werknemers van BP naar de problemen 
geïnformeerd hebben.

De nieuwe informatie behelst de gegevens van een viertal tests van Halliburton naar 
de stabiliteit van het cement, twee die in februari 2010 uitgevoerd werden en twee 
die in april van dit jaar plaatsvonden. Bij de eerste twee tests, die een iets andere 
cementsamenstelling hadden dan in de Macondo-bron gebruikt werd, werd ontdekt 
dat de substantie niet stabiel was. Bij de laatste twee tests, deze keer met de precieze 
samenstelling van het Macondo-bron gebruikte cement, werden bij de eerste test 
dezelfde problemen ontdekt. Uit de laatste test, waarbij een aangepaste 
testprocedure gebruikt werd, bleek dat het cement wel sterk genoeg zou zijn. 
Al met al blijkt uit de gegevens dat slechts een van de vier tests uitwees dat het 
cement wel stevig genoeg zou zijn.

ToezichT in één hand

Het overheidstoezicht op de oliemaat-
schappijen functioneert het beste als er 
één toezichthouder is, die alle activiteiten 
van oliemaatschappijen kan overzien. 
Tot deze conclusie komt het Interna-
tionale Forum van Toezicht-houders(IRF). 
Dit Forum is bijeengeweest in Vancouver 
van 18 tot 20 oktober 2010. Het Forum 
was bijeen om samen met de oliemaat-
schappijen na te denken over de gevolgen 
van de olieramp in de Golf van Mexico. 
De toezichthouders hebben vijf 
onderwerpen als strategische agenda 
vastgesteld. Die onderwerpen zijn:

1. Veiligheidscultuur en leiderschap
2.  Functioneren van blow-out 

preventers en andere apparatuur
3. Prestatie-indicatoren
4.  Noodzakelijke competenties en 

middelen van oliemaatschappijen
5.  Toepassing van standaarden en 

beste werkpraktijken

De Nederlandse toezichthouder, 
Staatstoezicht op de Mijnen, heeft 
samen met de Health and Safety 
Executive van het Verenigd Koninkrijk, 
de leiding bij het uitwerken van het 
vijfde onderwerp.

banen in aardGasindusTrie

De komende vier jaar is de Nederlandse aardgasindustrie goed voor ruim dertigduizend banen. Naast de bestaande zestienduizend 
banen inde sector worden er in deze periode vijftienduizend extra banen in de sector gecreëerd. Investeringen in de uitbreiding 
van de huidige infrastructuur, het opslaan van gas in lege gasvelden en de aanlanding van vloeibaar gas leiden tot deze sterke 
groei. De stijging van het aantal arbeidsplaatsen gaat hand in hand met een totale investering van E10 miljard tot 2015. 
Nederland speelt als gasrotonde een steeds belangrijkere rol in de Europese import en export van aardgas. De investeringen 
in de komende vier jaar maken deze rol nog prominenter. Zo zorgen aanpassingen aan de belangrijke noord-zuid verbinding 
in het Nederlandse gasnetwerk voor extra transportcapaciteit. Daarnaast komt er een nieuwe ondergrondse 
gasopslag bij Bergermeer om schommelingen in vraag en aanbod van aardgas nog beter op te kunnen vangen en 
wordt er een opslag voor vloeibaar gas op de Maasvlakte gebouwd. De aardgasproducenten investeren 
verder in het opsporen en exploiteren van kleine gasvelden. Door het toepassen van nieuwe boor- en 
installatietechnieken kunnen kleine gasvelden beter worden bereikt en efficiënter in productie worden 
genomen. De Nederlandse samenleving blijft zo profiteren 
van de vijf a tien miljard euro 
aan aardgasbaten per jaar.

 In onder meer Anjum maakt de NAM aardgas klaar voor gebruik.
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bp VerKoopT belanGen in 
Vier olieVelden in Golf 
Van mexico

De Britse oliemaatschappij BP 
verkoopt haar belangen in vier diepzee 
olievelden in de Golf van Mexico aan 
het Japanse Marubeni Oil and Gas. 
Met de transactie is een bedrag 
gemoeid van 650 miljoen dollar. 
BP had de betreffende olievelden, 
genaamd Magnolia, Merganser, 
Nansen en Zia, nog maar sinds maart 
in bezit. Het concern had de velden 
overgenomen van Devon Energy.
BP wil tot 30 miljard dollar (circa 21 
miljard euro) aan bezittingen verkopen 
om de schade die is ontstaan door de 
olieramp in de Golf van Mexico, te 
compenseren. De nieuwe topman van 
BP, Bob Dudley, liet medio november 
weten dat BP de Verenigde Staten niet 
zal verlaten vanwege de olieramp. 
,,Ik kan u verzekeren dat ik niet 
bestuursvoor-zitter ben geworden om 
vervolgens weg te lopen uit de VS. 
BP zal Amerika niet verlaten.''

Dudley volgde in juli Tony Hayward op, 
die onder zware druk stond vanwege 
zijn gebrekkige aanpak van de 
olieramp. Hayward bagatalliseerde 
in eerste instantie de gevolgen van 
de olieramp, maar moest daar al gauw 
van terugkomen. Het was uiteindelijk 
de grootste olieramp in de Amerikaanse 
geschiedenis. Dudley zei verder dat de 
olieramp het bestaan van BP in gevaar 
heeft gebracht. conTainerschip op ramKoers

Het op drift geraakte Griekse containerschip, de western, heeft medio november 
tijdens de zware zuidwesterstorm voor hachelijke momenten gezorgd op de 

Noordzee. Het stuurloze vaartuig miste op 
een haar na de twee olieplatforms Horizon 
en Helm. Op last van de Kustwacht werden 
zes van de negen bemanningsleden van een 
van de platforms uit voorzorg geëvacueerd. 
Het incident werd nog nijpender toen de 
ijlings te hulp geschoten sleepboot Svitzer 
Marken, die poogde de western vast te 
maken, onverrichter zake moest terugkeren 
naar IJmuiden. Op zee had de sleper een 
touw in de schroef gekregen. Gelukkig 
bleek de bemanning van de zeesleper 
Tempest van ITC wel in staat om uiteindelijk 
een sleepverbinding te realiseren, waardoor 
ternauwernood een ramp op zee kon 
worden voorkomen.

De bemanning van de Tempest slaagde er wel in een 

sleepverbinding tot stand te brengen (foto Don Elsman).

hydraurenT breidT VerhuurVlooT uiT 

HydrauRent beschikt over een verhuurvloot met powerpacks, hydraulische lieren, 
filtratie-units en hydraulisch equipment en heeft de verhuurvloot uitgebreid met 
500 kw powerpacks: HydrauPack 500's.
HydrauRent heeft reeds vele jaren ervaring met hydraulische installaties en 
deze uitbreiding is een goede aanvulling op het totaalpakket.
Tot op heden waren de 200 kw's, de HydrauPack200's, de grootste powerpacks. 
Deze zijn modulair gebouwd en samen te bouwen tot 800 kw in een 20 ft 
containerformaat. De flow van de HydrauPack500 bedraagt maximaal 825 l/min, 
en de maximale werkdruk 350 bar. Zowel de dieseltank als de hydrauliektank hebben 
een inhoud van 1500 liter. Naast de twist-locks, heeft de HydrauPack500 hijsogen 
en forklift lepelgoten om een snelle en eenvoudige handling te waarborgen.
Indien gewenst kan de unit ter plaatse gekoppeld worden aan de verbruiker(s). 
De benodigde slangen koppelingen kunnen desgewenst verzorgd worden door 
HydrauRent.

De HydrauPack500 is een stand-alone unit.



Kees Kompier, ALE executive director in 
the Netherlands, has almost 20 years 
experience working in the heavy 
transport industry. He has a particular 
expertise in Africa, Russia and Central 
and Eastern Europe, with specialisms 
including skidding projects, offshore 
platforms and gantry projects. He and 
his teams are constantly working on 
developing new techniques and 
innovative project solutions for 
complex jobs. “The industry has 
undergone many changes in recent 
years. Companies are working in more 
difficult offshore conditions with heavier 
platforms,” explained Kompier. “The 
service industry has therefore had to 

evolve its methodology to manage this in 
an efficient and cost effective manner.” 
In response, ALE’s energy, design and 
marine engineering teams have 
developed systems that include a 
combination of integrated skid systems, 
self-propelled modular transporters 
(SPMTs) and high capacity ballasting, 
giving the company a particular expertise 
in floatover installations of heavy modules.

lun-a
“A big test of this approach for us was 
the installation of a 21,800te floatover 
topsides deck on the LUN-A Platform – 
Russia’s first offshore gas platform in the 
Lunskoye Field located off of Sakhalin 

Island,” Kompier said. 
ALE was contracted to engineer, design 
and perform the barge ballasting for 
both the load-out and the offshore 
floatover installation. It used computer 
modelling to design a pumping system 
capable of delivering sufficiently high 
flow rates, and fabricated non-standard 
pipework. The purpose-built barge 
transported the topsides 1,500 nautical 
miles to the offshore installation site, 
where ALE also performed all the 
engineering associated with the mating, 
including ballast and mooring 
calculations. The complex project set a 
new record as the industry’s heaviest 
floatover installation.

HyDRAULIC TRANSPORT EQUIPMENT

World record for 
hydraulic skidded 

load-out

INNOVaTION
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Heavy lift specialist ALE has won industry plaudits for its innovative 

equipment. The company’s design team, based in Breda, is the R&D hub 

for engineering new cranes and developing new methods of specialised 

transport. Its most recent innovation - an extension to its proven hydraulic 

skid system - has recently set the world record for a hydraulic skidded load-

out. Founded in the 1980s, ALE has been working on offshore projects for 

thirty years and has loaded-out over 1,000 structures and probably more 

tonnage than any other company in the world.



capabilities, as we required higher 
capacity skid shoes combined with the 
control that hydraulic cylinders provide.”
The skid system used to accomplish the 
load-out incorporated both 500te and 
650te capacity skid shoes created by the 
Breda team. In order to lift and transport 
the topside, ALE used 24 of each 
capacity skid shoe, all equipped with 
integrated hydraulic jacks to control 
the load. 

To install the skid shoes in the initial 
stage, the hydraulic cylinders were 
retracted in order to position the shoes 
under the platform. Once all 48 skid 
shoes were in place, they were 
hydraulically connected to provide a 
3 point hydraulic supporting system to 
lift the topside from its supports – both 
the 650te and 500te hydraulic cylinders 
had a 450mm out of a maximum 
600mm stroke for lifting the 19,400te 
load clear of the grillage on the vessel. 
The topside was then moved to the 
quayside using 24 push-pull units, 8 link 
beams and over 1,000 metres of skid 
track – it travelled a total distance of 82 
metres on 8 skid lanes. Once in position, 
the load was lowered and set down on 
the heavy cargo vessel’s grillages using 
the hydraulic cylinders, and the skid 
shoes were uncoupled and removed. 
The integrated push-pull system allowed 
ALE to avoid unwanted contact with the 
quayside, vessel and fenders. Combined 
with specially-developed ‘hinged’ 
linkbeams, the system allowed the 
vessel to move freely, ensuring tide 
and ballasting motions could be 
accurately monitored.

challenge
“what has emerged as a key challenge 
with heavy offshore modules is the 
horizontal movement. we are often 
working in restricted spaces with little 
room for manoeuvre, and each 
movement has to be controlled and 
precise during the load-out,” explained 
Kompier to OV. The solution was for the 
Breda team to design a new extension 
to a proven transport and lifting system 
with offshore modules in mind – an 
innovative hydraulic skid system. Secured 
by a strong box construction in the top 
of the housing to provide strength and 
stability, the skid shoes are hydraulically 
driven by 83te capacity push-pull units 
to slide over Teflon blocks in the skid 
track, with the load on the skid shoes 
supported by hydraulic cylinders. The 
cylinders from each of the skid shoes are 
hydraulically connected to create either 
a 3 or 4 point suspension system that 
supports the load without overstressing.

first
The new system was recently deployed 
for its first project, the load-out of the 
19,400te Gazflot topsides in Geoje-Si, 
South Korea, which required the 
platform to be moved within the 
shipyard and loaded-out onto a heavy 
cargo vessel for onward transport to the 
floatover installation site off the coast.
Kompier: “The lifting and load-out of 
the platform required different loadings 
at various support points, which in turn 
required a high level of engineering. 
This, coupled with the weight of the 
platform, made it an ideal initial project 
for the new addition to our skidding 

The entire process was completed 
entirely according to plan in just 10 
hours, setting the record for the heaviest 
hydraulic skidding load-out.  Due to this 
success, it was repeated for the project’s 
second topside in October.
“Obviously it is nice when we set a 
record, especially when we are using 
one of our new developments as with 
the Gazflot load-out project,” said 
Kompier.  “But the key for us in terms of 
the hydraulic skid system is our refined 
ability to manipulate high capacity loads 
with such a high level of control – this is 
the ultimate affirmation for everyone 
involved, from the designers in Breda to 
the engineers on site in Korea.”

INNOVaTION
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WAAROM MEEDOEN?
Het Navingo Maritime & Offshore Career 
Event is hét grootste en meest toonaangevende 
evenement in Nederland waar de top van de 
maritieme en offshore industrie zich presenteert. 

Meer dan 125 topbedrijven uit de gehele maritieme cluster 
zullen zich presenteren aan het talent van de toekomst. 
Nergens in Nederland komt men zo veel maritieme bedrijven bij 
elkaar tegen. Hierdoor wordt het evenement zeer gewaardeerd door 
studenten, starters en professionals met een maritieme en offshore focus 
en is daardoor buitengewoon geschikt om uw bedrijf te profi leren en uw 
werkgeversmerk te versterken.

Carrière, Maritiem en Offshore…
...kom naar de enige echte maritieme & offshore carrièrebeurs 

in Nederland met meer dan 125 topbedrijven uit de sector

Navingo BV 
Westerlaan 1
3016 CK Rotterdam
The Netherlands

Vragen over deelname? Neem contact op met ons salesteam, Joost van Tussenbroek +31 (0)10 2092607, 
jvt@navingo.com of Diderik van Beusekom +31 (0)10 2092632, dvb@navingo.com. Voor vragen over het evenement zelf kunt 
u contact opnemen met Annemieke den Otter, Event Manager +31 (0)10 2092606 of ao@navingo.com.

Het Navingo Maritime & Offshore Career 
Event 2011 wordt georganiseerd door: Powered by: t. +31 (0)10 2092600

f. +31 (0)10 4368134
e. ao@navingo.com
i. www.navingo.com
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brenT naderT einde

In 1975 was het Brent-systeem de trots van Shell Expro. In 1995 kwan er een deuk 
in deze reputatie toe een felle maatschappelijke discussie ontbrandde over de BRent 
Spar, de buiten bedrijf gestelde drijvende olieopslagtank, onderdeel van het systeem. 
Inmiddels is het moment genaderd waarop ook de vier productieplatforms van het 
systeem buiten gebruik gesteld moeten worden. Uit het Brent-olieveld zijn sinds 
1975 twee miljard vaten olie en zo’ n 170 miljard kubieke meter gas geproduceerd, 
maar de koek raakt op. Hoewel het viertal nog steeds produceert zijn de reserves zo 
klein, en zijn de kosten van onderhoud en operatie zo hoog, dat verkoop aan een 
gespecialiseerde kleine oliemaatschappij niet waarschijnlijk wordt geacht. Dus staat 
Shell voor de taak te bepalen hoe Brent gesloten en ontmanteld dient te worden. 
Vermoedelijk gaat het hierbij om een werkprogramma van tien tot twaalf jaar. 
Volgend jaar of in 2012 zou met het project kunnen worden gestart.

De ontmanteling van de vier platforms omvat ik elk geval de platformconstructies 
boven water. De platforms Bravo, Charlie en Delta hebben een betonnen 
onderbouw. Alpha staat op een stalen onderbouw. Het zwaarste platform is Brent 
Bravo met een totaalgewicht van 355.000 ton. Er wordt door Shell gekeken naar 
opties hoe met de gigantische betonnen onderbouw om te gaan. Een door de Britse 
wetgeving en het internationale OSPAR-verdrag goedgekeurde methode zou kunnen 
zijn om de betonnen structuur inwendig geheel schoon te maken en de resten te 
laten staan op de zeebodem.

oceanwide benoemT
manaGinG direcTor

Oceanwide uit Vlissingen, het 
internationale uitzendbureau in de 
maritieme sector (scheepvaart en 
offshore/energy) heeft Theo Nieboer 
benoemd als Managing Director voor 
alle Nederlandse activiteiten. In deze 
rol zal hij zowel Oceanwide 
Netherlands (scheepvaart) in 
Vlissingen als Oceanwide Offshore 
Services (offshore/energy) in Den 
Helder aansturen.
Theo Nieboer (44) heeft een brede 
ervaring binnen de maritieme sector. 
Na het volgen van een hogere 
maritieme opleiding in Vlissingen en 
Rotterdam heeft hij eerst ruim tien 
jaar als officier gevaren. Daarna 
heeft hij bij Rijkswaterstaat gewerkt 
als Supervisor Vessel Traffic Service, 
waarna hij bij maritiem Instituut De 
Ruyter in Vlissingen in dienst is 
getreden. Daar is hij als docent 
begonnen om uiteindelijk directeur 
van de maritieme opleiding te worden. 
Zijn laatste functie was Managing 
Director bij Vroon Ship Management, 
een Nederlandse reder.

hfG awarded sTaToil Valemon jacKeT

Heerema Vlissingen has been awarded a letter of intent for 
the EPC (Engineering, Procurement and Construction) of the 
approximately 9,200 tonnes Valemon jacket destined for the 
Statoil Valemon gasfield on the Norwegian Continental Shelf. 
The jacket will be fabricated at HFG’s Vlissingen yard with a 
planned delivery in May 2012. The construction will be 157 
meters tall with a footprint of 45 x 45 meters and a top of 26 x 
30 meters, meaning the jacket will be the largest ever to be 
constructed at HFG’s Vlissingen fabrication facility.

A letter of intent for the transport and installation of the 
jacket has been awarded to sister division Heerema Marine 
Contractors. The jacket will be installed in a water depth of 
approximately 135 meters. Valemon is a gas and condensate 
field between Kvitebjørn and Gullfaks South in the Norwegian 
North Sea, about 160 kilometres west of Bergen, Norway. 

Tino Vinkesteijn, Managing Director of Heerema Zwijndrecht 
and Heerema Vlissingen says: “we are extremely pleased 
and grateful having been awarded the Valemon jacket letter 
of intent by Statoil, as the FEED study of our engineering 
company HFG Engineering Europe was the basis for this 
award. The strength of HFG is in its capability to integrate 
the engineering process with practical fabrication design, 
making it cost and time efficient for our client. By focusing 
on constructability, we are also able to reduce safety risks 
associated with fabrication. with the addition of this contract 
and the ongoing projects of our client RwE Dea at our 
Vlissingen location, continuous 
stable employment and 
additional supply-chain 
jobs are secured 
until mid 2012.”

Artist impression of Valemon jacket.

Voeg toe aan uw faVorieten:   

 www.offshoreVisie.nl



Op woensdag 20 april 2011 viert het 
Navingo Maritime & Offshore Career 
Event (MOCE) haar eerste lustrum editie. 
Iets om trots op te zijn, want de beurs is 
in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot 
de twee na grootste carrièrebeurs van 
Nederland en de grootste in Rotterdam. 
De beurs, volledig gericht op de maritieme 
en offshore sector, biedt de mogelijkheid 
om bedrijven in een direct contact te 
brengen met studenten van alle 
opleidingsniveaus, net afgestudeerden 
en (young) professionals die een 
opleiding volgen en/of een baan hebben 
in de maritieme en offshore sector of 
hier juist naar op zoek zijn. 

prettig
Ondanks dat 2010 een economisch wat 
minder jaar was, mocht de organisatie 

tijdens de 4de editie 110 bedrijven, 
opleidingsinstituten en branchevereni-
gingen verwelkomen. Ook het mooie 
weer hield de bezoeker niet buiten. 2312 
geregistreerde bezoekers bezochten 28 
april jongstleden de beurs, die ze omschrij-
ven als een goed georganiseerde beurs 
waarbij het gemak om zoveel bedrijven 
uit de maritieme en offshore bij elkaar te 
hebben als erg prettig werd ervaren. 

markt
De arbeidsmarkt  verkeerd eind 2010 
duidelijk weer in een groei, onder andere 
door de herstellende economie, maar 
ook door de verwachte vergrijzing. Het 
percentage 45-plussers, in het maritieme 
cluster, ligt boven het landelijke gemiddelde 
van 35%. Daarnaast ligt het aandeel 
jongeren nog steeds onder het landelijke 

gemiddelde van 16%. De vraag naar 
vers bloed neemt dus toe. Deze positieve 
signalen brengen de bedrijven graag 
over.  Voor komend jaar verwachten een 
aantal grote maritieme bedrijven weer 
tussen de 50 en 100 vacatures te kunnen 
aanbieden, zowel op nautisch als tech-
nisch gebied. Bedrijven zien hun order 
aanvragen toenemen, de vloot wordt in 
2011 weer uitgebreid, er wordt weer 
gebouwd en, niet geheel onbelangrijk, 
bedrijven hebben een optimistisch 
gevoel over het economisch herstel.

belangrijk
Voor de komende editie verwacht de 
organisatie dat  er meer dan 125 
bedrijven in het Beurs-wTC te Rotterdam 
aanwezig zullen zijn om hun carrière en/
of training- en opleidingsmogelijkheden 

VEEL ANIMO VOOR MOCE

BEURS

Na een rumoerige tijd op de arbeidsmarkt, ook in de maritieme en offshore 

industrie, lijkt de markt zich weer te herstellen. Het Navingo Maritime & 

Offshore Career Event is blij hier het resultaat van te kunnen laten zien. 

Al meer dan 30 bedrijven hebben zich tijdens de voorinschrijving, bedoeld 

voor bedrijven die al eerder hebben deelgenomen aan het event, 

ingeschreven. Naast 2010 deelnemers als Van Oord en Sea Trucks Group 

doet ook oud deelnemer uit 2009 Wärtsilä  (dit jaar schrapte het bedrijf in 

Nederland alleen al 570 banen) aankomende editie mee. 
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Arbeidsmarkt 
herstelt zich redelijk



BEURS

N O V E M B E R  /  D E C E M B E R  2 0 1 0  -  O F F S H O r E  V I S I E 21

Jumbo, Huisman en Heerema, een 
drukbezochte presentatie verzorgt. 
Voorafgaand aan het evenement wordt 
er veel aandacht besteed aan het onder 
de aandacht brengen van de presentaties 
bij de bezoekers. Het programma wordt 
onder meer onder de aandacht gebracht 
in de online bezoekersregistratie, op 
website, in de Maritieme & Offshore 
Carrièrekrant, in de beurscatalogus en 
in beurspecials van diverse media.
Vanaf 1 december 2010 is de open 
inschrijving van MOCE 2011 gestart 
en is de media- en promotiecampagne 
gelanceerd. Vanaf 1 december 2010 
kunnen bezoekers zich ook weer 
voorregistreren op de website.

wtc rotterdam
Het evenement zal wederom plaats-
vinden in het Beurs-wTC te Rotterdam. 
De beurs opent van 11.00 uur tot 18.00 
uur haar deuren met om 17.00 uur als 
vanouds de netwerkborrel die voor 
zowel exposant als bezoeker toegankelijk 
is. Het Navingo Maritime & Offshore 
Career Event is de enige beurs gericht op 
carrière, training en opleiding in Nederland, 
compleet toegespitst op de maritieme en 
offshore sector. De entree is gratis. 
Voor meer informatie en een impressie 
van MOCE 2010: 
www.maritimeoffshorecareerevent.com.

onder de aandacht te brengen bij het 
brede publiek. Begin december 2010 
waren er niet alleen al meer dan 30 
inschrijvingen, de organisatie merkt ook 
dat bedrijven weer meer uitpakken als 
het gaat om arbeidsmarktcommunicatie 
en werving. In 2010 waren de meeste 
bedrijven wel aanwezig op het evenement 
maar hielden ze het bij merkversterking, 
de werving tijdens de beurs werd voor 
het eerst wat meer naar de achtergrond 
geschoven.  De bedrijven die zich nu 
weer hebben ingeschreven voor de 
beurs, zoals bijvoorbeeld,  Allseas,  Iv- 
Oil& Gas, Electrabel, SBM GustoMSC en 
de eerder genoemde wärtsilä, Van Oord 
en Sea Trucks Group geven al signalen 
dat werving in 2011 een belangrijk punt 
op de agenda zal zijn.  Dit is ook goed 
bericht  voor de opleidingsinstellingen: 
er komen meer afstudeerplekken en 
starters banen beschikbaar.  Studenten 
van relevante maritieme en offshore 
gerelateerde opleidingen kunnen 
gebruik maken van de gratis bus service 
die de organisatie aanbiedt, zo kunnen 
ze in groepsverband de beurs bezoeken.
 
inschrijving
Tevens is er dit jaar weer de mogelijkheid 
om een bedrijfspresentatie, lezing of 
workshop te verzorgen. Afgelopen jaar 
hebben meer dan tien bedrijven, zoals 

Toegang tot het Navingo Maritime 
& Offshore Career Event is gratis. 
Dit geldt ook voor de lezingen die zowel 
op de beursvloer als in de zalen 
(bedrijfslezingen) plaatsvinden. Online 
registratie en programma-updates op 
www.maritimeoffshorecareerevent.com.  

Locatie: Beurs-WTC te Rotterdam. 
Bel of mail voor meer informatie over de 
beurs met Annemieke den Otter, 
Event Manager bij Navingo, 
010 209 2606, ao@navingo.com. 

De beurs Navingo Maritime & Offshore 
Career Event 2011 is geopend van 11.00 tot 
18.00 uur. Exposantenoverzicht en 
beursplattegrond vanaf januari 2011 op 
www.maritimeoffshorecareerevent.com. 
Voor vragen over de beurs of informatie over 
deelnemen als exposant, bel of mail met 
Annemieke den Otter, Event Manager, 
010 209 2606, ao@navingo.com.



MARIN has a lot of expertise in the field 
of wave impacts against ships and 
offshore structures. Dr. Bas Buchner, 
Vice President of MARIN and leader of its 
Renewable Energy Team: “MARIN wants 
to contribute to the development of 
reliable offshore renewable energy with 
this expertise from the maritime industry. 
Breaking waves can occur quite often 
in the shallow water areas of fixed wind 
turbines. Considering the relatively 
flexible foundations and towers of 
offshore wind turbines, we realized that 
the impulsive loading of breaking waves 
might result in resonant vibrations of 
the structure. This can have significant 
effects on the loads in the tower and 
accelerations in the critical mechanical 
systems at nacelle level. But we did not 
want to state this as a problem without 
confirmation, so we developed these pilot 
model tests within our internal R&D.” 

For this purpose a special model was 
developed by MARIN’s specialists in the 

field of hydrodynamic loading and 
structural response. The model material 
and set-up was chosen such that the 
model had the correct flexibility and 
natural periods, a technique recently 
developed to investigate the vibrations 
of ships in extreme waves. 

results
The initial results of the tests confirm 
that the tower can vibrate due to the 
breaking waves. Erik-Jan de Ridder, the 
responsible MARIN Project Manager: 
“when a large wave hit the foundation 
and tower, the tower started to vibrate 
at its natural periods. At nacelle level this 
resulted in large horizontal accelerations, 
in one case even up to 0.5g (5m/s2). 

Although these results need further 
analysis, the first observation is that 
these values are large and will impact 
the design and operation of the 
turbine.” The test results will now be 
further analyzed together with MARIN’s 

partner ECN based on its extensive 
expertise in turbine design, mechanics 
and dynamics. Aart van der Pal, Manager 
Integral wind Turbine Design of ECN: 
“Breaking wave loads can affect the 
extreme and fatigue loads on the 
foundation, tower, turbine blades, 
shaft, gearbox and generator, aspects 
that have not been studied in detail 
so far. This will need to be taken into 
account in the design process.”

project
Together with a number of other 
partners, MARIN and ECN are in the 
process of starting up a Joint Industry 
Project (JIP) with the acronym ‘wiFi’: 
wave impacts on Fixed turbines. 
As independent institute in the Offshore 
and Shipping industry, MARIN has a 
lot of experience in leading JIPs. 
The objective of the wiFi JIP is to 
develop a design methodology for 
offshore wind turbines that includes 
the effect of steep and breaking waves. 

MARIN AND ECN JOIN MARITIME AND wIND ENERGy COMPETENCES 

Pilot tests of breaking 
waves against offshore 
wind turbine completed 

MODEL TESTS
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More than 60 representatives of the international offshore wind 

industry gathered mid November at the Offshore Wind Seminar, 

organized by the Maritime Research Institute Netherlands 

(MARIN) and the Energy research Centre of the Netherlands 

(ECN). This seminar included a visit to unique model tests in the 

MARIN facilities of breaking waves against an offshore wind 

turbine. This pilot series of model tests, with a special model of 

an offshore wind turbine with realistic flexibility, was completed 

today and confirmed that breaking waves can induced 

significant oscillations and accelerations in the turbine. Breaking wave on a wind turbine scale model with realistic flexibility in 

the MARIN facilities during the Offshore wind seminar (photo: Marin).
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OTEC is een interessante technologie. 
Het betreft het opwekken van 
elektriciteit met behulp van 
temperatuurverschil in de oceaan. 
Het geheel vindt voornamelijk offshore 
plaats, omdat koud water nodig is van 
grote diepte. “Koud water van circa 4 
graden Celsius halen we van ongeveer 
duizend meter diep,” zegt Kleute. 
“Daarnaast is warm water vereist, dat 
zich aan het oppervlak bevindt van de 
oceaan. Het temperatuursverschil in 
de oceaan is circa 20 graden Celsius, 
althans in de tropische gebieden rondom 
de evenaar. Dit verschil is over het hele 
jaar zo goed als constant en vormt een 
continue een oneindige bron van energie 
voor het opwekken van elektriciteit.”

principe
Het principe van OTEC is niet nieuw. 
“Deze technologie bestaat al heel 
lang,” vervolgt Kleute. “Het is 
uitgevonden in 1881 door een 
Franse wetenschapper, Jacques-Arsene 
d’Arsonval. Een leerling van deze 
man - Georges Claude, de uitvinder 
van het neonlicht - heeft daadwerkelijk 
de eerste OTEC-powerplant gebouwd. 
Dat was al in 1930 en daarmee was hij 
zijn tijd ver vooruit. Hij werkte met een 
grote pijp, anderhalve meter in diameter 
en twee kilometer lang. De pijp werd 
op land gefabriceerd, naar zee gesleept 
en vervolgens tot 700 meter diepte 
afgezonken. Dezelfde pijpinstallatie 
methode wordt nu nog steeds gebruikt. 

TU DELFT ‘START-UP’ wINT ELEKTRICITEIT UIT TEMPERATUURVERSCHIL IN DE OCEAAN

nederland mogelijk 
koploper bij 
ontwikkeling OTEC

DUURZaaMHEID
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“Nederland kan koploper worden in de winning van elektriciteit uit temperatuurverschil in de oceaan,” zegt Berend Jan 

Kleute, laatstejaars student Offshore Engineering aan de TU Delft. Hij heeft onderzoek gedaan aan de universiteit op

het gebied van OTEC. Dit staat voor Ocean Thermal Energy Conversion. Het houdt in wezen in dat de oceanen grote 

zonnecollectoren zijn: 70 procent van al het zonlicht valt op de oceanen. Het temperatuurverschil tussen de warme 

bovenlaag en de koude onderlaag kan elektriciteit opleveren.

Concept design OTEC powerplant ©Bluerise.



worden van fossiele brandstoffen die 
nu nog geïmporteerd moeten worden. 
Verder zijn er ook ontwikkelingen 
in Frankrijk, Japan, India en op Hawaï. 
Het ziet ernaar uit dat de eerste 
commerciële plants op relatief korte 
termijn operationeel zullen zijn.”

onderzoek
Aan de TU Delft wordt ook weer 
onderzoek gedaan naar OTEC. 
“Ik ben nu twee jaar bezig met deze 
technologie,” zegt Kleute. “Het begon 
met de TU Delft Design Challenge, een 
groot project waarbij het de uitdaging 
was om een 10 megawatt OTEC-
powerplant voor Curaçao te ontwerpen. 
Na het winnend afsluiten van dit project 
met een innovatief en economisch 
haalbaar ontwerp, hebben wij het 
ontwerp mogen presenteren op een 
conferentie in de Verenigde Staten, 
genaamd Energy Ocean. we zijn 
doorgegaan met ons onderzoek en 
nu ben ik aan het afstuderen op dit 
onderwerp, althans op één specifieke 
component van de powerplant, de 
koudwaterpijp.”
Dat laatste is een kilometerslange pijp 
met een grote diameter die vrij hangt in 
het water. Aan de onderkant zuigt deze 
grote hoeveelheden water aan. Hetgeen 
Kleute onderzoekt is of de pijp tijdens 
operatie stabiel blijft hangen. “De 
stroming bij de inlaat van de pijp kan een 
trilling veroorzaken en de pijp instabiel 
maken, wat uiteindelijk kan leiden tot 
vermoeiing. De uitdaging is om het 
mechanisme dat de instabiliteit 
veroorzaakt beter te begrijpen en 
oplossing te vinden ter preventie ervan. 
Dit onderzoek is niet alleen relevant voor 
OTEC, maar ook voor Deep Sea Mining 
en Floating LNG waarbij ook dit type 
riser wordt gebruikt.” 

curaçao
Voor alle duidelijkheid: er is nog niet 
eerder een commerciële OTEC-
powerplant gebouwd. Gaat dat nog 
gebeuren? “Ja, we zijn bezig,” onthult 
Kleute. “we gaan een installatie bouwen 
voor de luchthaven van Curaçao. Dat 
wordt in eerste instantie een installatie 
voor duurzame koeling met behulp van 
koud zeewater. Het is een tussenstap 
om naar OTEC te komen.”
OTEC is volgens Kleute weliswaar een 
interessante technologie, maar het is 
grootschalig en derhalve een grote 
uitdaging. “we gaan nu voor een plant 
op land, dat bestaat uit een koelstation 
die is aangesloten op een offshore pijp. 
Die pijp loopt parallel aan de zeebodem 
naar het koude water op circa 700 meter 
diepte. Met het koude water dat wordt 
opgepompt kunnen gebouwen en 

Die eerste OTEC-powerplant 
produceerde 22kw, maar heeft helaas 
niet lang kunnen draaien. Een orkaan 
verwoestte de pijp. Het werkingsprincipe 
van OTEC is in feite vrij simpel. “Met het 
warme oppervlakte water wordt een 
werkvloeistof, zoals ammonia, verdampt. 
De damp staat onder hoge druk en drijft 
een turbine aan waarmee vervolgens 
elektriciteit wordt opgewekt. Met het 
koude water dat uit de diepere lagen van 
de oceaan omhoog wordt gepompt, 
wordt de damp weer gecondenseerd en 
hergebruikt. Zo ontstaat een continue 
cyclus die energie oplevert, ook wel de 
‘Organische Rankine Cyclus’ genoemd.”

potentie
De oceanen zijn de grootste 
zonnecollectoren op aarde en 
vormen een onuitputtelijke, duurzame 
energiebron die 24 uur per dag 
beschikbaar is en kan voorzien in de 
volledige energiebehoefte van de hele 
wereldbevolking. Naast het direct 
genereren van elektriciteit, biedt OTEC 
ook de mogelijkheid voor de productie 
van een aantal bijproducten, zoals 
koeling en drinkwater. De efficiëntie van 
OTEC is echter wel sterk afhankelijk van 
het beschikbare temperatuurverschil. 
Hoe groter het verschil, hoe hoger het 
rendement. Tropische oceanen zijn 
daarom uiterst geschikt voor OTEC.
In de jaren ‘80 en ‘90 is wereldwijd 
uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar 
de implementatie van OTEC. De 
Amerikaanse overheid wilde af van de 
afhankelijkheid van buitenlandse olie en 
kwam met een serie programma’s voor 
het ontwikkelen van alternatieve 
energiebronnen. OTEC was er één van. 
Tal van bedrijven en onderzoeksinstituten 
werkten er aan mee. Ook aan de TU 
Delft zijn verschillende onderzoeken 
uitgevoerd. Echter, kort na 1980 daalde 
de olieprijs tot onder de $ 10 per vat en 
was het gedaan met de interesse voor 
duurzame energie.
Sindsdien is er veel veranderd. De 
verbeterde offshore know-how, de 
beschikbaarheid van hoge kwaliteit 
materialen en een hernieuwde interesse 
voor offshore duurzame energie maakt 
dat de interesse voor OTEC weer groeit. 
Kleute: “wereldwijd zijn er nu sterke 
ontwikkelingen gaande. Bijvoorbeeld het 
Amerikaanse bedrijf Lockheed Martin is 
momenteel bezig met de ontwikkeling 
van een OTEC powerplant voor Hawaï. 
Die zijn al in een vergevorderd stadium 
en hebben de ambitie om rond 2014 
operationeel te zijn. Het gaat hierbij om 
een powerplant die 10 megawatt gaat 
produceren voor de Amerikaanse marine 
op Hawaï. De Amerikaanse marine wil 
helemaal energieonafhankelijk 

andere faciliteiten van koeling worden 
voorzien. In een later stadium gaan we 
kijken of we óók een warmwaterpijp er 
aan kunnen toevoegen voor het 
produceren van elektriciteit. Het is dus 
een tussenstap, maar wel een hele 
interessante omdat hiermee tot wel 90 
procent op het huidige energieverbruik 
voor koeling kan worden bespaard. Deze 
koelingtechnologie heet overigens 
‘Seawater Airconditioning’ (SwAC).”

start-up
Inmiddels is Berend Jan Kleute samen 
met ondernemer Remi Blokker, een 
bedrijf gestart: Bluerise. “we richten ons 
op de ontwikkeling van de technologie 
voor thermische energie uit de zee,” 
zegt hij. “Daar behoort OTEC ook toe.” 
Er is al een eerste klant. “Curaçao is ons 
eerste project. Het ontwikkelingsplan ligt 
klaar. Nu zijn we bezig met het 
ontwerp.” Verder werkt Bluerise aan de 
ontwikkeling van enkele innovatieve 
componenten voor zowel SwAC als 
OTEC. Bluerise werkt met verschillende 
organisaties samen om deze technologie 
op de kaart te zetten. Eén van deze 
organisaties is de Nederlandse 
Vereniging voor Energie uit water (EwA). 
EwA is een brancheorganisatie die onder 
andere ook de winning van thermische 
energie uit zee stimuleert.
“De Nederlandse offshore-industrie 
heeft veel potentie om bij te dragen aan 
de ontwikkeling van deze energievorm,” 
concludeert Kleute. “Dit is de kans om 
een inhaalslag in de duurzame 
energiesector te maken en een 
koploperspositie te veroveren.”

DUURZaaMHEID
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Schematische weergave OTEC principe.
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needs, the people to deliver and 
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incidenT wiTh perforaTinG Guns

On wednesday October 20 a serious incident occurred on board a jack-up rig 
drilling in the Dutch sector of the North Sea. Nobody was injured.
During reperforating operations a 10m 6spf 2 inch perforating gun was retrieved 
to surface on coiled tubing after positive firing indications were noted at firing depth. 
The gun was pulled into the 10k production riser between the production tree on 
the production platform and the coiled tubing BOP on the rig floor.
After the swab valve of the production tree was closed, the pressure in the riser was 
bled down to zero through the well test set-up. The coiled tubing operator saw that 
the pressure in the coiled tubing was not decreasing simultaneously with the riser 

pressure which it should 
have. He immediately 
notified the driller, 
indicating there was 
something not right 
and that the gun could 
still be ‘hot’.

The driller left the rig floor 
and took a safe position. 
He then informed all 
relevant rig members by 
VHF radio to stay away 
from the rig floor. Around 
twenty minutes later, a 
loud explosion was heard, 
followed by a loud hiss of 
escaping nitrogen. From a 
safe distance, numerous 
small holes could be seen 
from the top part of the 
production riser, from 
below the coiled tubing 
BOP on the rig floor till 
about 10 meters 
downwards on the rig’s 
cellar deck. At that 
moment it became clear 
the gun fired in the riser.

nine awards docKwise

Early October Dockwise announced 
nine awards for Heavy Marine 
Transport (HMT) with a total contract 
value of USD 33 million.
Dockwise was awarded a contract by 
McDermott Australia to transport a 
Marlin B jacket structure and a CBL 
102 launch barge for the Kipper Tuna 
Turrum Project (KTT), which includes 
the development of the Tuna gas cap, 
Kipper field, and Turrum reservoir in 
the Bass Strait. The Marlin B jacket will 
be carried piggyback aboard the CBL 
102 launch barge and transported in 
late Q4 2010.
In addition, Dockwise will be 
transporting the SEP Orion, a self-
elevating platform, for CNO 
(Construtora Norberto Odebrecht). 
The transport to Sao Luis, Brazil will 
take place in Q4. Dockwise was also 
selected as the contractor of choice 
by OPI International Contractors, to 
transport a deck barge and a derrick 
barge to Luba, Equatorial Guinea in 
Q4. Other Q4 awards include the skid 
on and jack up of the Independencia I 
and other cargo for the Swecomex 
Project.
Other contract awards include the 
transport of four flattop barges, an 
intake caisson, as well as a total of 3 
jack-up rigs to various locations. The 
west Prospero jack-up rig will be 
transported to Vietnam in Q3 -Q4 
2010. The 191 and 255 mat-supported 
jack-up rigs will be transported to the 
Far East in Q4 for Garuda Energy. 

proTecTion caps

LoVen special products B.V. from 
Berlicum recently manufactured 
special flexible bolt protection caps 
for the Sakkalin-2  project. Sakhalin-2 
includes the first liquefied natural gas 
plant  in Russia.

The special material used to make 
these caps is suitable for temperatures 
down to   – 70 Degrees Celsius. 
Also highly protective for UV 
applications and resistant to sea water.

€ 3 miljoen in nieuwe offshore windTurbine

Eind november heeft het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord-Holland 
(ODENH) op het Korean-Dutch New and Renewable Energy Forum bekend gemaakt, 
dat het fonds drie miljoen Euro gaat investeren in de ontwikkeling van een nieuwe 
offshore windturbine van 5 Mw of meer. Deze nieuwe turbine, die op de moderne 
direct drive permanent magneet technologie wordt gebaseerd, wordt in een 
samenwerkingsverband van Nederlandse en Koreaanse partners ontwikkeld en 
op de markt gebracht. De presentatie tijdens het Forum is de aftrap voor deze 
samenwerking. De samenwerking zal worden gebundeld in het bedrijf Korwind 
Nederland BV uit Den Helder. Met de ontwikkeling van deze nieuwe turbine is een 
totaal bedrag gemoeid van meer dan 30 miljoen Euro; deze drie miljoen, die ODENH 
investeert is dus slechts een begin. ODENH heeft als voorwaarde gesteld, dat de 
totale financiering rond moet zijn, voordat met de werkzaamheden wordt gestart. 

Voor uw dagelijks nieuws:

                    www.offshorevisie.nl



Dockwise has been studying the 
feasibility of investing in a new 
semi-submersible monohull vessel, 
bigger than its current largest vessel, 
the Blue Marlin. This so-called ‘Type 0’ 
vessel, with a capacity of more than 
100,000 metric tons, and deck size of 
275 x 70 meters will be a first for the 
maritime transport industry and is 
expected to require a total investment 
of approximately USD 200 million. 
Dockwise has applied for a patent 
on the design of the vessel.

The majority of Dockwise's revenues 
originate from the oil & gas industry. 
Current trends for projects and 
equipment in this industry are distinctly 
towards greater scale and size for 
premier projects: Exploration and 
production is shifting from shallow water 
in traditional areas to deep water and 
remote areas. Industry demand is for 
larger, heavier equipment, in single 
transportable modules. Plant and 
equipment is increasingly constructed in 
dedicated, low cost environments ahead 
of transportation.

Dockwise's close liaison with customers 
commissioning production platforms, 
sparbuoys and FPSOs, to be deployed in 
offshore projects in the coming decade, 
has given Dockwise a view of the scale 
and complexity of the transportation 

demands, it will be required to meet 
as the industry leader. The new vessel, 
which has already passed its tank tests, 
will exhibit a revolutionary bowless 
design for key operational advantage.

with Dockwise's existing backlog in 
combination with projects on the 
horizon it is expected that the vessel 
will be occupied when it will come out 
of the shipyard in the latter part of 2012. 
Dockwise is currently in the process of 
negotiating with selected first rate 
shipyards for construction of the 
new vessel.

The investment in the new Type 0 vessel 
is expected to require approximately 
USD 200 million. In order to cater for 
a prudent financing of the vessel, 
Dockwise intends to raise approximately 
USD 100 million through a fully 
committed rights issue. The proceeds 
of the Rights Issue will be used to pay 
down or otherwise reduce the senior 
credit facilities, thereby facilitating the 
financing of the acquisition of the Type 
0 vessel. Dockwise intends to reduce the 
total amount outstanding under the 
senior credit facilities with approximately 
USD 110 million from the net proceeds 
of the Rights Issue and available cash on 
the balance sheet. The relevant waivers 
in respect of the existing debt syndicate, 
including covenant adjustments for 

2011, 2012 and 2013, have been 
obtained. Furthermore, Dockwise 
intends to increase its current revolving 
facility by USD 110 million. For this, 
four banks (ABN AMRO Bank, Deutsche 
Bank, Rabobank, The Royal Bank of 
Scotland) have committed funds at an 
identical margin and also otherwise in 
line with the terms and conditions of 
Dockwise's existing revolving facilities.

André Goedée, Dockwise Chief 
Executive Officer, said: "The decision 
to invest in this unique new vessel once 
again underlines our view towards the 
future and the position of Dockwise at 
the premium end of the marine heavy 
transport industry. we have determined 
that there is a growing desire to develop 
larger structures for the deepwater 
development of hydrocarbons and we 
have determined this investment to be 
key to support our clients, oil companies, 
engineers and the yards, in this trend in 
the next decades." 

FOR OCEAN TRANSPORTS OF UP TO AND ABOVE 100,000 METRIC TONS

new monohull vessel 
for Dockwise

TRaNSPORTaTION

On November 8, 2010, Dockwise announced that its Board of Directors has approved the commissioning of a 

newbuild vessel to serve the emerging demand for ocean transports of up to and above 100,000 metric tons. 

The decision is subject to approval by a Special General Meeting of shareholders to authorize the proposed 

USD 100 million rights issue to part-finance the investment.
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Artist impression of the new vessel, unloaded.

Artist impression 

of the new vessel, 

loaded.
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TaQa produceerT weer olie uiT rijn Veld

Met de inzet van nieuwe technieken heeft TAQA Energy de productie van olie uit 
het Rijn veld hervat. De productie bedraagt op dit moment 3.500 vaten olie per dag.
Oorspronkelijk was het Rijn veld, dat op 30 kilometer ten noordwesten van Den Haag 
in het P15 blok ligt, in 1985 voor het eerst in productie gebracht. Tot 1998 werden 
in totaal 25 miljoen vaten olie gewonnen. Hierna legde BP de olieproductie stil. 
In 2007 werden de belangen van BP in het Rijn veld, waaruit ook gas wordt 
geproduceerd, overgenomen door TAQA Energy. Nadat vijf productieputten plus 
vijf waterinjectieputten waren aangepast, kon de olieproductie opnieuw worden 
opgestart. Het meegeproduceerde water wordt terug in het oliereservoir 
geïnjecteerd. Ook het bestaande P15-C productieplatform is weer in bedrijf gesteld. 

De geproduceerde olie wordt vanaf dit platform, via een bijna 43 kilometer lange 
transportleiding, eerst naar Hoek van Holland en vandaar naar een opslagfaciliteit 
in de Europoort verpompt. Nieuw is dat bij de winning van de olie speciale 
pomptechnieken worden toegepast. Partners van TAQA Energy in dit projectzijn 
Dyas, Oranje Nassau Energie en wintershall Noordzee.

Gdf suez VerwerfT meerderheidsbelanG in noGaT b.V.

GDF SUEZ heeft haar belang in Northern Offshore Gas Transport B.V. (NOGAT) 
aanzienlijk vergroot waardoor het totale belang 48,2% bedraagt. Hiermee wordt het 
bedrijf de grootste aandeelhouder van NOGAT. NOGAT B.V. transporteert aardgas 
dat geproduceerd wordt op het Nederlands continentaal plat, in Denemarken en in 
Duitsland, via een eigen 264-kilometer lange onderzees pijpleidingsysteem naar het 
gasbehandelingsstation in Den Helder. De totale capaciteit van de NOGAT-pijpleiding 
en het gasbehandelingsstation bedraagt 12 miljard kubieke meter per jaar. Het 
dagelijks beheer is in handen van GDF SUEZ E&P Nederland B.V.
Eind 2008 werd GDF SUEZ voor het eerst aandeelhouder van NOGAT B.V. door de 
verwerving van activa gelegen langs de NOGAT-pijpleiding, waaronder destijds een 
30% aandeel in NOGAT. De Groep verwerft nu een additionele 18,2% aandelen van 
Total E&P Nederland B.V.
In Nederland beheert GDF SUEZ ook het Noordgastransport (NGT) pijpleidingsysteem. 

Het aardgas dat door beide pijpleidingsystemen wordt getransporteerd 
vertegenwoordigt ongeveer de helft van de Nederlandse gasconsumptie. 

Ruud Zoon, Algemeen Directeur van GDF SUEZ E&P Nederland B.V. 
zegt: “Door verder te investeren in NOGAT, bevestigt GDF SUEZ haar 

betrokkenheid bij de Nederlandse offshore industrie. Het vergroten 
van het belang illustreert tevens dat de organisatie bereid is door 
te gaan met het versterken van haar positie als een van de 
voornaamste opsporings-, winnings- en gastransportbedrijven 

van Nederland.”
Aandeelhouders van NOGAT B.V. zijn GDF SUEZ met 

48,2%, Energie Beheer Nederland B.V. met 45,0%, Total 
E&P Nederland B.V. met 5,0% en Venture Production 

Nederland B.V. met 1,8%.

   Ruud Zoon, Algemeen Directeur van GDF SUEZ E&P. G
F-
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  www.georgfischer.nl

Fuseal 
Sea 
Drain 

Uniek kunststof afvoerleidingsysteem 
voor grijs en zwart water. Specifiek 
ontwikkeld voor de maritieme sector.

PE100 

Polyethyleen leidingsysteem voor 
koud drinkwater & ballastsystemen.

INSTAFLEX 

Het kunststof (Polybuteen) leiding-
systeem voor warm en koud 
drinkwaterleidingen

iFIT 

Het betrouwbare push-fit leiding-
systeem voor sanitair en verwarming.

sTraTeGic parTnership sas

SAS has entered into a strategic partnership with Rio de Janeiro based Natec 
Equipamentos. Natec and SAS will exclusively work together and will combine 
their strengths for the Brazilian offshore oil and gas. The objective of the partnership 
between SAS and Natec is to offer clients a complete range of deck equipment 
based upon a joint design and local fabrication, in order to optimize local content 
and keeping our competitive edge.



Een netwerkplatform waar 

ondernemers en bedrijven in 

contact komen met elkaar; nieuwe 

ontmoetingen, uitbreiden van 

netwerk, informatie uitwisselen. 

Een plek waarin zij kennis nemen van 

producten en diensten uit hun 

branche. Dit wordt geboden op 

On & Offshore. 

Over enkele maanden opent Evenemen-
tenhal Gorinchem wederom haar deuren 
voor deze gerichte vakbeurs voor de  
olie-, gas-, duurzame-, petrochemische- 
en baggerindustrie. De voorbereidingen 
voor de derde editie van On & Offshore 
zijn weer in volle gang. Op dinsdag 29, 
woensdag 30 en donderdag 31 maart 
2011 vertegenwoordigt zich een  
volledig aanbod aan toeleveranciers, 
producenten, constructeurs, importeurs 
en groothandelaren, om betrokken 
bedrijven te verwelkomen voor een 
bezoek aan deze gespecialiseerde 
vakbeurs.

concept
“De voorbereidingen verlopen voor-
spoedig,” vertelt beursorganisator 
Antoinette Hulst. “we merken dat 
bedrijven hun deelname aan afgelopen 
editie positief hebben ervaren, gezien 
velen van hen al hebben ingeschreven 
voor komende editie. Daarnaast krijgen 
we reacties van bedrijven die een bezoek 
hebben gebracht en onder de indruk zijn 
van ons concept en zelf ook onderdeel 
uit willen maken van On & Offshore.”

Evenementenhal Gorinchem werkt 
met een concept waarin zij 
ondersteuning geeft aan deelnemende 
bedrijven, zowel in de voorbereidingen 
als gedurende de vakbeurs. Hiermee 
wordt een volledig verzorgde deelname 
gerealiseerd; van een compleet 
opgebouwde en afgewerkte standunit, 
onbeperkt gebruik van de exclusieve 
catering voor exposant en bezoekers, 
de uitnodigingsservice tot gratis 
parkeren. “Doordat wij werken met 
één compleet bedrag voor deelname, 
geldt dat onze exposanten precies weten 
waar zij aan toe zijn,” licht Antoinette 
Hulst toe. “Voor bijvoorbeeld kleinere 
bedrijven of bedrijven met minder 
budget blijkt deelname dan toch 
haalbaar te zijn.”

ondersteuning
Van begin af aan heeft de branche-
vereniging IRO haar ondersteuning 
en vertrouwen gegeven in de vakbeurs 
On & Offshore. Ook in 2011 wordt deze 
samenwerking vervolgt en is IRO 
wederom vertegenwoordigt op 
On & Offshore.

ON & OFFSHORE, EVENEMENTENHAL GORINCHEM

BEURS
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netwerkplatform voor 
ondernemers



Spreekt On & Offshore u aan voor 
deelname of wenst u een bezoek te 
brengen aan deze vakbeurs, bezoek 
dan de website www.evenementenhal.nl
Op deze website kunt u verdere 
informatie omtrent deelname vinden 
of u kunt zich registreren voor een 
gratis toegangskaart om On & Offshore 
te bezoeken.

Voor nadere inforamtie kunt u ook 
bellen met 0183 680680 of mailen 
naar gorinchem@evenementenhal.nl 

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

Specialist in design, production and service of:

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

DATUM: 29, 30 & 31 MAART 2011

OPENINGSTIJDEN: 12:00 – 20:00 UUR
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consulTaTion plaTform 
oil and Gas indusTry 
esTablished

In the last week of October 2010 the 
new consultation platform for the oil 
and gas industry is being established. 
The Ministry of Economic Affairs (MEA) 
and the Ministry of Transport, Public 
works and water Management (V&w) 
will work together with the industry in 
this platform. The platform is the 
successor of the environmental 
covenant, which was terminated 
earlier this year. The platform should 
guarantee an effective coordination of 
development and implementation of 
environmental policies relevant to the 
Dutch oil and gas industry.
The terms of reference for the platform 
have been established in close 
cooperation between authorities and 
the industry. The Ministry of 
Environment has decided not to 
participate in the initiative. MEA, V&w 
and NOGEPA concluded that much is 
going on in the field of environmental 
policies which affect the oil and gas 
industry. And that it is important that 
these developments are closely 
coordinated. In view of specific 
characteristics of the oil and gas 
industry, environmental regulation is 
different from many other industries: a 
number of international organizations 
are directly involved, such as OSPAR 
and the EU. And North Sea activities 
are not governed by local regulations.
NOGEPA and the authorities therefore 
decided that they will continue to 
cooperate in the fields of for instance:
•  Environmental policies, permitting 

and enforcement;
•  Development of relevant national and 

international regulation, EU, OSPAR;
•  Chemicals; and
•  Produced water.

For the latter subjects, two working 
groups have been established. The 
working group on chemicals will deal, 
for instance, with the use and 
discharge of mining chemicals and the 
coordination of REACH and OSPAR 
regulations. The working group on 
produced water will look, amongst 
others, into the development of a  
risk-based approach for produced 
water management which was 
initiated by OSPAR.

bosKalis VerwerfT conTracTen in afriKa 

Koninklijke Boskalis westminster heeft een drietal opdrachten op het Afrikaanse 
subcontinent verkregen met een totale waarde van circa € 100 miljoen. Het grootste 
contract werd toegekend door Saipem in Nigeria en omvat baggerwerkzaamheden 
en onderhoud van materieel voor een operationele olieverwerkingsfaciliteit. 
Bij de twee andere recent verkregen opdrachten in Marokko en Kongo gaat het 
om havengerelateerde projecten. 
De opdracht van Saipem Contracting Nigeria betreft de onderhoudsrevisie van een 
waterstation in Olero Creek in de Nigeriaanse staat Delta, circa 200 kilometer ten 
noordwesten van de stad Port Harcourt. Het systeem van olie-installaties bij Olero 
Creek bestaat uit vier verwerkingseenheden op pontons voor het scheiden van olie 
en gas uit de bron. Boskalis gaat een van de vier stations reviseren, het North water 
Station, dat naar de eigen onderhoudswerf van Boskalis zal worden gesleept. 
Daarnaast zal Boskalis heiwerkzaamheden uitvoeren en de zandfundering herstellen 
als voorbereiding op het terugplaatsen van het waterstation.
Via haar lokale partner, Nigerian westminster Dredging & Marine Limited, zal 
Boskalis nauw samenwerken met hoofdaannemer Saipem. Het project wordt naar 
verwachting binnen 18 maanden voltooid en Boskalis zal de werkzaamheden met 
eigen lokaal materieel uitvoeren. Het belangrijkste materieel dat zal worden ingezet 
omvat een cutterzuiger, een kraanschip en droog grondverzetmachines.

In Marokko heeeft Boskalis het contract toegewezen gekregen voor de uitbreiding 
van de haven van Tanger. Het contract werd toegekend door BSTM, een consortium 
dat optreedt namens Tangier Mediterranean Special Agency. Het project omvat het 
opvullen van een gebied achter de kademuren met circa 5 miljoen m3 materiaal dat 
uit een winput offshore zal worden gewonnen met behulp van grote sleephopperzuigers. 
Het project gaat medio 2012 van start en zal naar verwachting circa vijf maanden in 
beslag nemen.
In Kongo gaat Boskalis de bestaande golfbreker van de haven van Pointe Noire 
verlengen en kustbeschermingswerkzaamheden uitvoeren. Opdrachtgever is het 
havenbedrijf van Pointe Noire. Voor de golfbreker zal 250.000 ton stenen nodig zijn 
afkomstig uit lokale groeves, evenals 25.000 ton Xbloc-elementen. Het project, dat 
in het vierde kwartaal van 2010 van start gaat en een doorlooptijd van 2 jaar kent, 
zal hoofdzakelijk met de inzet van droog grondverzetmaterieel worden uitgevoerd.

imca incorporaTes new company

To be better prepared for the future, the International Marine Contractors 
Association (IMCA) has incorporated a new company IMCA Trading Ltd. It will 
carry out all trading activities of the Association, including managing seminars, 
workshops and events, selling publications and contracting with other parties for 
work. IMCA represents offshore, marine and underwater engineering companies 
anywhere in the world. “IMCA has grown rapidly in recent years from a membership 
of 300 companies in 2005 to over 730 companies in 58 countries around the world 
in 2010,” said Hugh williams, Chief Executive. “we need the right corporate 
structure to carry out our business, deliver sensible governance and prepare for the 
future which, if recent years are anything to go by, will continue to include significant 
growth.” The Association was formed in 1995 by merging two trade associations, 
the International Association of Offshore Diving Contractors (AODC) and the 
Dynamically Positioned Vessel Operators Association (DPVOA), which had very 
similar memberships, structures and objectives. “The structure and Constitution 
created in 1995 have served us very well,” he said. “Indeed, the Constitution will 
remain unchanged and the Association will still handle the annual subscriptions 
rather than IMCA Trading Ltd, because these fall typically in the remit of an 
association whereas the other aspects are better described by the word trading.” 
The IMCA President and Vice President, plus Hugh williams and Jane Bugler, as 
Chief Executive and Technical Director respectively, will be the Directors of the new 
company.  The Association cannot own shares so the President holds the shares in 
IMCA Trading Ltd ‘in trust’ for the Association and the ‘not for profit’ label of an 
association remains.WWW.OFFSHOREVISIE.NL
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Na een krachtige groei in de jaren 2006 
– 2008 deed de economische teruggang 
een deel van de groei teniet. Een aantal, 
met name vroeg cyclische sectoren zijn 
stevig door de recessie geraakt; andere 
sectoren hebben zich redelijk goed 
gehouden. De gekozen strategie, met 
focus op de hoog technologische niches, 
innovatief ondernemerschap en 
internationalisatie heeft zich uitbetaald 
en een cluster dat in Nederland zijn 
positie behoudt en in het buitenland 
een forse groei kan noteren.
In totaal leverden de 12.240 maritieme 
bedrijven een toegevoegde waarde van 
€ 14.6 miljard aan het Bruto Nationaal 

Product. De totale maritiem gerelateerde 
werkgelegenheid in ons land bedroeg 
188.000 werkzame personen. 
Het aantal buitenlanders in dienst bij 
Nederlandse bedrijven groeide fors. 
Op iedere twee Nederlanders in 
Nederlandse maritieme bedrijven 
wordt inmiddels al één buitenlander 
internationaal te werk gesteld. 

innovatie
De maritieme sectoren vormen 1 groot 
samenhangend cluster van varen, maken 
en dienstverlening. Dit blijkt ook uit de 
hoge clusterinterne personeelsmobiliteit. 
Slechts 1 op de zeven vertrekkende 

medewerkers verlaat de cluster, de 
anderen blijven actief in hun eigen 
sector of een andere maritieme branche. 
Verder besteedt de studie aandacht aan 
de grote innovatie inspanningen in de 
Nederlandse maritieme wereld. Cijfers 
tonen aan dat de bestedingen aan 
innovatie twee maal zo hoog zijn, 
en sneller groeien dan in gemiddelde 
sectoren in Nederland. “Door in te 
zetten op niches met complexe 
producten en processen, en intensief 
gebruik te maken van innovatieve 
netwerken in de cluster, heeft de 
Nederlandse maritieme maakindustrie 
niet de problemen van de ons 

COMPLETE MONITOR NEDERLANDS MARITIEM CLUSTER

Sterk, internationaal 
en innovatief

ONDERZOEK

In Nederland houden de maritieme sectoren ondanks de crisis stand, 

internationaal laat het maritieme bedrijfsleven een forse expansie zien. 

De keuze voor marktniches en forse innovatieve inspanningen werpen hun 

vruchten af. De maritieme cluster is goed gepositioneerd om internationaal 

te profiteren van een aantrekkende economie. Dit valt op te maken uit het 

onderzoek ‘De Nederlandse Maritieme Cluster, Monitor 2010, dat in 

opdracht van Stichting Nederland Maritiem Land werd uitgevoerd door 

het onderzoeksbureau Policy Research Corporation. De studie werd mede 

mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Custom built 
joysticks possible
Potentiometers are according: 
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Switches are according: II2G EEX d IIC T6
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your joystick.
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buitenlandse moeder. In vergelijking met 
andere sectoren is ook het aantal 
Nederlandse bedrijven met en 
buitenlandse vestiging vrij omvangrijk. 
Deze buitenlandse vestigingen zijn zowel 
binnen als buiten Europa te vinden en 
zorgen eervoor dat relatief veel productie 
activiteiten plaats vinden in het 
buitenland ter aanvulling van de 
Nederlandse activiteiten. 

De belangrijkste vaststellingen in de 
Monitor zijn dat
-  in vergelijking tot de Nederlandse 

economie de offshore sector sterker 
internationaal gericht is;

-  de uitvoer in 2008 circa 57% van de 
omzet bedroeg; groeimarkten zoals de 
Golf van Mexico, west-Afrika, het 
Midden-Oosten, Centraal Azië en het 
Verre Oosten hebben een belangrijk 
deel van de offshoreomzet voor hun 
rekening genomen;

-  de aard van uitbesteding hoger is dan 
het Nederlandse gemiddelde doordat 
de offshoresector relatief veel bedrijven 
met een buitenlandse moeder kent.

offshore 2009
Vooral in de eerste maanden van 2009 
werd in de offshoresector door de 
economische crisis enige terugval 
opgetekend. In de tweede jaarhelft ging 
het beter. In 2009 genereerde de sector 
een omzet van circa €3.3 miljard. Na 
correctie van onderlinge leveringen 
betekent dit een productiewaarde van 
ongeveer € 2.8 miljard. De directe 
toegevoegde waarde bereikte een 
niveau van € 1.2 miljard en de directe 
werkgelegenheid kwam uit op 16 680 
personen. Indirect komt daar nog een 
toegevoegde waarde van ongeveer 
€ 670 miljoen bij alsook een 
werkgelegenheid van 10 190 personen.

omringende landen,” meent Sjef 
van Doormalen, oud IHC topman en 
momenteel voorzitter van het Maritiem 
Innovatie Platform. “Markten trekken 
alweer aan en de maritieme bedrijven 
staan klaar om hun kansen te 
verzilveren.” Ter zake verwijst hij 
ook naar het document ‘Nederland, 
de Maritieme wereldtop’, een 
investeringsagenda die door 
samenwerkende maritieme branches 
is opgesteld en aangeboden aan de 
overheid.

offshore 2008
In de offshore sector waren in Nederland 
in 2008 330 bedrijven actief (ongeveer 
65% is lid van de IRO). Volgens de studie 
is de Nederlandse offshoresector 
koploper in de wereld als het gat om 
het bedenken en zelf bouwen van hijs- 
en transportwerktuigen, boor- en 
pijplegequipment.

De offshoresector biedt direct aan 16 
990 werkzame personen en indirect aan 
10 540 personen en is daarmee een van 
de belangrijkste werkgevers in 
de maritieme cluster.

De omzet van de offshoresector bedroeg 
in 2008 circa € 3.4 miljard. De sector 
wordt gekenmerkt door een relatief 
groot aandeel leveringen binnen de 
sector, waardoor de productiewaarde 
beduidend lager ligt dan de omzet. Voor 
2008 bedroeg de productiewaarde € 2.9 
miljard en de toegevoegde waarde circa 
€1.2 miljard. De totale toegevoegde 
waarde, dus inclusief uitstralingseffecten 
naar de rest van de economie wordt voor 
2008 geraamd op bijna € 1.9 miljard.

Tot de Nederlandse offshoresector 
behoren relatief veel bedrijven met een 

offshore 2010
Ook 2010 wordt naar verwachting 
geen al te goed jaar, maar vanaf de 
tweede helft (of uiterlijk begin 2011) 
wordt verwacht dat de markt terug 
aantrekt. Niettemin zitten de 
orderboeken tot dan vrij goed vol 
vanwege de aard van de meeste 
projecten (doorlooptijd van circa drie 
jaar). Positief voor de offshoresector, 
aldus de Monitor, is ook de hoge 
olieprijs en het ondersteunend kader 
in Nederland voor de exploratie en 
productie van kleine en marginale 
velden. Verder bieden de ontwikkelingen 
rond offshore windmolenparken positief 
perspectief. Gelet op de evolutie in 
andere sectoren is de concurrentie en 
prijsdruk niettemin ook in de 
offshoresector vergroot.

Bestellen boek

Het boek ‘De Nederlandse 

Maritieme Cluster, Monitor 

2010' is te bestellen bij 

Nederland Maritiem Land 

per e-mail: 

info@dutch-maritime-

network.nl 

ONDERZOEKInstaLLatIon

COMPLETE INSTALLATION WORKS IN 2500 METRE WATERDEPTH

Riser system installed 
for Cascade & Chinook 
oil fields

www.redwise.com info@redwise.nl

Redwise zoekt enthousiaste 

maritieme professionals voor ship 

delivery-opdrachten, maritiem 

uitzendwerk en crew management 

van o.a. Noordhoek Constructor, 

Noordhoek Pathfinder, Bremen 

Hunter en Ievoli Black. Monster 

aan op crewing@redwise.nl

Monster aan voor een Wereldbaan

Technip USA, supported by its contractor Jumbo Offshore have completed the 

installation of 5 Free Standing Hybrid Risers (FSHR’s) for the Petrobras America Cascade 

& Chinook ultra-deepwater project in the Gulf of Mexico. Transportation of the five 

buoyancy cans was handled by Jumbo’s Fairplayer. Installation, lead by Technip, was 

engineered and executed in smooth and successful collaboration. Technip’s construction 

vessels Deep Blue and Deep Pioneer, together with the Fairplayer, installed the buoyancy 

cans and risers in winter conditions and with zero HSE recordable. The 5 FSHR’s are the 

deepest risers of this type installed in the world to date.  
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“Eind 2009 zijn we met twaalf mensen 
van start gegaan,” zegt Dave Aris. 
“Allemaal hooggekwalificeerde 
werknemers, waarvan een aantal 
ook met offshore-ervaring. Hier in 
Middenmeer beschikken wij over een 
grote constructiehal van 85 bij 23 meter 
en een 3.000 vierkante meter groot 
opslagterrein. Inmiddels telt ons bedrijf 
twintig medewerkers, waarvan vijftien in 
vaste dienst.” ABUCO werkt als één van 
de weinige bedrijven in Nederland 

voornamelijk met hoogrendement 
lasmachines. Daarnaast beschikt 
het jonge bedrijf over een CNC 
boormachine, een plaatsnijmachine 
en apparatuur om buizen met kleine 
en grote diameters in te korten en van 
laskanten te voorzien. Voor het werken 
on-the-job zijn mobiele snij- en 
lasapparaten voorhanden waarmee 
ook halfautomatisch laswerk kan 
worden uitgevoerd. Verder kan ABUCO 
mobiel kotterwerk uitvoeren. 

“Regelmatig zitten we met onze 
apparatuur offshore en zijn dan aan 
het werk voor platformcontractors en 
kranenfabrikanten. In de maanden 
maart, mei en augustus hebben we 
bijvoorbeeld op platformen in de 
blokken G17, F15 en P12 kraanreparaties 
uitgevoerd. Daarnaast verzorgen wij 
ook leidingwerk en tankreparaties. 
Hierbij gaat het bijna altijd om 
specialistisch las- en modificatiewerk 
aan hogerekgrensstaal.”

SPECIALIST IN LASSEN EN VERwERKEN HOGE REKGRENSSTAAL

Concentratie op 
offshoresector

LaSWERKZaaMHEDEN

Een jaar geleden is Dave Aris in Middenmeer gestart met een nieuw 

staalconstructie- en staalreparatiebedrijf. Onder de naam ABUCO profileert 

het bedrijf zich als specialist in het lassen en verwerken van hogerekgrensstaal. 

Omdat dit een goede zet blijkt te zijn en er ook regelmatig werknemers 

offshore worden ingezet, werd het tijd om eens een kijkje te gaan nemen 

in de aan de Havenkade gevestigde onderneming.
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Constructiewerk 

aan een deining-

gecompenseerd 

platform 

(foto: ABUCO).



de bouw van een deininggecompenseerd 
platform met telescopische valreep. 
Een veilig en kostenbesparend 
alternatief voor het overzetten van 
offshorepersoneel van een bewegend 
schip op een offshore-installatie. 
“Dit jaar hebben we al een compleet 
deininggecompenseerde platform 
gebouwd en verder hebben we er 
nog twee in opdracht. Deze moeten 
in februari en maart 2011 worden 
opgeleverd. Naast al het offshore-
gerelateerde werk zijn we ook heel actief 

offshoreconstructies
Ten tijde van dit interview wordt in de 
constructiehal van ABUCO hard gewerkt 
aan acht grote bogies voor drie 
superringerkranen. Elk kraandeel weegt 
circa 8 ton. Verder heeft ABUCO zojuist 
twee 11 ton wegende ankerrekken en 
vier 4,5 ton wegende platformdelen 
opgeleverd. Deze zijn bestemd voor 
een grote sleephopperzuiger. 
“Voor deze zuiger leveren wij ook 
nog een buisvormige schacht met een 
diameter van 1 meter, die door de 
bodem van het schip gaat lopen en 
waarin surveyapparatuur zal worden 
gemonteerd.” Daarnaast zijn vier 
zogeheten pipeclamps gefabriceerd 
voor een platform van GDF SUEZ E&P 
Nederland en diverse staalconstructies 
voor het wingate platform van 
wintershall dat op de NAMI werf in 
Ridderkerk in aanbouw is. Verder is de 
gangway van één van de platformen van 
Seafox Contractors voorzien van nieuwe 
leidingen, verlichting en beplating. 
“Deze gangway is door ons ook 
geloadtest. Voor deze opdrachtgever 
hebben we overigens ook een bijna 6 
meter hoge trappentoren ontworpen en 
gefabriceerd.” Buurman Deepdrill doet 
eveneens regelmatig een beroep op de 
expertise van ABUCO. Onder andere 
voor het modificeren van blow-out 
preventers (BOP’s) en het uitvoeren van 
constructiewerk. 

hijs- en hefmiddelen
Bijzonder werk dat sindskort in de 
constructiehal wordt uitgevoerd, omvat 

met het repareren en modificeren van 
hijs- en hefmiddelen. Tijdens de 
bouwvak hebben we nog een 
spoedopdracht uitgevoerd aan een giek, 
de broekstukken en een makelaar van 
een Hitachi kraan. Verder hebben we 
een jib van een Grove telescoopkraan en 
twee grote stukken van een vakwerkgiek 
van een Manitowoc kraan gerepareerd. 
Laatstgenoemde kraan wordt gebruikt 
om windturbines te installeren.”
Andere opdrachten op het gebied van 
hogerekgrensstaal betrof de modificatie 
van een uit zeven delen bestaande en in 
totaal 58 meter hoge heimakelaar en 
de constructie van een speciale 
loadspreader waarmee het dak op 
het voetbalstadion van het Italiaanse 
Juventus moest worden getakeld. Verder 
kreeg ABUCO opdracht een 400-tons 
kraanhaak te construeren. Hiervoor werd 
hogerekgrensstaal (STe690) gebruikt met 
een plaatdikte van 180 millimeter. De 
lengte van deze haak bedroeg 3 meter, 
de diameter 800 millimeter en het 

gewicht 4,5 ton. Tot slot werden in de 
constructiehal voor een aannemer in een 
kort tijdsbestek tachtig buizen, met een 
diameter van 500 millimeter, op maat 
gemaakt en van laskanten voorzien. 
“Als specialist in het lassen en verwerken 
van hogerekgrensstaal willen we ons 
blijven richten op de offshoresector en 
op het repareren, modificeren en 
construeren van hijs- en hefmiddelen. 
Hiermee hebben we in het eerste jaar 
zowel on- als offshore een goede 
reputatie weten op te bouwen.”

LaSWERKZaaMHEDEN
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Dave Aris voor één van de acht bogies die ABUCO voor een kranenfabrikant bouwt (foto: PAS Publicaties).

Regelmatig worden door ABUCO offshorekranen gemodificeerd en gerepareerd (foto: ABUCO).
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Oil & Gas Industry Forecast 2011

Op dinsdag 1 februari 2011organiseert IRO i.s.m. Gulf 
Publishing en Ernst & young de jaarlijkse Oil&Gas Industry 
Forecast. Ernst & young zal de resultaten presenteren van de 
Oil & Gas Survey die onlangs door hen is uitgevoerd. Het doel 
van dit onderzoek is inzicht krijgen in de ontwikkelingen en 
verwachtingen van de Nederlandse toeleveranciers in de olie- 
en gasindustrie. Binnenkort zult u bericht krijgen met het verzoek 
om deel te nemen aan deze survey. Uw medewerking wordt 
zeer op prijs gesteld. Tijdens het event zullen ook publishers 
van world Oil en Hydrocarbon Processing de ontwikkelingen en 
verwachting in de olie- en gasindustrie wereldwijd presenteren. 
De officiële uitnodiging wordt binnenkort verstuurd.

Algemene Ledenvergadering 
16 november 2010

Tijdens het besloten gedeelte van de vergadering zijn de financiën 
van de vereniging alsmede de (her)benoeming van bestuursleden 
besproken. Het financiële resultaat van 2009 was wederom 
positief. De jaarrekening 2009 is door de vergadering goedgekeurd. 
Naar verwachting zal ook 2010 met een positief resultaat worden 
afgesloten. Besloten is voor 2011 de lidmaatschapsbijdragen 
ongewijzigd te laten. De leden hebben tevens de benoeming van 
bestuurslid Peter de Bruijne van Noble Drilling goedgekeurd. 

De huidige bestuurssamenstelling ziet er nu als volgt uit:

Naam Bedrijfsnaam
G-J. Kramer (Voorzitter)*

P. van Oord Van Oord* (Vice-voorzitter) 
A.A. Kromhout IHC Merwede* (Secretaris)
J.J.J. Sluijter Ernst & Young* (Penningmeester)
R.M. Kerkvliet SAS Gouda*

P.P.M. Koop Quercus*

J.B.E.M. Athmer Van Oord
B. Bernard Gusto
P. de Bruijne Noble Drilling
A.P. Enthoven Inventheon
J.W.E. Griffioen Mercon
D.H. Groeneveld InterDam Merford
E.P. Heerema Allseas
A.W.M. Holthuis Lloyd’s Register EMEA
M. Kahn Jumbo Offshore
H.W.M. Linssen Keppel Verolme
H.C.L. Vos TNO I&T

( * is tevens lid van het Dagelijks Bestuur)

Na de Algemene Ledenvergadering (besloten gedeelte voor leden) 
heeft de Jaarvergadering (openbaar gedeelte) plaatsgevonden. 
Voorzitter Gert-Jan Kramer gaf in zijn jaarrede o.a. een overzicht 

van de IRO activiteiten in 2010 en plannen voor 2011. Ook gaf 
hij zijn visie op de economische situatie van dit moment. 
Jaco Lemmerzaal, directeur HSM, gaf een interessante presentatie 
over de activiteiten van de verschillende divisies, HSM Offshore 
en HSM Steel Structures. 
HSM Offshore heeft veel projecten voor de olie- gasindustrie, en 
recentelijk ook een aantal projecten voor de offshore windenergie. 
Momenteel is de satelliet platform en jacket voor het Chevron 
B13 veld in aanbouw. Het project startte in november 2009 en zal 
worden afgerond in de zomer van 2011. HSM neemt de 
engineering, inkoop, bouw-, installatie en offshore aansluiting 
en commissioning voor haar rekening. 

De gasten kregen de gelegenheid het Chevron B13 project in de 
productiehal te bezichtigen. Met 150 leden en gasten, was deze 
IRO Jaarvergadering een zeer succesvolle bijeenkomst.

 

Studenten en bedrijfsleven ontmoeten 
elkaar tijdens Avans offshore conferentie

Op 25 november 2010 organiseerde KIVI NIRIA in samenwerking 
met Hogeschool AVANS voor de tweede keer de offshore 
conferentie. Dit evenement vond plaats op de Hogeschool AVANS 
in 's-Hertogenbosch. Op deze conferentie hebben diverse sprekers 
van naam hun visie en ervaringen over de positie van Nederlandse 
bedrijven in de wereldwijde offshore gedeeld. Het ochtend-
programma bestond uit vier plenaire presentaties o.a. door ir. E. 
Heerema (directeur Allseas) en drs. G. Hamers (directeur IHC 
Merwede). Tijdens de lunch presenteerden studenten van de 
minor 'offshore and automation' hun projectwerk, wat aardige 
discussies opleverde met de aanwezigen. In de middag lieten de 
andere sprekers in 12 parallelle sessies de bezoekers kennismaken 
met hun nieuwste of meest vooraanstaande projecten. 
Op de website van KIVI NIRIA zijn de openbaar beschikbare 
presentaties van deze conferentie te vinden:
http://afdelingen.kiviniria.net/offshoretechniek/
PAG000006003/20090616-presentaties-off-course.html
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australasian oil & Gas
In opdracht van de EVD zal IRO een Holland paviljoen organiseren 
op de Australasian Oil & Gas Exhibition (23-25 februari 2011, 
Perth). Eigen standruimte is uitverkocht. Er is nog wel de 
mogelijkheid om te participeren met brochures of tijdens de 
gelijktijdige missie. Voor meer informatie over de handelsmissie, 
neem contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl.

on & offshore Gorinchem 
De On & Offshore beurs die plaatsvindt op 29-31 maart 2011,
is een gespecialiseerde vakbeurs gericht op de olie-, gas-, 
duurzame-, petrochemische- en baggerindustrie. Met deze 
vakbeurs wordt een netwerkplatform geboden aan ondernemers 
en bedrijven om o.a. huidige en potentiële relaties uit deze 
branche te ontmoeten, producten en/of diensten onder de 
aandacht te brengen, informatie uit te wisselen en ideeën op te 
doen. IRO heeft een informatiestand op deze beurs. IRO leden 
ontvangen 5% korting op beursdeelname. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Antoinette Hulst via Tel: +31 523 
289866 of e-mail: antoinettehulst@evenementenhal.nl.

offshore technoloGy conference 2011
De inschrijving voor een eigen stand in het Holland paviljoen op 
de Offshore Technology Conference (2-5 mei 2011, Houston) is 
gesloten. Er is alleen nog mogelijkheid voor deelname met 
brochures in de IRO stand. Voor meer informatie hierover kunt u 
contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk via stoutjesdijk@iro.nl.

offshore europe, 6-8 september 2011
Er is nog een stand van 15m2 beschikbaar, ook deelname in de 
IRO stand is nog mogelijk. Voor meer informatie hierover kunt u 
contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk via stoutjesdijk@iro.nl.

Gastech, on & offshore, omae 2011
Op bovengenoemde beurzen zal IRO geen Holland Paviljoen 
organiseren. IRO heeft op deze beurzen een informatiestand. 
Zie voor meer informatie:
Gastech: www.gastech.co.uk, michaeljacobs@gastech.co.uk.
On & Offshore: www.evenementenhal.nl/gorinchem/beurzen, 
e-mail: antoinettehulst@evenementenhal.nl
OMAE 2011: www.asmeconferences.org/OMAE2011, 
e-mail: omae2011@kiviniria.nl.

deelname beurZen/handelsmissies
Deelname in een Holland Paviljoen of aan handelsmissies  
staat open voor IRO leden en niet-leden. Bovenstaande  
activiteiten zullen alleen doorgang vinden bij voldoende  
belangstelling.

meer informatie of interesse in deelname

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

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

BEUrSGEnOTEErDVOOrLOPIG BEUrS/
ExPOrTPrOGrAMMA                   2011 BEUrSGEnOTEErD

23-25 februari australasian oil & Gas 

 PERTH, AUSTRALIë

21-24 maart Gastech 

 AMSTERDAM

29-31 maart on & offshore  

 GORINCHEM

2-5 mei offshore technoloGy conference 

 HOUSTON, VS

1-3 juni oil & Gas asia 

 KUALA LUMPUR, MALEISIë

19-24 juni omae 

 ROTTERDAM

6-8 september offshore europe 

 ABERDEEN, SCHOTLAND

29 noV-1 december eow 

 AMSTERDAM

4-8 december world petroleum conGress 

 DOHA, QATAR

11 januari nieuwsjaarsreceptie   

 ROTTERDAM

1 februari oil & Gas industry forecast   

 ROTTERDAM

8 maart iro/ceda ledenbijeenkomst  

 N.T.B.

Het IRO kantoor is vanaf maandag 27 december 2010 t/m 
zondag 2 januari 2009 gesloten.

IrO KALEnDEr 2010/2011

meer informatie of aanmeldformulier:
info@iro.nl of telefoon 079 341 19 81
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Deep Offshore Technology  
in Amsterdam

Van 30 november t/m 2 december 2010 heeft de door Pennwell 
jaarlijkse DOT conference plaatsgevonden in de RAI, Amsterdam. 
Ruim 1000 bezoekers brachten een bezoek aan de conferentie 
met technische presentaties. Op de gekoppelde beursvloer 
stonden 60 bedrijven uit heel de wereld. IRO was ook aanwezig 
met een informatiestand. 

Diverse enthousiaste 
studenten van de TU 
Delft, afdeling Offshore 
Engineering brachten 
een bezoek aan de 
conferentie en 
beursvloer. IRO vindt 
het belangrijk om 

jongeren in aanraking te brengen met de olie- en gasindustrie 
en het bedrijfsleven, en heeft daarom als stimulans hun toegang 
gesponsord.

Op woensdag 1 december jl. organiseerde IRO een exclusief 
netwerk dinner cruise over de Amsterdamse grachten voor de 
IRO leden die ook aanwezig waren met een stand. Zij werden 
in de gelegenheid gesteld om hun relaties uit te nodigen. 
Het bezoekersaantal op de beurs was helaas niet heel hoog, 
mede vanwege de sneeuwval en gesloten vliegvelden in 
Groot-Brittannië. 

Industry Day 2010 
‘A thriving industry in 2020’ 

Tezamen met NOGEPA,  IADC en NVDO heeft IRO de tweede 
editie van de Industry Day georganiseerd op vrijdag 29 oktober 
2010. Een inspirerend thema, een uitstekende locatie en zo’n 
165 deelnemers waren de elementen om ook van deze dag een 
succes te maken. Ook deze keer werden de aanwezigen in de 
vier clusters opgedeeld om daar te discussiëren over de doel-
stellingen van het cluster en de actiepunten die daaruit volgen.

De clusters:
• Operations & Maintenance
• Projects, Engineering & Construction
• Drilling & Wells
• Logistics

De clusters Logistics en Drilling & wells konden tijdens een 
presentatie laten zien wat er in het afgelopen jaar is bereikt. 
Zo heeft het cluster Logistics twee uitgaven gepubliceerd: 
‘Transport terms for marine transport’ en ‘Information for 
helicopter passengers’. Het cluster Drilling & wells heeft een 
‘bridging document’ over veiligheidsmanagement opgesteld dat 
zich in de afrondingsfase bevindt. Ook binnen de clusters 
Operations & Maintenance en Projects, Engineering & Construction 
is al veel werk verricht. Hiermee is ook meteen het belang van 
een goed samen-werkende industrie aangetoond. De 
genoemde uitgaven zijn op aanvraag beschikbaar. 

Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact 
opnemen met José de Goede, degoede@iro.nl of 
Cees van Oosterom van NOGEPA, asg@nogepa.nl. 
 

Uw bedrijfsprofiel in de netherlands 
Oil & Gas Catalogue 2011

De voorbereidingen voor de nieuwste editie van de Netherlands 
Oil & Gas Catalogue zijn alweer in volle gang. De catalogus zal in 
maart 2011 verschijnen. Reserveer nu uw advertentieruimte via
www.iro-noc.nl/bedrijven/advertising.php of neem voor meer 
informatie contact op met uitgeverij Pedemex, 
dhr. P. Schoonenberg via 0162-314181 
of per e-mail p.schoonenberg@pedemex.nl. 

De informatieflyer 
kunt u binnenkort 
in de post 
verwachten. De 
deadline voor 
aanleveren van 
materiaal is 31 
januari 2011.

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 : 079 341 19 81  

Fax : 079 341 97 64

E-mail : info@iro.nl

website : www.iro.nl



We wish you a successful year
in good health

with lots of fun and happiness.
On behalf of the M Restart team.

M Restart wishes you
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Moderne nieuwbouw bedrijfspaviljoens aan
de Trawlerkade te IJmuiden. Centraal in

havengebied, gelegen aan het water.

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

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

van 42 m2 op de eerste verdieping.

Bent u geïnteresseerd, 
neem dan geheel vrijblijvend contact op met 

06 53179862 of 06 51548783.

TE HUUR
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BUYERS GUIDEBUYERS GUIDE

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

TES TAP PAr A TUUr TES TAP PAr A TUUr

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

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

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

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

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

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

ELECTrOTECHnIEK TES TAP PAr A TUUr

GLOBAL PRESSURE SOLUTIONS

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

• Air Amplifiers
• High Pressure Pumps
• Gas Boosters

• Air Amplifiers Stations
• Hydraulic Units
• Booster Stations

• Valves, fittings & Tubings (VTF)

• On & Offshore Pressure Systems

• Service & Rental Units

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

Wilt u adverteren?

Bel Vera Dijks 
023 571 8480



Günter Meier kent de risico’s van zijn vak. Bij zijn werk in een 

chemische fabriek in het Ruhrgebied kan hij de veiligheids-

kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen van Wenaas 

niet meer missen. Dat zijn Nederlandse collega’s geen Wenaas 

dragen, is voor Günter dan ook völlig undenkbar.

Wereldwijd vertrouwen werkgevers en werknemers in de bouw, 

industrie- en transportsector op de beschermende kleding, 

persoonlijke beschermingsmiddelen en serviceconcepten van 

Wenaas. Sinds kort biedt deze wereldspeler ook Nederlandse 

organisaties totale ontzorging op het gebied van veiligheid. 

Met behulp van professionele tools zoekt Wenaas de best 

passende oplossing voor iedere situatie. Kijk voor meer informatie

op wenaas.nl. Wenaas. Leading the world in workwear and safety 

solutions.

“Hey tough Dutch guy, why 
don’t you wear Wenaas?”

Günter Meier, Duitsland

www.wenaas.nl
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Marine & Offshore Lawyers
First Class Service • Competitive Rates

The Offshore Partners (TOP) and its various subsidiaries provide a wide range  

of services for the Offshore and Maritime Industry. Our team comprises of specialists 

in design, engineering, contract awarding, supervision, recruitment, project and 

vessel management and offers dedicated expertise to clients  worldwide.

• TOP People: project management, recruitment and personnel services

• TOP Equipment: co-ownership and operation of offshore cargo barge

• TOP Operations: vessel management and marine consultancy services

• TOP Projects: design and engineering services and specific equipment 

supply for offshore vessels and applications

www.hmlaw.nl

www.theoffshorepartners.com 

Some examples of our expertise are:

•  Offshore Installation Contracts, EPIC Contracts (incl. Logic conditions);

•  Shipbuilding and Ship Conversion Contracts;

•  Variation Claims, Termination Claims, Contract Management;

•  Drafting Commercial Qualifications for Tenders;

•  Salvage, General Average, Collisions, Chartering;

•  Bimco Conditions (Supplytime, Bargehire, Newbuildcon, Repaircon etc.);

•  International arbitration and litigation.

Contact: Nigel Margetson or Nathalie Hoogeboom (Rotterdam office)

The Offshore Partners

Rotterdam:
Sluisjesdijk 151
3087 AG Rotterdam
P.O. Box 55288 
3008 EG Rotterdam
T. +31 (0)10 - 494 55 00
F. +31 (0)10 - 494 55 07

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