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Bij Vroon Offshore Services is een flink aantal nieuwbouwprogramma’s opgestart. Offshore Visie
sprak met Nederlands grootste dienstverlener op het gebied van offshore supportschepen.
De bevoorraders Pool Express en Base Express maken deel uit van de SNS Pool.
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Na eerst vanaf 2009 de VOS-organisatie in het
Schotse Aberdeen vorm te hebben gegeven,
is de 46-jarige Jan-Piet Baars begin dit jaar in
Den Helder neergestreken. Paul Schaap heeft hem
recentelijk uitgebreid mogen interviewen over de
gang van zaken bij Nederlands grootste dienstverlener
op het gebied van offshore supportschepen.

Op 30 oktober vond in Den Helder een bijeenkomst
plaats met als thema ‘Olie en gas, brandstof voor de
economische ontwikkeling van de Kop van NoordHolland’. Ook Han Heilig was er aanwezig hoorde
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dichter bij de realisatie gekomen. Het schip moet
beschikken over een ankersysteem waarmee ijs tot
3,1 meter dik kapotgemaakt kan worden. Chris
Keijdener maakte in het kader van zijn afstuderen
aan de TU Delft een computermodel.
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OFFSHORE ENERGY

ACQUISITIE

Recordaantal bezoekers

NIEUW ACQUISITIE-TEAM

Offshore Energy 2012
overtreft verwachtingen

Welkom van Vliet,
bedankt Retra
Offshore Visie heeft een nieuw acquisitie-team! Het nieuwe mediaexploitatiebureau voor ons vakblad is Bureau Van Vliet uit Zandvoort.
En per 1 januari 2013 zijn Sharon de Vries en Maarten de Wit de nieuwe
advertentieverkopers.
Reden voor de aanstelling van Bureau Van Vliet is dat Sander Retra, directeur/eigenaar
van ons huidige media-bureau, Retra PubliciteitsService, besloten heeft zijn bedrijf
definitief te sluiten. Hoewel reeds een aantal jaren de pensioengerechtigde leeftijd
gepasseerd te zijn, acht hij nu de tijd aangebroken om het ondernemerschap vaarwel
te zeggen en te gaan genieten van het leven. Sander en zijn team hebben twaalf jaar
lang de advertentieverkoop van Offshore Visie naar volle tevredenheid verzorgd. Wij
respecteren het besluit en danken Sander en al zijn medewerksters voor hun inzet en
professionele aanpak van zaken.

Bureau Van Vliet is al bijna 60 jaar actief in advertentieverkoop voor verschillende
tijdschriften, vakmagazines, branche- en verenigingsmagazines en sinds de laatste tien
jaar ook voor verschillende websites. Het bureau is daarmee het meest ervaren,
onafhankelijke media-exploitatiebureau in het land. En heeft een enorme kennis van
wat er speelt binnen de adverteerderssegmenten. Met haar full service dienstverlening
is Bureau Van Vliet in staat snel en effectief te opereren en adverteerders op de juiste
manier te helpen.
Sharon en Maarten hebben zich reeds aan vele relaties van Offshore Visie voorgesteld
tijdens de vakbeurs Offshore Energy en hebben inmiddels ook een groot aantal relaties
telefonisch gesproken om de plannen voor 2013 door te nemen.
Offshore Energy trok dit jaar een
recordaantal van 7.632 bezoekers

exposanten zich, 33% meer dan in 2011.
De totale beursoppervlakte groeide naar
12.000 m2, van 8.000 m2 vorig jaar.

(een stijging van 49% ten opzichte
van 2011). Hoogtepunten vormden
het bezoek van een delegatie van het
Mexicaanse bedrijf PEMEX en het
Industry Panel. Aanwezigen waren
zeer te spreken over de kwaliteit van
de exposanten en beursbezoekers,
de toegankelijkheid van de locatie
en het hoge serviceniveau.
Offshore Energy 2012 was daarom voor
exposanten en bezoekers wederom het
platform om nieuwe contacten op te
doen, bestaande relaties te versterken
en kennis op te doen en uit te wisselen.
Op een uitverkochte beursvloer
presenteerden 414 (internationale)
4
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PEMEX
Het Offshore Energy conferentieprogramma bood dit jaar onder meer
korte thematische sessies en side events
georganiseerd door respectievelijk FPAL,
IRO en NOGEPA. Het inhoudelijke
programma trok in totaal 723 professionals.
Pedro Silva López, Deputy Director of
Technical Resources Management van
het Mexicaanse staatsoliebedrijf PEMEX
gaf een presentatie over de belangrijkste
investeringsplannen. PEMEX heeft zowel
offshore als onshore assets en zal de
komende jaren vooral inzetten op
deepwater offshore projecten. De
presentatie maakte deel uit van een
sessie over ontwikkelingen in de
Mexicaanse upstream.
Een nieuw onderdeel van Offshore
Energy was het Industry Panel, een

paneldiscussie tussen CEO’s onder leiding
van moderator Rens de Jong, bekend van
BNR Nieuwsradio. Onder andere Ruud
Zoon van GDF SUEZ E&P Nederland en
Jan-Pieter Klaver van Heerema Marine
Contractors maakten deel uit van het
panel. Eén van de conclusies van het
panel was dat de industrie er alles aan
moet doen om ervoor te zorgen dat er
voldoende instroom van technisch
personeel is. Dat vraagt om voorlichting
aan goede voorlichting aan jongeren
die zelfs al op de basisschool zou
moeten beginnen.

Sharon en Maarten kunt als volgt bereiken:
Sharon de Vries	Maarten de Wit
Tel.: 023 571 47 45
Tel.: 023 571 47 45
s.devries@bureauvanvliet.com
m.dewit@bureauvanvliet.com

Verwachtingen 2013
De 6e editie van Offshore Energy zal
plaatsvinden op 15 en 16 oktober 2013
in de Amsterdam RAI. De organisatie
verwacht 9.500 beursbezoekers en
900 conferentiedeelnemers uit binnenen buitenland. De beursvloer zal naar
verwachting 500 exposanten trekken.
Offshore Energy blijft daarmee het snelst
groeiende offshore evenement in Europa.
6 / 2012
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Vroon Offshore Services speelt in op wensen klant

'Op de Nanjing werf
worden de zes ERRV’s
gebouwd met een lengte
van 50 meter en met
daughter craft capabilities.'

Managing director Jan-Piet Baars is verantwoordelijk voor de
VOS-organisatie in Den Helder en Aberdeen (foto: VOS).

Artist’s impression van ERRV’s/FSV’s waarvan er tien
in China worden gebouwd (afb.: VOS).

Weer flink aantal
nieuwbouwprogramma’s
opgestart voor toekomst
Hij is verantwoordelijk voor en geeft leiding aan de activiteiten van Vroon Offshore Services
die vanuit de vestigingen in Aberdeen en Den Helder op de Noordzee worden ontplooid.
Na eerst vanaf 2009 de VOS-organisatie in het Schotse Aberdeen vorm te hebben gegeven,
is de 46-jarige Jan-Piet Baars begin dit jaar in Den Helder neergestreken. Offshore Visie’s
vakredacteur Paul Schaap heeft hem recentelijk uitgebreid mogen interviewen over de gang
van zaken bij Nederlands grootste dienstverlener op het gebied van offshore supportschepen.
Uiteraard werden ook de plannen voor de toekomst onder de loep gehouden.

Na zijn studie bedrijfseconomie aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft
Jan-Piet Baars diverse managementfuncties bekleed bij P&O Nedlloyd en
Maersk Ship Management. In 2009
trad hij in dienst van Vroon. “Mijn eerste
opdracht was de VOS-organisatie in
Aberdeen vorm te geven en Vroon’s
marktpositie te versterken. De schaal
van die organisatie en de diversiteit van
klanten is met een vloot van zo’n vijftig
emergency response and rescue vessels
(ERRV’s) aanzienlijk. Ik heb me daar
ook beziggehouden met de verdere
ontwikkeling van het ERRV-product en
er extra meerwaarde voor de gebruikers
aan te geven. Te denken valt hierbij aan
ERRV’s met ladingcapaciteit en ERRV’s
die uitgerust zijn met daughter crafts,
oftewel hulpvaartuigen, en die een
aantal locaties tegelijk kunnen afdekken.
Wij noemen deze schepen field support
vessels (FSV’s). Maar ook aan ERRV’s met
meer motorvermogen en een winch om
tanker assistwerk te kunnen doen bij
FPSO’s. Dit worden dan tanker assist
vessels (TAV’s) genoemd.”
Om de vloot die vanuit Aberdeen
opereert te moderniseren en uit te
breiden is tussen 2007 en 2011 een
flink nieuwbouwprogramma uitgevoerd.
Dit omvatte in totaal vijftien nieuwe
ERRV’s van de types IMT955 en IMT955L
die alle op de Zamakona Pasaia werf in
Spanje zijn gebouwd. Hiervan hebben er
vijf een lengte van 55 meter en tien van
60 meter. Ondertussen is in China alweer
een volgend nieuwbouwprogramma voor
zes ERRV’s en vier FSV’s opgestart.
Drie segmenten
Ligt het accent van de activiteiten vanuit
Aberdeen op de inzet van ERRV’s/FSV’s in
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de Britse wateren, vanuit Den Helder
wordt er in drie verschillende
marktsegmenten geopereerd. Jan-Piet
Baars vervolgt: “Vanuit Den Helder
richten we ons naast emergency rescue
and response activiteiten in de Nederlandse
sector ook in heel Noordwest-Europa op
de inzet van platform supply vessels
(PSV’s) en op subsea support. In totaal
gaat het dan om zo’n vijftien vaartuigen.
Wat de inzet van ERRV’s in de
Nederlandse sector betreft zijn we op
dit moment niet tevreden over onze
positie. We moeten weer terug naar
een redelijk aandeel in de markt. Met
de inzet van bevoorraders (PSV’s) zijn
we op de Nederlandse markt actief in
de Southern North Sea (SNS) Pool. Hierin
opereren we met de Pool Express en de
Base Express en een groot deel van de
maand oktober waren ook de VOS
Producer en de Power Express ingehuurd.
Verder opereert een aantal van onze PSV’s
voor BP en zijn we actief op de spotmarkt.”
Nieuw in de vloot is het subsea support
vessel (SSV) VOS Shine, dat dit jaar is
opgeleverd door de Chinese Fujian werf.
“De VOS Shine is eerder dit jaar in Den
Helder gedoopt en heeft sindsdien een
goede start kunnen maken. Het schip is
gecharterd door Bluestream Offshore
die er in de Duitse sector van de
Noordzee assistenties mee verricht bij
het leggen van kabels voor een nieuw
windturbinepark. Wij willen in het
segment van subsea support in relatief
shallow water verder groeien. Er is in dit
segment sprake van een groeiende vraag
naar efficiënte en moderne schepen. De
VOS Shine en het zusterschip VOS Sweet,
dat binnenkort wordt opgeleverd, passen
goed in dit segment. Beide kunnen

bijvoorbeeld naast duikwerk ook
andersoortig werk uitvoeren, zoals
constructie- en ROV-supportwerk."
"Verder gaan wij kijken naar het segment
in de subsea support sector dat boven
dat van de VOS Shine en VOS Sweet zit.
Je moet dan denken aan iets grotere dive
support vessels (DSV’s) die zowel in de
renewable energy- als de olie & gas
markt inzetbaar zijn. De ervaringen die
we nu met onze nieuwe SSV’s opdoen
zullen ons, zowel op de schepen als met
name in onze support functies op
kantoor, in staat stellen om ook in dat
grotere segment succesvol te worden.
Maar daarnaast blijven we natuurlijk ook
investeren in ons PSV-product, omdat we
verwachten dat we in dat segment nog
verder kunnen groeien door nog beter in
te spelen op de wensen van onze klanten.”
Nieuwbouw
Voor zowel de verdere groei als de
vervanging van oudere tonnage van
de vloot die vanuit Aberdeen opereert,
wordt in China een serie van zes ERRV’s
en vier FSV’s gebouwd. “Op de Nanjing
werf worden de zes ERRV’s gebouwd
met een lengte van 50 meter en met
daughter craft capabilities. Daarnaast
worden er vier FSV’s met ladingcapaciteit
en een lengte van 60 meter op de Fujian
werf gebouwd. Hiermee spelen wij in
op de toenemende wensen van operators
die graag met ERRV’s met ladingcapaciteit
willen werken. Alle tien de schepen
komen naar de Noordzee en zullen vanuit
Aberdeen worden berederd. Wij denken
dat deze schepen goed inzetbaar zijn in
het hele Noordzeegebied, van ten westen
van de Shetland Eilanden tot aan het
zuidelijke deel van de Engelse sector.”
6 / 2012
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Op stapel staat een serie van zes supersnelle daughter crafts (foto: VOS).

Bij de nieuwe serie, waarvan het eerste
schip in april 2013 door de Nanjing werf
wordt opgeleverd, is er qua ontwerp
nadrukkelijk rekening is gehouden met
de leefomstandigheden aan boord.
“De romp is ontworpen voor een
optimaal zeegedrag onder zware
omstandigheden en er is veel aandacht
besteed aan het laag houden van het
geluidsniveau. Verder komen er onder
andere een goed uitgeruste
recreatieruimte en internetverbindingen
voor de bemanning. Zo’n ERRV blijft
bijna 365 dagen per jaar op zee.
Om de 28 dagen wordt de bemanning
afgelost. Wij willen de periode aan boord
voor deze mensen zo prettig mogelijk
maken.” De nieuwe ERRV klasse is een
ontwerp uit de eigen keuken en is
gebaseerd op de ervaringen die zijn
opgedaan met de ERRV’s die vanaf
2007 de vloot zijn komen versterken.
Als onderdeel van de bouw van deze
nieuwe schepen is tevens een order
geplaatst voor de bouw van een serie
speciale reddingsvaartuigen, zogeheten
daughter crafts (DC’s) en fast rescue
crafts (FRC’s).
“Deze keer hebben we gekozen voor een
daughter craft ontwerp van de Delta
Power Group uit Engeland. Wij stellen
specifieke eisen aan dit soort vaartuigen
waarmee we op een veilige en efficiënte
manier close standby diensten kunnen
verlenen en reddingen kunnen
verrichten. Het type daughter craft
waarvoor we nu hebben gekozen,
wordt aangedreven door waterjets
8
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en is extreem goed manoeuvreerbaar.
En de vaartuigen worden gebouwd door
Kossen uit Den Helder.” Afhankelijk van
de eisen van een operator kan een ERRV
uitgerust worden met meerdere van deze
reddingsvaartuigen.
Genua en Singapore
Naast de activiteiten in NoordwestEuropese wateren is Vroon Offshore
Services ook in andere regio’s in de
wereld heel actief. Jan-Piet Baars
vervolgt: “Wij hebben eigen vestigingen
in Genua (Italië) en in Singapore. Vanuit
Genua bedienen wij voornamelijk met
suppliers (PSV’s) en anchor handling
tug supply (AHTS) vessels de Italiaanse
thuismarkt, de Middellandse Zee en
Noord-Afrika. Zo zitten we in de wateren
van Italië, Egypte, Israël en Libië. Het is
voor ons een opkomende markt waarin
we met zo’n twaalf schepen actief zijn.”
“Overigens bestaat het oostelijke deel
van de Middellandse Zee en Noord-Afrika
uit een aantal sterk gesegmenteerde en
lokale markten. Ditzelfde geldt voor
Zuidoost-Azië, een markt die voor ons
loopt van de Golf van Bengalen tot
West-Australië. We werken daar met
anchor handling tug supply vessels.
Het type schip dat we daar inzetten is
ongeveer 60 meter lang en heeft een
bollard pull van 65 ton. Van dit type
hebben we op de Fujian werf circa
25 schepen laten bouwen. Een achttal
hiervan wordt vanuit Genua berederd,
het overgrote deel vanuit Singapore.
Overigens zijn we nu aan het nadenken
over de bouw van een volgende generatie

S U P P O RT VA A RT U I G E N

In Zuidoost-Azië wordt voornamelijk gewerkt met anchor handling

schepen die we onder andere ook voor
West-Australië kunnen inzetten.”
Windenergie
En ander onderdeel van de Vroonorganisatie is MPI Offshore uit het
Britse Stokesley. Deze rederij is heel
succesvol in de windenergiesector.
Toen Vroon deze onderneming een
aantal jaren geleden overnam, werkte
dit bedrijf al met het grote windturbineinstallatievaartuig MPI Resolution.
Vorig jaar kwamen hier de twee
grotere zusterschepen MPI Adventure
en MPI Discovery bij.
“De windenergiesector is een enorme
nieuwe markt die nog steeds sterk in
ontwikkeling is. Deze markt brengt
een heleboel andere en nieuwe
business met zich mee. We doelen
dan op het maintenance proces,
waarvoor volgens ons voornamelijk
schepen voor zullen worden ingezet.
Gezien onze ervaringen in de offshore
in het algemeen en met de inzet van
daughter craft type boten denk ik dat
wij hiermee zeker een voordeel voor
onze klanten kunnen creëren.”
MPI Workboats heeft hierop
overigens slagvaardig ingespeeld
met het in de vaart brengen van een
achttal wind farm service vessels
(WFSV’s). Snelle catamarans die
twaalf man onderhoudspersoneel
van een naar windturbineparken
offshore kunnen vervoeren. Deze
door waterjets aangedreven vaartuigen
zijn alle gebouwd bij South Boats op

tug supply vessels, waaronder de VOS Ares (foto: VOS).

het eiland Wight. Bij deze werf zijn
nog vier van deze vaartuigen in
aanbouw die volgend jaar worden
opgeleverd.
Sterke punten
Als Jan-Piet Baars wordt gevraagd naar
de sterke punten van Vroon Offshore
Services, antwoordt hij: “Wij zijn enorm
klantgericht, en dragen veiligheid hoog
in het vaandel. Samen met onze
bemanningen proberen wij hier op een
geïntegreerde manier mee om te gaan.
Zowel richting onze klanten als intern
zijn we transparant en open, waarbij
we duidelijk laten zien wat onze
capaciteiten zijn. En de klant kan ons
daarop aanspreken. Omgekeerd zetten
wij ons ook in om onze klanten goed
te begrijpen en slagvaardig op hun
wensen te kunnen inspelen.”
Op het gebied van het continue
verbeteren van de safety performance
gaat volgens Jan-Piet Baars het element
van menselijk gedrag een steeds grotere
rol spelen. “Wij zijn druk bezig om meer
follow-up te geven aan de wijze waarop
onze mensen zich nog beter bewust
worden van de veiligheidsrisico’s en
hoe zij hiermee moeten omgaan.”
“Een voorbeeld hiervan is dat we aan
boord van de schepen in de lagere
rangen mensen selecteren die door
ons als safety coaches worden ingezet.
Gedurende een periode van twaalf
maanden, waarin ze zes vaartrips
maken, treden zij aan boord als zodanig
op. Hiermee proberen we jonge mensen
zich ervan bewust te maken dat veilig-

Nieuw in de vloot is het subsea support vessel VOS Shine (foto: VOS).

heid een onderdeel is van hun normale
werk en hun carrière. Zorgen zij aan
boord voor een goede safety dialoog
en performance, dan helpen wij hen
vervolgens hun carrière te versnellen.”
Een safety coach volgt eerst een training
van een week en gaat vervolgens als
deel van de bemanning aan boord.
De kapitein van het vaartuig is zijn
on-board coach. Daarnaast is er een
on-shore coach gevormd door één
van de leden van het managementteam
van de vestigingen in Den Helder en
Aberdeen. “De safety coach is aan
boord om het gesprek over safety te
versterken, niet om de politieman te
spelen. De bedoeling is dat hij alle safety
zaken die zich aan boord voordoen
bespreekt met de direct-betrokkenen.
Het plan is om het project in ieder geval
net zo lang te laten lopen tot een
persoon, die ooit als safety coach is
begonnen, aan boord als kapitein de
scepter zwaait. Wij willen hiermee
bereiken dat er op de schepen een
oprechte veiligheidscultuur ontstaat.”
Carrièrekansen
De offshoresector biedt nog tal van
kansen op een mooie carrière.
”Ondanks de recessie zijn er in de
offshoresector volop kansen dankzij
een redelijk gezond niveau van
activiteiten. Dit geldt voor zowel zeevarenden als mensen die op kantoor
willen werken. Voor beide groepen
bieden wij goede mogelijkheden.”
Om jongeren voor een carrière in de
offshoresector te interesseren worden

‘De windenergiesector
is een enorme nieuwe
markt die nog steeds
sterk in ontwikkeling is.’

regelmatig de zeevaartscholen op
Terschelling, in Rotterdam en in
Vlissingen bezocht. Dit gebeurt overigens
ook in het Verenigd Koninkrijk. Verder
kunnen leerlingen van deze scholen als
stagiaires bij het bedrijf aan de slag.
"In Nederland hebben we van deze
scholen al een paar stagiaires en dit
aantal willen wij laten groeien. In de UK
varen er zo’n tachtig cadetten op onze
schepen mee.”
De vestiging in Den Helder telt
momenteel 40 medewerkers. Die in
Aberdeen 65. De totale offshorevloot
bestaat uit 109 vaartuigen en verder
zijn er ook nog twintig in aanbouw.
Over de vestiging in Den Helder zegt
Jan-Piet Baars tot besluit: “Wij waarderen
de business infrastructuur waarin we hier
in Den Helder opereren zeer. Evenals de
samenwerking met de lokale autoriteiten,
klanten en leveranciers. Den Helder is
een goede plek om gehuisvest te zijn.”
6 / 2012
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DHTC,
the trainer
in safety
DHTC offers a wide variety of training courses for:

• Oil & Gas industry (on/offshore) • Offshore wind sector • Shipping industry

• Private enterprises • Fire brigades • Governmental organizations
DHTC BV, P.O. Box 137, 1780 AC Den Helder,
The Netherlands
Phone: +31(0)223 62 50 70 • Fax: +31(0)223 61 65 20
E-mail: info@dhtc.nl • Internet: www.dhtc.nl

Boskalis verwerft belang
van 33% in Dockwise
Boskalis heeft aangegeven op 27
november 33,0% van de aandelen
in Dockwise in haar bezit te
hebben en daarmee de grootste
aandeelhouder te zijn. De gekochte
aandelen zijn verkregen tegen een
gemiddelde aankoopprijs van
E 17,04 met een maximum
aankoopprijs van E 17,20.
HAL Investments heeft, zoals eerder
aangekondigd, onherroepelijk
toegezegd dat zij met een
aandelenbelang van circa 32% in
Dockwise het voorgenomen bod zal
ondersteunen en aanvaarden onder
de voorwaarden die zullen gelden
voor het bod.
Aan HAL Investments is geen informatie
verstrekt die niet zal worden
opgenomen in het biedingsbericht.

Shelf acquires
Transocean rigs
Transocean has completed the sale
of 38 shallow water rigs to newcomer
Shelf Drilling for $1.05 billion, the
company announced on 30 November
2012. Dubai-based Shelf Drilling will
pay Transocean $855 million in cash
and $195 million in seller financing in
the form of preference shares issued
by an affiliate of Shelf.

EBN ZOEKT ENERGIEKE FACILITY / FIELD ENGINEER
een unieke speler in de E&P sector, biedt een creatieve Facility Engineer de ruimte om zijn/haar
vak uit te oefenen in het gehele Nederlandse grondgebied: on- én offshore.
scan de code
voor meer info

EBN B.V.
Moreelsepark 48
3511 EP Utrecht
(0)30 - 233 9001
ebn.mail@ebn.nl
www.ebn.nl

Waarom is deze functie bijzonder?

Wat doet EBN, een unieke speler
in de olie en gassector?

Wat biedt EBN?

- creatieve bijdrage aan de Nederlandse
Upstream gasindustrie;
- multidisciplinaire teams van professionals;
- ontwikkelen van een helicopterview;
- zichtbaarheid in samenwerking met
commerciële E&P partners bij het
ontwerpen, installeren en opereren van
productie-installaties en infrastructuur
voor gas en olie;
- initiëren van E&P gerelateerde
innovatieprojecten.

EBN speelt een actieve en belangrijke
rol in de E&P business van Nederland.
wZo investeren wij in ruim 180 projecten en
adviseren wij operators én overheid over het
Nederlandse energiebeleid. Alles met focus
op de nieuwste ontwikkelingen en het op
peil houden van de aardgasbaten. EBN is
ambitieus en onderzoekt daarvoor nieuwe
technologieën en mogelijkheden voor benutting van de ondergrond, zoals gasopslag,
CO2-opslag en aardwarmte. Daarnaast
stimuleert EBN innovatie op het gebied van
nieuwe technologie zoals ‘gas to power’.

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden
waaronder een riante bonusregeling,
42 vakantiedagen, zeer goede opleidingsen ontwikkelingsmogelijkheden biedt
EBN de mogelijkheid tot parttime en ﬂexibel
werken.

Geïnteresseerd?
Kijk op www.ebn.nl voor het volledige proﬁel
of bel Josje Zwolsman (HR adviseur) op
030 - 233 9058.

1500 Metric tons test lift successfully performed
The Spacelift MC 35000 DLS is an unique mobile marine crane with 1.500 tonnes
lifting capacity, and stands for a new era in the offshore industry. The system's
architecture, combined with all other technical innovative features of this crane,
marks the beginning of a new generation mobile offshore cranes.
With this new product Zwagerman meets the increasing demand for high
performance of heavy lifts. The Spacelift MC 35000 DLS, a heavy lift offshore crane
developed by Zwagerman International, is now ready for operation. The crane is
installed on the Conquest MB I, a vessel owned by Conquest Offshore. This is a Dutch
Joint Venture between Concordia Offshore and Zwagerman Offshore Services for
offshore transportation, removal, refurbishment and construction activities. Both
companies have a proven track record of success in the marine and offshore industry.
The Spacelift MC 35000 DLS It is designed as ‘Mobile Marine Crane’, which means
that the heavy lift crane is mounted on a pedestal foundation with a self supporting
foot frame, which can be positioned on deck of a barge / vessel. So far, this is the
first heavy lift offshore crane in the world to be built according to this design.
The Dynamic Load System (DLS) dynamically enhances the load capacity of the crane.
Four cylinders on the back of the crane are placed with bogies on a 18 metre
diameter ring. The cylinders pull when a load is lifted and push when the crane is
stationary to balance the counterweight. The capacity of the DLS is 1.000 metric
tons and the counterweight is 450 metric tons. Together with the base structure
of the crane this generates enough moment of force to perform heavy lifts up to
1500 metric ton. With the universal base and the heavy duty double boom of
63-75 m, the lifting capacity of the crane can reach up to 21,000 ton meter (tm),
1,080 metric ton at a working radius of 20.5 meter. The main hoist of 1500 metric
tons is ideal for the installation of offshore wind foundations, de-commissioning or
salvage of shipwrecks. The double boom can easily be changed to a 97 m or even
124 m long single boom.
The barge is equipped with an accurate and automated anti-healing system which
stabilizes the barge by pumping water to different ballast tanks in the hull. In
addition to the space and weight taken by the crane the barge Conquest MB I
offers a further free deck space of 3668m² for 9,000 tons of cargo.

In turn, Transocean will transfer 37 jackups and one swamp barge, Hibiscus.
Shelf will also pick up as many as
3,500 employees from the deal.
Shelf expects to take control of
seven rigs immediately. The company
will assume full operations on the
remaining jack-ups in 2013. With
this purchase, Shelf Drilling aims to
become a leading global provider
of shallow water drilling services in
Southeast Asia, India, West Africa,
the Middle East and Mediterranean.
“We will seek to build a sustainable
business that continues to grow to
become the jack-up drilling contractor
of choice for our customers,
employees and investors,” said David
Mullen, CEO of Shelf Drilling. Shelf
is a private company, owned by
Castle Harlan, CHAMP Private Equity
and Lime Rock Partners.

The 1500 Metric tons test lift.
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Wethouder Visser etaleert expansiedrift

‘Ik mag en kan dus met een gerust hart roepen
dat wij inderdaad offshore haven nummer 1 zijn.’
Kees Visser, wethouder EZ Den Helder

stroomversnelling. Daarom is de oprichting
van Port of Den Helder noodzakelijk.
Overheden en het bedrijfsleven hebben
behoefte aan een sterke en slagvaardige
partner die de positie op de internationale
markt vestigt en de potentie van de haven
volledig benut." Een van de eerste taken
waar Port of Den Helder mee aan de slag
gaat is om de haalbaarheid van de aanleg
van een havengebonden bedrijventerrein
(Kooyhaven) te onderzoeken.

Haven is parel op
kroon Den Helder
Op 30 oktober vond in Den Helder de eerste bijeenkomst plaats vanuit een samenwerking tussen IRO en
Noord-Holland Noord. NHN versterkt de regionale economie door het ontwikkelen en herstructureren van
vastgoed, het opzetten van participatiefondsen en het stimuleren van innovatie, samenwerking en
kennisdeling. Thema van de bijeenkomst was ‘Olie en gas, brandstof voor de economische ontwikkeling van
de Kop van Noord-Holland’. Ruim 120 deelnemers werden bijgepraat over de huidige en toekomstige
ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie en wat dit betekent voor de regio Noord-Holland Noord.
Tot de sprekers behoorden onder meer
Kees Visser, wethouder EZ Den Helder,
Bas Froon (TAQA) over 'Gasopslag
Bergermeer en de rol van TAQA in
Noord-Holland op het gebied van
energie', Ben Waardenburg van GDF
Suez E&P Nederland: vanuit Den Helder
naar offshore' en Loek Sakkers van
Peterson SBS Den Helder over de SNS
Pool en 15 jaar vessel sharing. Ook Han
Heilig van Offshore Visie was in Den
Helder aanwezig. In dit artikel beperkt
hij zich tot de toespraak van wethouder
Kees Visser, waarin deze de bereidheid
van het gemeentebestuur onderstreept
om de expansiedrift die overduidelijk in
Den Helder aanwezig is, ook te kunnen
faciliteren als overheid.
Centrum
'Gebiedsontwikkeling haven Den Helder'.
Dit thema bleek een kolfje naar de hand
van de bevlogen VVD-wethouder. Vol
overgave bestookte hij zijn toehoorders
met een aantal one-liners dat veel
enthousiasme losmaakte. Eigenlijk
was hij een beetje gepikeerd, want
Den Helder werd, zij het ietwat ironisch,
geïntroduceerd als een dead end street.
“Ik kan u verzekeren dat dit absoluut een
12
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misvatting is,” begon hij zijn verhaal.
“U bent hier exact in het midden van
Nederland. Als u het Continentaal Plat
erbij neemt, bevindt u zich namelijk in
het centrum van Nederland. Niet voor
niets noemt Den Helder zich het centrum
van de Noordzee. Wij zijn hier de
uitvalsbasis voor alle activiteiten op de
Noordzee. En het feit dat nagenoeg
alle oliemaatschappijen vanuit onze
haven hun activiteiten op de Noordzee
ondersteunen, bevestigt die stelling.
Den Helder is de enige echte offshore
energy hub in ons land. Daar zijn wij
als gemeentebestuur trots op, maar
tegelijkertijd is het onze ambitie om,
samen met partners uit het bedrijfsleven
en andere overheden, die positie verder
te verstevigen en uit te bouwen. Daar ligt
onze uitdaging voor de komende jaren.
”Er wordt Visser wel eens verweten dat
hij een veel te grote broek aantrekt als
hij onomwonden stelt dat Den Helder
offshore haven nummer 1 van Nederland
is. Hij weerlegt dat verwijt door te stellen
dat het een keihard gegeven is dat alle 148
productieplatformen op de Noordzee
vanuit Den Helder bevoorraad worden
en voorzien worden van materialen en
service voor onderhoud. “Ik mag en kan

dus met een gerust hart roepen dat wij
inderdaad offshore haven nummer 1 zijn.”
Dynamiek
Visser is in zijn functie als wethouder
EZ heel specifiek bezig met de haven en
luchthaven in Den Helder. Ook Willemsoord,
vroeger de scheeps-en onderhoudswerf
voor de Koninklijke Marine, zit in zijn
portefeuille. Gebiedsontwikkeling en
verzelfstandiging van de haven zijn taken
die hij in zijn zittingsperiode zou moeten
realiseren. De havenwethouder heeft de
afgelopen jaren reeds aangetoond een
man te zijn die graag de daad bij het
woord voegt. Eindeloos vergaderen is
duidelijk niet zijn ding. Hij houdt van
dynamiek en focust zich veel liever op het
in snel tempo verzilveren van de kansen
van de haven. De olie- en gasmarkt ziet
kansen in Den Helder en binnen de
filosofie van Visser is het dan zaak om
ruimte te creëren teneinde die ambities
van de markt zo snel mogelijk waar te
kunnen maken. Een eerste bewijs van
zijn dadendrang is de verzelfstandiging
van de haven van Den Helder. Visser
tekende hiertoe eind oktober een
notariële akte. "De ontwikkelingen in de
haven van Den Helder zitten in een

Toekomst
Den Helder richt zich niet exclusief op
olie en gas. Er wordt wel degelijk ook
gekeken naar continuïteit van het lokale
bedrijfsleven in zijn algemeenheid en
naar haar toekomstperspectief. Ondanks
het breken van allerlei beloften door zijn
partijleider Rutte, is hij daarom best
tevreden over het nieuwe regeerakkoord.
Visser: “Hierin is ook de continuïteit van
havens zoals Den Helder geborgd. Er moet
meer worden geïnvesteerd in duurzame
energiewinning op de Noordzee.
Letterlijk staat er in het akkoord om daar
met name het offshore bedrijfsleven heel
nadrukkelijk bij te betrekken. Kijken we
naar windenergie - want die tak van
sport staat specifiek genoemd – en naar
de een ambitie om in 2050 volledig
energie onafhankelijk te willen zijn,
dan moet er nog voor ongeveer 20.000
megawatt aan windmolens op de
Noordzee worden neergezet. Zes
megawatt per windmolen betekent
ruim 3200 windmolens. Daarbij komen
dan ook nog eens zo’n 100 tot 200
transformatiehuizen. Als ik dan nu die
3200 platformen met inbegrip van de
transformatiehuizen ergens in 2050 voor
mij zie en het vergelijk met de business
op dit moment voor die 148 platformen
uit olie en gas, dan ben ik ervan overtuigd dat op gebied van onderhoud en
operations nog verschrikkelijk veel geld
valt te verdienen voor het bedrijfsleven.
Offshore wind is geen subsidie slurpende
linkse hobby, zoals vaak gezegd wordt.
Het is een miljarden industrie waarin het
bedrijfsleven een prima boterham kan
verdienen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
grote windenergie projecten in Engeland.
Bijna 70% van de contractors en
subcontractors zijn simpelweg
Nederlandse bedrijven. En als ik dan
praat over Den Helder als uitvalsbasis
van regionaal dan wel nationaal belang
dan denk ik dat ook het internationaal
belang voor de BV Nederland onder
het voetlicht komt.”

Ontwikkeling
Visser stak tijdens zijn toespraak niet
onder stoelen of banken heel blij te zijn
dat de beoogde gebiedsontwikkelingen
van de haven unaniem gedeeld worden
door de gemeenteraad van Den Helder
maar ook door de regio, zijnde een aantal
gemeenten en de provincie Noord-Holland.
Naast een samenwerkingsovereenkomst
die is getekend met een consortium
bestaande uit Ballast Nedam, Dura
Vermeer en De Vries & Van de Wiel
voor de aanleg van de Kooyhaven toont
een folder uitgegeven door het
Programmabureau Gebiedsontwikkeling
Haven Den Helder ook een aantal locaties
van Defensie die in aanmerking komen
voor civiel gebruik. Dit betreft het terrein
Buitenveld, gelegen direct achter de
gerenoveerde en verbrede
Nieuwediepkade met een oppervlak
van circa 6 hectare. En twee locaties van
5 hectare op het Nieuwe Haven-terrein
van de Koninklijke Marine. Verder wordt
in de brochure nog gesproken over
industrieterrein Kooypunt ten zuiden
van Den Helder, en het Anna Paulowna
bedrijventerrein dat in ontwikkeling
wordt genomen grenzend aan industrieterrein Kooypunt. En is er nog de
Rijkswaterstaat locatie tegenover de
visserijkade. Hier kan een 300 meter
nieuwe kade worden aangelegd ten

behoeve van offshore, olie en gas. Verder
is er nog de nieuwe visserijkade.
Wethouder Visser zegt hierover: “We
zien dat de kade met name op vrijdag
door de visserij bezet is. De rest van de
dagen is de kade grotendeels vrij. Het
aantal portcalls van offshore supply
schepen neemt sterk toe. Wij gaan
daarom van de Visserijkade een multi
purpose kade maken, die daardoor veel
efficiënter kan worden benut.”
Last but not least wordt er in Den Helder
ook heel specifiek naar nieuwe ruimte
gekeken. Visser verklapt: “Op de lange
termijn kijken we ook naar de ontwikkeling
van een haven in de Waddenzee. Met 56
hectare bedrijventerrein en een insteekhaven met 900 meter kadelengte. Ik
spreek over het gebied ten noorden van
de nu bestaande Marinehaven. We
noemen dit de Noordoosthaven. En het
ligt in de bedoeling dat mogelijk straks
ook de TESO veerdienst hier naartoe
wordt verplaatst. Realisatie van dit plan
zal nog wel even op zich laten wachten,
wel hebben de Waddenvereniging en
een aantal milieuorganisaties reeds
gezegd dat indien wij hen voldoende
compenseren en uiteindelijk ook
nadenken over biodiversiteit, dan zouden
we wellicht op die plek een inpoldering
kunnen bewerkstelligen.

In het Den Helder Paviljoen op de vakbeurs Offshore Energy 2012 is in het bijzijn van mr. G.H. Deul
(met microfoon) en mr. E.M.T. Arrindell van de Notarissencombinatie Den Helder de overeenkomst
ondertekend voor de oprichting van Port of Den Helder NV. De akte is ondertekend door v.l.n.r. bestuurder
Martin Bosch, havenwethouder Kees Visser en commissaris Ivo Weekenborg (foto PAS Publicaties).
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Nieuw multifunctioneel schip in aantocht

Tranship slaat
vleugels verder uit
‘We hebben een schip
ontwikkeld dat niet alleen
surveywerk, maar ook
licht constructiewerk
kan uitvoeren.’

De Ivero wordt voor zwaar geotechnisch werk in ondiep water ingezet (foto: PAS Publicaties).

‘We zien nu ook steeds meer werk uit
de offshore windenergiesector komen.’
Artist’s impression van het nieuwe multifunctionele offshore supportvaartuig (afb.: Wärtsilä Design).

Het tenderproces is nog in volle gang, maar voor het einde van dit jaar hoopt Tranship haar definitieve keuze te
kunnen bepalen welke werf een multifunctioneel offshoresupportvaartuig voor hen zal gaan bouwen. De rederij is
vanuit Den Helder wereldwijd actief met vijf surveyvaartuigen, waaronder de Kommandor die recentelijk aan de
Met de Kommandor is al veel werk verricht in Noorse wateren, waaronder de Barentszee (foto: Tranship).

vloot is toegevoegd, zegt directeur Willem Starke.
Tranship is al ruim twintig jaar actief in
de internationale surveymarkt en werkt
sinds een aantal jaren onder supervisie
van Gardline. Een in Great Yarmouth
gevestigde surveybedrijf dat de rederij in
2005 van De Boer Staal uit Uitgeest heeft
overgenomen. “Op dat moment bestond
de vloot uit de Tridens 1 en de L’Espoir.
De Walter was drie jaar eerder al verkocht.
De hiedoor opengevallen plek in de vloot
werd in 2008 opgevuld door de Vigilant,
een voormalig Brits visserijinspectievaartuig. Maar voordat dit schip als
surveyvaartuig aan de slag kon, moest
het eerst worden aangepast. Dit proces
heb ik van a tot z mogen begeleiden,”
zegt Willem Starke die op 1 januari 2010
Hans van der Werff als directeur van de
Helderse rederij is opgevolgd.
14
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In dat jaar is de vloot nog verder
uitgebreid met een sleper/bevoorrader
die na aankoop is omgebouwd tot
surveyvaartuig. “Hiervoor hebben we
onder andere een compleet laboratorium
aan boord ingericht en op het achterschip een 20-ton A-frame geïnstalleerd.
Het schip is herdoopt in Ivero en het
is uitermate geschikt voor zwaar
geotechnisch werk in ondiep water
vlak onder de kust.”
Het bleef hier niet bij, want in 2011
werd een vijfde schip aangekocht.
De Kommandor Subsea van Subsea 7,
een schip met een goede reputatie in
de offshore-industrie. Willem Starke
vervolgt: “Na het in de vaart brengen
van een aantal nieuwe grote offshore-

supportschepen wilde Subsea 7 wel
van de Kommandor Subsea af. Voor ons
was het een ideaal vaartuig dat wij na de
overname in het Deense Frederikshaven
hebben laten ombouwen tot surveyvaartuig.” Dat dit schip, door Tranship
herdoopt in Kommandor, goed in markt
ligt, blijkt uit het feit dat zowel Shell,
Total als Statoil er al in Noorse wateren
mee hebben gewerkt.
Op leeftijd
Nu de surveyvaartuigen Tridens 1 en
L’Espoir op leeftijd beginnen te raken, wil
de rederij deze schepen vervangen door
een nieuw te bouwen multipurpose
offshoresupportvaartuig dat ook in heel
diep water kan opereren. “Samen met
Wärtsilä Design (voorheen Vik & Sandvik)

uit Noorwegen hebben we een schip
ontwikkeld dat niet alleen surveywerk,
maar bijvoorbeeld ook licht constructiewerk kan uitvoeren. Het krijgt een lengte
van 76 meter, een breedte van 18 meter
en wordt voorzien van een moonpool en
een klasse 2 dynamisch positioneringssysteem. Als voortstuwing is gekozen
voor een dual-fuel installatie met LNG.
Eveneens een ontwerp van Wärtsilä
Design dat ook al met succes wordt
toegepast op de bevoorrader Viking
Princess van Eidesvik. Voor de nieuwbouw
hebben we vier werven geselecteerd die
nu in de tenderfase zitten. We streven
ernaar om eind dit jaar een bouwcontract
te kunnen ondertekenen.”
De bouw van het geavanceerde vaartuig
zal zeker een jaar in beslag nemen.

Tranship hoopt er in 2014 mee aan
de slag te kunnen.
Recente activiteiten
Als hem wordt gevraagd naar de inzet
van de schepen, antwoordt Willem
Starke: “Hoewel de sectoren olie&gas
en telecommunicatie ons altijd veel
werk hebben bezorgd, zien we nu
ook steeds meer werk uit de offshore
windenergiesector komen. Zo hebben
de Tridens 1 en L’Espoir veel geofysisch
werk verricht om in één seizoen een
groot deel van de Doggersbank te
kunnen onderzoeken, omdat men hier
windturbineparken wil gaan aanleggen.
Aansluitend is de Tridens 1 op een
toekomstige locatie voor een windpark
in de Ierse Zee soortgelijk werk gaan

uitvoeren. De L’Espoir heeft op haar beurt
een pipeline survey bij Mauritanië gedaan
en op dit moment voert dit schip voor
de kust van Namibië geofysisch en
geotechnisch werk uit.”
De Vigilant kreeg eveneens met de
offshore windenergiesector te maken.
“Als je offshore een windturbinepark wilt
aanleggen, moet er een gedegen
milieueffectrapportage worden gemaakt.
Daarvoor is zowel boven als onder water
veel onderzoek vereist. De Vigilant heeft
eveneens op de Doggersbank zowel
geofysisch werk als milieuonderzoek
verricht, waaronder het in kaart brengen
van de vogeltrek.”
De Ivero heeft het afgelopen seizoen
met succes geopereerd aan de Franse
zijde van Het Kanaal. Hierbij is door het
schip onderzoekswerk verricht voor een
havenontwikkelingsproject. Tot slot heeft
de Kommandor zeebodemonderzoek in
de Noordzee en de Barentszee uitgevoerd.
De Tridens 1 gaat als eerste de Transhipvloot verlaten. “De nieuwe eigenaar
wordt Asian Geos uit Kuala Lumpur in
Maleisië, een bedrijf waarmee Gardline
eerder dit jaar een samenwerkingsverband is aangegaan.”
Personeel
Tranship Den Helder heeft momenteel
70 mensen in dienst. Bijzonder is dat de
rederij voornamelijk met Nederlandse
zeelieden werkt die steeds zoveel mogelijk
op een en hetzelfde schip worden
ingezet. “We proberen wisselingen
zoveel mogelijk te voorkomen, waardoor
we een constant niveau kunnen
vasthouden. Dit wordt door onze klanten
zeer gewaardeerd,” aldus Willem Starke,
die eraan toevoegt dat bij de rederij nog
plaats is voor machinisten.
6 / 2012
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Start bouw TenneT's HelWin bèta platform

Imtech partner in COSS

Op 19 oktober is de bouw van het 690MW platform voor TenneT's offshore
netaansluiting project, HelWin2, officieel gestart. De zogenaamde 'steel cutting'
ceremonie vond plaats op de werf van de Heerema Fabrication Group (HFG) in
Zwijndrecht. Hier wordt het topdek van het platform gebouwd. Het jacket en de
brug van het platform worden op werf van HFG in Vlissingen gebouwd.

Mercon and Liandon announced that
Imtech has joined their MLK Projects
consortium. MLK Projects was founded
earlier this year to market a new
innovation in offshore substations
named COSS for Compact Offshore
Substation. As associated engineering
company, KCI was heavily involved in
the design. Victor Krijt, Business
Development Manager at Liandon
explains: ‘’Imtech makes our MLK
Projects consortium complete. As a
specialist in electrical installations and
offshore maintenance, Imtech will be
responsible for the secondary electrical
systems and maintenance of Compact
Offshore Substations. Next to this they
will also be involved in the High
Voltage systems. As MLK Projects we
can now offer the complete scope of
design, supply, construct, operate and
maintain our Compact Offshore
Substations.’’

Het HelWin bèta platform wordt door HFG voor elektriciteitstransporteur TenneT
gebouwd en is een EPCI contract (Engineering, Procurement, Construction and
Installation) tussen Siemens en HFG. Het platform is gezamenlijk ontwikkeld door
HFG en Siemens, hoofdaannemer van het HelWin2 project.
Het platform moet een groot windpark cluster aan in het Duitse deel van de
Noordzee aansluiten. Het platform zet de wisselstroom van de windturbines om in
gelijkstroom waarna het via onderzeese kabels naar land wordt getransporteerd.
De staalconstructie van het platform heeft een omvang van 98 bij 42 meter en
wordt meer dan 27 meter hoog en weegt meer dan 10.000 ton.
In 2013 zullen zo'n 450 medewerkers betrokken zijn bij de bouw van het platform
in Zwijndrecht en Vlissingen, met uitzondering van engineering en aanvullende
supply chain taken.
Volgens planning zal midden 2014 het platform gereed zijn voor transport en zal
het vervolgens in het derde kwartaal van 2014 worden geïnstalleerd in de Noordzee.
HelWin2 project Met het project HelWin2 wordt een netaansluiting met een
capaciteit van 690 MW gerealiseerd voor windparken bij Helgoland.
Het project HelWin2 is de derde aansluiting in de oostelijke Noordzee. Als eerste zal
het offshore-windpark Amrumbank West worden aangesloten. Het tracé loopt van
het converter station in Büttel 45 kilometer over land tot aan de kust bij Büsum en
van daar nog 85 kilometer naar het converter station op zee. Volgens planning
moet de netaansluiting in eerste kwartaal van 2015 operationeel zijn.

Geavanceerde practica op Techniekcampus
Vanaf 1 maart 2013 beschikt de Techniekcampus in Den Helder over de meest
geavanceerde practica op het gebied van de elektrische energietechniek in de regio
Noord-Holland Noord. ROC Kop van Noord-Holland en Tetrix Bedrijfsopleidingen zijn
hiertoe een samenwerking aangegaan met Quercus Technical Services. Dit bedrijf is
gespecialiseerd in opleidingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties en
explosieveiligheid en is een landelijke speler als het gaat om inspecties, consultancy
en opleidingen voor de offshore, industrie, engineering- en adviesbureaus. Het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV heeft een wezenlijke bijdrage
geleverd aan de totstandkoming van deze publiek/private samenwerking.
De nieuwe practica maken het mogelijk om diverse cursussen en trainingen (mbo én
hbo niveau) op het gebied van elektrische energietechniek aan te bieden. De focus
ligt in eerste instantie op elektrische energietechniek en explosieveiligheid. Bedrijven
kunnen hun personeel laten scholen en certificeren op dit terrein. Daarnaast wordt
het voor ROC-studenten van de afdelingen Techniek en het Nautisch College
mogelijk om waardevolle certificaten te halen ‘bovenop’ hun mbo-opleiding.

COSS was designed as a substation
2.0; a next step in offshore substation
technology. The design goals are to
lower CAPEX and OPEX and to
enhance safety and availability.
The core design element is to replace
the traditional heavy oil based
transformers of an offshore substation
including their space and weight
consuming auxiliary systems such as oil
store/dumping tanks by Gas Insulated
Transformers (GIT). The COSS concept
delivers an optimal weight/power ratio
compared to the conventional offshore
substations. Due to the lack of oil, the
risk for fire or explosions has been
reduced to virtually zero. Furthermore,
the weight reduction leads to more
installation flexibility due to the amount
and availability of appropriate
installation vessels.

Paul Koop, directeur van Quercus Technical Services is blij met de samenwerking:
“Wij willen met de samenwerking de regio kunnen bedienen en de huidige kloof in
de energiesector overbruggen tussen jonge talenten die de school verlaten en de
vakbekwaamheidsvraag van bedrijven. Met deze vestiging in Den Helder willen wij
een broedplaats zijn voor toptalent. Binnen deze publiek/private samenwerking
willen wij laten zien dat techniek uitdagend is en toekomst heeft.”

Nieuwe foolproof
noodstop verhoogt
de veiligheid van
de gebruiker!

www.ApplusRTD.com
Applus RTD is de wereldwijde referentie voor Asset
Integrity Services, met een solide basis in Niet-Destructief
Onderzoek en Inspecties. Onze focus ligt op het leveren van
totaal oplossingen op het gebied van testen, inspecteren
en certificeren, die de integriteit van uw On- en Offshore
installaties waarborgen. Onze Asset Integrity Services,
standaard en op maat gemaakt, verzekeren de integriteit
en conformiteit van uw installaties.
Meer informatie?
T 010 716 60 00
E info.netherlands@applusrtd.com
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Sample of a new innovation in offshore
substations named COSS for Compact
Offshore Substation.

• Gegarandeerd veilig, ook bij
verkeerd gebruik
• Uitwisselbaar met bestaande
schakelelementen
• 2 NC contacten waarvan één
fail safe NC
• Veel aansluitmogelijkheden
• UL, Germanischer Lloyd en
andere keurmerken

www.eao.nl

EAO – Your Expert Partner for
Human Machine Interfaces

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

Fluid filters; filtersystemen;
procesfilters; koelsystemen;
accumulatoren; smeersystemen;
compacthydrauliek; elektronica;
meet-, solenoid- en automobieltechnologie;
accessoires; cilinders;
engineeringsondersteuning en
fluid engineering.

HYDAC BV

VOEG TOE AAN UW FAVORIETEN:

EAO introduceert
het zelfcontrolerende
schakelelement.

Vossenbeemd 109, 5705 CL Helmond
Telefoon: +31 (0)492 59 74 70, Telefax: +31 (0)492 59 74 80
E-Mail: nl-info@hydac.com, Internet: www.hydac.com

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder
Telefoon 0223 612222
Fax
0223 615522

info@intramar.nl
www.intramar.nl

o n s t r e am

Gorinchem

26, 27 en 28 maart 2013
NIEUWE Olievondst
Wintershall F17a
Wintershall heeft een nieuw
oliereservoir aangeboord in het gebied
van exploratielicentie F17a voor op
circa 120 kilometer ten noorden van
Den Helder. Tijdens exploratieboring
F17-10 stuitte men in de bovenste
krijtlaag op een reservoir van ruwe olie
van goede kwaliteit. Tijdens een
productietest werd olie gewonnen.
De boring werd op 18 september
2012 vanaf de jack-up rig GSP Saturn
uitgevoerd op een waterdiepte van
44 meter. Er is geboord tot een totale
diepte van 1.490 meter in het
bovenste deel van een zoutcaverne.
Eerste schattingen gaan uit van een
potentieel van minstens 30 miljoen
vaten winbare olie met zicht op
aanzienlijk veel meer. Om het
economisch nut van de vondst en
mogelijke andere reserves te kunnen
beoordelen, staat er voor 2013 een
aantal appraisal boringen gepland.
Gilbert van den Brink, directeur van
Wintershall Noordzee: “We zijn
bij met de resultaten van deze boring.
Het is al geruime tijd geleden dat
we een exploratieboring voor de
verkenning van een oliereserve hebben
uitgevoerd. Hoewel we ook de
olievelden Kotter en Logger beheren,
ligt de focus van Wintershall Noordzee
al enige tijd op de aardgasproductie en
de verkenning van gasopslagplaatsen.

Openingstijden

Allard onderscheidt zich in duplex roestvast staal
Allard-Europe uit België heeft met succes onderdelen gegoten met een gietgewicht
van 12 ton en een wanddikte tot 300 mm in duplex roestvast staal. Door een
gebalanceerde legering en een uitgekiende thermische behandeling slaagt AllardEurope erin de typische 50/50 ferriet-austeniet verhouding te bekomen in de
microstructuur van de gietstukken. Deze speciale microstructuur verenigt het beste
van 2 werelden in roestvast staal en zorgt voor een uitstekende corrosieweerstand,
vooral in zeewater, in combinatie met hoge mechanische - bij goede
taaiheidseigenschappen. De stukken zullen worden ingezet in een veeleisende
offshore toepassing. De laatste jaren vindt het gebruik van duplex roestvast staal
steeds meer ingang in zware offshore toepassingen, in de scheepsbouw en in
de chemische industrie.
De toepassing van duplex roestvast staal voor zware, dikwandige gietstukken bij
Allard-Europe is uniek. Een uitgebreid onderzoeksproject, gesteund door IWT,
in samenwerking met Sirris en het Leuvense Inspyro leidde tot de nodige knowhow
om de gevraagde materiaaleigenschappen te kunnen realiseren voor deze extreme
wanddiktes. De analyse dient zodanig te worden gestuurd dat sigmafasevorming
tijdens de afkoeling na het gieten onder controle wordt gehouden om breuk van het
gietstuk te voorkomen. Diezelfde analyse moet toelaten om na een gloeibehandeling
op 1150 °C, gevolgd door afschrikken in water, voldoende taaiheid bij lage
temperatuur te combineren met uitstekende breuksterkte en corrosievastheid.
Naast het gieten van de stukken, staat Allard-Europe ook in voor de mechanische
bewerking. Hierbij dienen onder meer boringen te worden uitgevoerd tot 1200 mm
diep die vanuit verschillende richtingen uitkomen in hetzelfde punt.

12.00 - 20.00 uur
De vakbeurs die gespecialiseerd is op de olie-, gas-, duurzame-, petrochemische en baggerindustrie

On & Offshore is een gespecialiseerde vakbeurs gericht op
de olie-, gas-, duurzame-, petrochemische- en baggerindustrie.
Met dit vakevenement wordt een netwerk- en expositieplatform
geboden waar u als ondernemer, uw relaties en potentiele
klanten kunt ontmoeten en uw product en/of service onder
de aandacht kunt brengen.
Bent u enthousiast over deelname of een bezoek aan
On & Offshore? Neemt u dan contact op met de beursorganisatie.

Allard-Europe investeerde fors in de uitbreiding van de gietcapaciteit tot meer dan
35 ton alsook in volumecapaciteit in zowel gieterij als poetserij en tevens in de bouw
van een nieuwe bewerkingsafdeling met dito grote bewerkingsmachines.

De nieuwe vondst zorgt ervoor dat wij
onze activiteiten in Nederland kunnen
uitbreiden en een evenwichtiger
portfolio aan olie en gas kunnen
bieden. Voor ons is de uitdaging nu
om de vondst uit de exploratiefase
met behulp van de appraisal boringen
in 2013 verder te ontwikkelen. We
onderzoeken ook of het zinvol is om in
dit gebied verdere exploratieboringen
uit te voeren. Het zou mooi zijn als we
weer een of twee extra olievelden op
onze kaart zouden kunnen zetten.”

BLIJF OP DE HOOGTE VAN
HET LAATSTE NIEUWS!

Evenementen

WWW.OFFSHOREVISIE.NL
Allard-Europe investeerde fors in de uitbreiding van de gietcapaciteit tot meer dan 35 ton.
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HAL

Evenementenhal Gorinchem

HARDENBERG T 0183 - 68 06 80
GORINCHEM I www.evenementenhal.nl
VENRAY E gorinchem@evenementenhal.nl

Ondersteunend partner

Ons evenement.

UW MOMENT.

SODM

SODM

Jaarverslag 2011 SodM

Steeds meer nieuwe
ondernemingen actief
inspectieproject ‘Wabo 2009 – 2011’
zijn 26 mijnbouwlocaties bezocht,
waar SodM integrale controles heeft
uitgevoerd.
Doelmatige winning
Ten behoeve van een doelmatige
winning van koolwaterstoffen zijn
mijnbouwondernemingen bij wet verplicht
om een winningsplan op te stellen.
SodM ziet erop toe dat de onderneming
zich aan deze plannen houdt.
In 2011 zijn 15 winningsplannen
beoordeeld en gecontroleerd.
Ook is er veel aandacht besteed aan
de opslag van gas, olie, CO2 en water
in de diepere ondergrond.

Op weg naar het werk. Veiligheid wordt in praktijk uiterst serieus
opgepakt door oliemaatschappijen (foto: Flying Focus).
In 2011 was er een grote stijging van het aantal meldingen van schendingen
van de veiligheidszones rond platforms (foto: Flying Focus).

Het Jaarverslag 2011 van Staatstoezicht op de Mijnen is uit. Minister Verhagen heeft op 29 augustus 2012 het jaarverslag
aan de Tweede Kamer aangeboden. Zoals in voorgaande jaren wordt in het 84 pagina’s tellende verslag aangegeven hoe

gas kan Nederland in haar binnenlandse gasbehoefte voorzien en daarnaast nog meer dan 35 miljard m3 exporteren.

De goede positie van Nederland in de energiemarkt
is te danken aan de grote inspanningen van de olieen gas ondernemingen.

De goede positie van Nederland in
de energiemarkt is te danken aan de
grote inspanning van de olie- en gas
ondernemingen. Zo zijn thans 250
gasvelden en 15 olievelden in productie.
Ondanks de enorme drukte op het land
en op de Noordzee zijn er in 2011 maar
weinig ongevallen gebeurd. Er was slechts
sprake van 2,8 arbeidsongevallen per
miljoen manuren. Dodelijke ongevallen
hebben niet plaatsgevonden.

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

het SodM in het desbetreffende jaar toezicht heeft gehouden op opsporing, winning en transport van delfstoffen en
aardwarmte. In 2011 heeft het aardgas de Staat e 12,4 miljard opgeleverd. Met een jaar productie van 78,6 miljard m3

Veiligheid
Een belangrijke strategische doelstelling
voor SodM is het voorkomen van zware
ongevallen en het zoveel mogelijk
terugdringen van incidenten. In een
aantal projecten wordt aan deze
doelstelling verdere invulling gegeven.
Zo is in het project ‘gaslekkages’ veel
aandacht besteed aan het beter melden
20
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en voorkomen van gaslekkages. En
binnen het project ‘zware ongevallen’ is
in 2011 verder gewerkt aan maatregelen
ten aanzien van atmosferische verticale
opslag van brandbare stoffen, zoals
aardgascondensaat.
In de mijnbouw worden steeds vaker
nieuwe, kleinere ondernemingen
actief. Op zichzelf is dit een goede zaak,
met dien verstande dat de capaciteiten
en competenties van deze bedrijven
goed moeten worden beoordeeld.
In het project ‘nieuwe kleine operators’
heeft SodM in 2011 hieraan uitvoering
gegeven. Dit geldt eveneens voor
de controle op nieuwe aardwarmteoperators; SodM beoordeelt ook deze
nieuwe organisaties op hun kennis en
kunde, met name op veiligheids- en
milieuaspecten. Daarnaast is in 2011

wederom speciale aandacht besteed
aan een goede afstemming van
zogenaamde veiligheids- en
gezondheidsdocumenten bij samenwerkende kleinere ondernemingen.
In het kader van de maatregelen, die
zijn genomen na de ramp in de Golf
van Mexico in2010, werd het project
‘onderhoud en testen van Blow Out
Preventers’ (BOP’s) uitgevoerd en in
2011 naar tevredenheid afgerond.
Ook werden in 2011, ten gevolge van
deze ramp, alle mobiele boorinstallaties
offshore door SodM bezocht.
Al deze boorinstallaties bleken over een
adequaat onderhoudsmanagementsysteem te beschikken.
Stijging
In 2011 werd een grote stijging genoteerd
van het aantal meldingen van schendingen

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

Milieu
Ook ten aanzien van milieurisico’s
hanteert Sodm een aantal strategische
doelstellingen. Belangrijk is de introductie
van de omgevingsvergunning en het
integrale toezicht daarop. Door het
stimuleren van het gebruik van Best
Beschikbare Techniek (BBT) en minst
milieuschadelijke stoffen wordt
gestreefd naar minimalisering van de
milieubelasting op mijnbouwactiviteiten.
De introductie van de Wabo in 2010
heeft enige gewenning nodig gehad.
In 2011 is de gehele mijnbouwbranche
tweemaal geïnformeerd over de gewijzigde regels en over de toezicht visie
van SodM. Er zijn in totaal 73 adviesverzoeken ontvangen ten behoeve van
omgevingsvergunningen voor in totaal
115 activiteiten. In het kader van het

Bodembeweging
In het kader van het realiseren van de
strategische doelstelling op het terrein
van de bodembeweging beoordeelt
en verifieert SodM onder andere
meetplannen. In 2011 is geadviseerd
ten aanzien van bodemdalingen in
Zuid-Limburg, Noordwest Friesland,
Groningen, Noord-Holland, Ameland
en de Waddenzee, evenals over een
aantal geïnduceerde aardbevingen.
Ook heeft SodM veel vragen van
burgers beatwoord in 2011.
Uit het jaarverslag blijkt onder meer
dat SodM aan de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM) heeft gevraagd
om nader onderzoek te doen naar de
achtergronden van de concentratie
van aardbevingen rond enkele dorpen
in Groningen, zoals Loppersum en
Middelstum. Daarbij wil SodM dat NAM
nagaat of het mogelijk is om de sterkte
van aardbevingen te beperken.
Jan de Jong, de Inspecteur-Generaal der
Mijnen, zegt hierover: “Ik verwacht dat dit
onderzoek geruime tijd in beslag gaat
nemen. Of het mogelijk is om de sterkte
van aardbevingen rond Loppersum en
Middelstum en enkele andere plaatsen
daadwerkelijk te beïnvloeden staat niet
vast. Ik vind het als toezichthouder op de
gaswinning echter de moeite waard om
het serieus te laten onderzoeken.”
Een pdf van het complete Jaarverslag
2011 kunt u downloaden via
www.sodm.nl
6 / 2012
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Damen introduceert eerste hybride sleepboot

Minimaal 20% minder
brandstofverbruik
en emissies bij
de ASD Tug
2810 Hybrid

Damen en Iskes hebben samen met
andere partners uit de sector jarenlang
gewerkt aan milieuvriendelijke
oplossingen. Joint managing director
Ronald Vergouwen zegt hierover:
"Havenautoriteiten en veel van onze
klanten zijn op zoek naar manieren om
hun bedrijfsactiviteiten duurzamer te
maken. Het terugdringen van emissies is
bijzonder belangrijk, vooral in havens
die in of vlakbij steden liggen, zoals de
haven van Amsterdam. Bovendien zullen
er in de toekomst waarschijnlijk meer
regels en voorschriften komen voor
emissies in havens. De haven en de stad
Amsterdam zijn bijzonder verheugd met
de introductie van de Hybrid. Het is een
fantastisch gevoel om zo betrokken te
zijn bij dit groene initiatief.”
Bovendien, vult hij aan, wordt brandstof
niet bepaald goedkoper, dus een
bijkomend voordeel is nog eens dat er
aanzienlijk op brandstofkosten wordt
bespaard. "De Hybrid vraagt een iets
hogere investering, maar ook weer
niet buitenproportioneel. Er is een
extra investering van ongeveer 10%
nodig in vergelijking met de gewone
ASD Tug 2810.”

Artist impression van de Iskes
ASD Tug 2810 Hybrid.

Damen Shipyards heeft haar
allereerste hybride sleepboot
geïntroduceerd: de ASD Tug 2810
Hybrid. Iskes Towage & Salvage
uit IJmuiden is de eerste klant is
die het schip in de vaart zal nemen.
De ondertekeningsceremonie vond
23 oktober plaats tijdens de
Offshore Energy beurs in
Amsterdam. Als baanbrekende
Nederlandse scheepsbouwer is
Damen waarschijnlijk de enige
werf in de hele wereld die hybride
sleepboten op voorraad gaat
bouwen. De tweede hybride
sleepboot zal naar verwachting
eind 2013 gereed zijn.
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Afhankelijk van hoe en waar de ASD
2810 Hybrid wordt ingezet, verbruikt de
hybride sleepboot (met een combinatie
van ‘diesel-direct’ en diesel-elektrische
voortstuwing) gemiddeld 10% tot 30%
minder brandstof en is de gemiddelde
lokale emissie 20% tot 60% lager dan
bij conventionele sleepboten. Het schip
heeft een boldertrekkracht van 60 ton.

van het schip. Het was dan ook een
logische stap om voor de hybride versie
ook voor Damen te kiezen. Damen staat
open voor onze input en erkent dat wij
weten waar we het over hebben. Wij
vragen nogal eens dingen die niet
standaard zijn, maar Damen heeft deze
eigenschappen altijd samen met ons
weten in te bouwen."

Iskes
Iskes is opgericht in 1928 en is gevestigd
in IJmuiden. Sinds november 2011 heeft
de sleepdienst een conventionele Damen
ASD Tug 2810 in de vaart. Jim Iskes,
eigenaar en managing director van Iskes,
zegt hierover: "Onze ervaringen met de
huidige Damen ASD Tug 2810 zijn prima;
het schip is zeer geschikt voor Amsterdam.
Niet alleen wij, maar ook de bemanningsleden zijn zeer te spreken over de prestaties

Duurzaam
Erik van Schaik, design & proposal
engineer van Damen Tugs, zegt: "In het
verleden waren veel duurzame oplossingen
gewoon te duur voor de sleepbootmarkt.
Dus dit keer wilden we echt een sleepboot
ontwerpen met minder brandstofverbruik
en emissies, maar die ook qua prijs
aantrekkelijk in de markt lag. We wilden
duurzaamheid ook commercieel
aantrekkelijk maken."

Uitgebreide R&D
Iskes heeft samen met Offshore Ship
Designers aan deze duurzame oplossing
gewerkt door onderzoek te doen naar
de mogelijkheden van een waterstofaangedreven hybride sleepboot.
Eerder dit jaar is het driejarige E3-project
afgerond, waarbij Damen en haar
partners onderzoek deden naar het
bedrijfsvoeringsprofiel van een
conventionele ASD Tug 2810 in de
haven van Rotterdam. De partners
wilden gegevens verzamelen over hoe
een sleepboot in een haven opereert
en kijken wat de mogelijkheden waren
op het gebied van emissies en
brandstofbesparing.
Tijdens het onderzoek ontdekte het
E3-team dat het gemiddelde belastingsprofiel liet zien dat sleepboten over het
algemeen niet efficiënt opereren. Soms
is er gedurende 80% van de dag sprake
van varen zonder sleep of in positie
blijven, waardoor de sleepboten dan
niet alleen minder milieuvriendelijk zijn
maar de operationele kosten ook nog
eens hoog zijn.
Het diesel-elektrische voortstuwingssysteem van de ASD Tug 2810 Hybrid
levert genoeg vermogen om te
voorkomen dat de hoofdmotoren van
het directe dieselvoortstuwingssysteem
regelmatig stationair of bij lage
belasting draaien.

Van links naar rechts: Jim Iskes, Managing Director van Iskes Towage & Salvage
en Mijndert Wiesenekker, Sales Director van Damen Shipyards.

In het kader van het E3-project heeft
de onderzoeksafdeling van Damen een
computersimulatiemodel ontworpen
om de diverse voortstuwingsystemen
te analyseren. Aan de hand van dit
simulatiemodel kan Damen berekenen
welke besparingen in ieder concreet
geval mogelijk zijn met de Hybrid op
basis van het bedrijfsprofiel en de
bedrijfsuren van de sleepboot.
Op basis van de bevindingen en na
onderzoek naar verschillende accu-types,
LNG-, waterstofgas en gecomprimeerde
aardgasoplossingen, kwam men bij de
Hybrid uit. NOx, HC, CO, SOx, CO2 en
emissie van deeltjes nemen substantieel
af, evenals het brandstofverbruik.
Accu-optie
Damen biedt als extra optie ook een
accusysteem, waarbij het mogelijk is om
alle motoren tijdens het positie houden,
manoeuvreren en varen zonder sleep uit
te schakelen, waardoor het schip nog
milieuvriendelijker wordt. Het meest
waarschijnlijk zijn accusystemen van
100 kWh per accu; hiermee kan het
schip met 5 knopen varen.
De Iskes Hybrid zal ook accu's bevatten.
Jim Iskes benadrukt dat het bedrijf graag
een combinatie van een diesel-elektrische

voortstuwing en accu's wilde.
"Met een accu van 100 kWh kan het
schip acht uur lang langs de kade liggen
en één uur lang varen. Dit betekent
een brandstofbesparing van 10 à 15%.
Accu's zijn daarnaast een voordeel voor
de bemanning omdat de accu's de
energie leveren wanneer zij slapen,
zodat er dan geen sprake van lawaai
of emissie is."
Groen
Op het dekhuis van de standaardversie
van Damen zijn zonnepanelen
gemonteerd. Deze worden gebruikt
om de 24V accu's voor het starten
van de motor op te laden en als
noodstroomvoorziening voor navigatieverlichting en radioapparatuur. Andere
groene elementen op het schip zijn
de LED-verlichting en een speciale
coating die het schip milieuvriendelijker
maakt en het voor minimaal vijf jaar
schoon houdt.
De Iskes ASD Tug 2810 Hybrid heeft ook
een aantal innovatieve eigenschappen
voor ‘anchor handling’ ten behoeve van
andere schepen, waaronder dubbele
trommellieren (op voor- en achterschip),
houten dekken en een open achtersteven
met towing pins en kettingstoppers.
6 / 2012
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Navingo Maritime & Offshore Career Event

Kansen creëren binnen een
zee van mogelijkheden
De datum voor alweer de zevende editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend:
woensdag 10 april 2013. Net als voorgaande jaren vindt het evenement plaats in het Beurs-WTC gebouw te
Rotterdam. Al zeven jaar lang de grootste en meest complete carrièrebeurs in de maritieme en offshore sector
en ook dit jaar verwacht de organisatie weer mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.
Vorig jaar was een editie waarbij alle
verwachtingen werden overtroffen: maar
liefst 3040 bezoekers bezochten de beurs
en arbeidscontracten werden letterlijk
gesloten op de beursvloer! "Maar ook
buiten de Benelux krijgt het evenement
steeds meer bekendheid," zegt Tessa van
Hees, Marketing Manager van het
Navingo Maritime & Offshore Career
Event. "Tijdens de voorregistratie zagen
wij al een duidelijke stijging in de
buitenlandse werkzoekenden, maar dan
is het ook altijd afwachten of deze
mensen ook afreizen naar Nederland
voor een bezoek aan het evenement.
Op de dag zelf mochten wij onder meer
werkzoekenden uit Griekenland, Spanje
en Italië verwelkomen. Één van de
werkzoekenden is zelfs vrijwel direct
aangenomen bij Damen Shipyards, nadat
zij met elkaar hadden kennis gemaakt
tijdens één van de speeddate sessies."
MOCE is hét geschikte doel voor het
invullen van personeelbehoeftes bij
maritieme en offshore bedrijven uit de
Benelux maar ook uit omringende landen
en zelfs daarbuiten. Het belangrijkste
doel van deze beurs is om exposanten
en werkzoekenden uit de maritieme en
offshore sector met elkaar in contact
te brengen om zodoende een werk-/
opleidingsrelatie tot stand te brengen.
Groei potentieel
Het Navingo Maritime & Offshore Career
Event richt zich zoals bekend op alle
sectoren uit de maritieme en offshore
cluster. Van zeescheepvaart tot jachtbouw, van waterbouw & dredging tot
maritieme arbeidsbemiddeling, van
logistiek tot energie, van marine tot
binnenvaart en van offshore tot havens.
Sinds de afgelopen jaren behoren daar
ook de oliemaatschappijen bij. Met
NOGEPA, de Nederlandse Olie en Gas
Exploratie en Productie Associatie, zijn
de handen ineen geslagen en hebben
Chevron en GDF Suez de beurs versterkt
met hun aanwezigheid.
Het succes MOCE is mede te danken aan
het groei potentieel binnen de diverse
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sectoren uit de maritieme cluster. De
Europese oceanen, zeeën en kusten zijn
en blijven Europa’s economische levensader. De bruto toegevoegde waarde
ervan wordt geraamd op zo’n 500
miljard EUR en kan oplopen tot circa 600
miljard EUR in 2020. Daar komt nog bij
dat 75% van de Europese externe handel
en 37% van de Europese interne handel
over zee plaatsvindt.
Dreigend tekort
Maar nog niet iedereen profiteert
hiervan. Bedrijven in de Rotterdamse
haven hebben nog steeds problemen
met het invullen van hun vacatures,
ondanks de hoge jeugdwerkloosheid in
Rotterdam. Werken in de haven wordt
als vies en zwaar werk gezien. Het
tegendeel is waar. Veel arbeid wordt
tegenwoordig geautomatiseerd en
overgenomen door machines.
Ook het tekort aan technici waarmee
Nederland al jaren kampt is een probleem
binnen de cluster. Het tekort aan technici
dreigt op te lopen tot 170 duizend in
2016. Te weinig jongeren kiezen voor
een technische opleiding om de vraag uit
de arbeidsmarkt bij te benen. Al op de
basisschool moeten kinderen
geïnteresseerd worden voor techniek.
Alleen dan stromen er voldoende
bètastudenten in waar de Nederlandse
industrie van kan profiteren. Dat is de
conclusie van CEO’s uit de offshore,
olie- en gassector. Zij kwamen in oktober
bijeen in de Amsterdam RAI voor een
paneldiscussie over obstakels voor groei
in een industrie die over het algemeen
wordt gekenmerkt door gunstige
economische vooruitzichten.
Nu al bezoekt een aantal van de CEO’s
regelmatig een basisschool of middelbare
school voor een gastles over hun expertise
– offshore olie- en gaswinning. Maar dat
moet vaker. En ook docenten van
middelbare scholen en ouders moeten
beter worden voorgelicht over de
arbeidsperspectieven in de offshore en
maritieme sector. Vanuit de ministeries
van EL&I, OCW en SZW worden dit soort

initiatieven gestimuleerd. Zij stellen 18,7
miljoen euro beschikbaar voor techniek
in het primair en voortgezet onderwijs.
Compleet en gericht
Al sinds haar bestaan draagt het evenement de titel van de grootste en meest
complete carrièrebeurs in de maritieme en
offshore sector. Een combinatie van een
breed scala aan interessante bedrijven,
enthousiaste bezoekers en een goede
organisatie. "Het Navingo Maritime &
Offshore Career Event is een uitstekend
platform om vraag en aanbod in de
maritieme & offshore sector bij elkaar te
brengen," stelt Gaitrie Changoer,
Manager P&O van Feadship.
Voor Annemarie Gill, Recruiter bij SGS
Nederland B.V. was het in 2012 de eerste
keer dat zij deelnamen aan MOCE.
"Een verassende beurs, vakgericht en
gespecialiseerde bezoekers", aldus
Annemarie Gill. Feederlines is al vanaf
de tweede editie in 2008 exposant.
"Zoals altijd een goed georganiseerd
evenement. Voldoet in alle opzichten
aan onze verwachtingen," aldus Jetse
Stienstra, Feederlines.
Bedrijfsgericht
Bedrijven worden ook dit jaar weer in de
gelegenheid gesteld om een bedrijfspresentatie te verzorgen in de aparte
bedrijfspresentatie zalen de Leeuwen en
Goudriaan Rooms. Onderwerpen die aan
bod komen variëren van een algemeen
verhaal over het bedrijf, over een speciaal
project of over de arbeidsvoorwaarden
en carrièremogelijkheden binnen de
sector of een specifiek bedrijf.
Nieuw dit jaar zijn de workshops
'Bedrijfsgericht Solliciteren". De
specialisten van de Toekomstbus, hét
trainingsbureau gericht op proactieve
communicatie met brede HRM kennis en
sinds 2 jaar een creatieve partner van
MOCE, geven dit jaar een 45 minuten
durende workshop 'Bedrijfsgericht
Solliciteren'. Tijdens deze workshop
komt het algemene sollicitatieproces ter
sprake en ontvang je tips en tricks.

Navingo Maritime &
Offshore Career Event
Bezoekers kunnen medio januari
2013 online registreren op www.
maritimeoffshorecareerevent.com.
Er wordt geadviseerd zich vooraf te
registreren. Tevens kan hier de meest
recente update gevonden worden
van het programma. De toegang
voor het Navingo Maritime &
Offshore Career Event 2013 is gratis
voor iedereen die interesse heeft in
werken in deze sector. Dit geldt ook
voor de lezingen die zowel op de
beursvloer als in de zalen (bedrijfslezingen) plaatsvinden.
Vanaf januari 2013 zal de beursplattegrond beschikbaar zijn.
Meer informatie over de beurs of
interesse in deelname? Ga dan naar
maritimeoffshorecareerevent.com
of neem contact op met Ashley
Hofmann, Event Organization
Coordinator via ah@navingo.com
of +31 (0)10 2092646.
Locatie: Beurs-WTC Gebouw,
Rotterdam

Maar daarnaast zal de workshop ook
concreet ingaan op het solliciteren bij
enkele bedrijven uit de maritieme of
offshore sector.
Naast de workshop 'Bedrijfgericht
Solliciteren', zullen ook in 2013 de
speeddate sessies voor werkgevers en
bezoekers weer plaatsvinden. Ook dit
jaar zal de kwaliteit van de match voor
het speed daten weer naar een hoger
niveau trekken. Tijdens de voorbereiding
van de matches zullen zowel werkgever
als werkzoekende uitgebreid gevraagd
worden naar hun wensen. De analyse
van de gegevens wordt uitgevoerd door
HR professionals, waarbij natuurlijk
opleidingsniveau en werkervaring, maar
ook persoonlijke eigenschappen van
werkzoekenden en specifieke
bedrijfskenmerken van werkgevers
worden meegenomen. Door deze
kwalitatief hoogwaardige voorbereiding
zal de kans op een succesvolle speed
date nog verder worden vergroot.
Het evenement start om 10.30 uur en
zal doorlopen tot 18.00 met als vanouds
het laatste uur de netwerkborrel op de
beursvloer die voor zowel bezoekers
als exposanten gratis bij te wonen is. De
entree voor bezoekers is gratis.
6 / 2012
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Rent your Hydraulics!
HydrauRent offers Hydraulic power up to 800 kW
in a 20ft offshore containersize!
Hydraulic powerpacks 15-800 kW
Modular 45 kW powerpacks also in ATEX version

800 kW

Installed and commissioned by professional engineers

IN 20FT OFFSHORE

CONTAINER

Also hydraulics winches up to 80 tons available

Flexible

Filtration-, flushing-, cooling and dewater units for
hydraulic systems for rent

Saving
Quick
Support

www.hydraurent.com

Hollandia Offshore

A new world of steel

Hollandia has built a reputation
as a leader in Offshore constructions
through its solid and consistent
track record regarding performance
& expertise in engineering, project
management and professionalism in
steel construction and maintenance.

• Offshore High Voltage Stations
• Topsides & Jackets for
Oil & Gas Platforms
• Pipelay stingers
• Drilling Derricks
• Subsea structures
• Heavy Lift Cranes
(S690) specialist

Fairstar heralds its two newest vessels

RTH Lubbers, a leading provider of
transport services to the oil and gas
industry, has announced a £2.8 million
investment in its fleet as it continues to
expand to meet growing demand for
its services.

Early November Dockwise subsidiary Fairstar Heavy Transport announced the
commissioning of a new Type 1 Vessel to be named White Marlin and the christening
of its most recent new-build vessel, Finesse. On acquiring Fairstar Heavy Transport in
July 2012, Dockwise took charge of a set of vessel development plans and
commitments. The status of the construction works on the third new-build vessel,
following the Forte and Finesse, provided an opportunity to consider the optimal
configuration for the new combined fleet. Following discussions with the fabrication
yard, Guangzhou Shipyard International (GSI), the original contract, for a Type 2
vessel to be named Fathom, has been renegotiated and a commission placed for a
Type 1 vessel to be named White Marlin.

The international haulage specialist has
invested £1.6 million in 12 new trucks
and 25 new trailers so far in 2012 with
a further £1.2 million earmarked for
expanding the UK fleet to 50 trucks in
2013, operating from its main base in
Aberdeen. The number of trailers in
the company’s international pool will
also increase to 260.
Managing director of RTH Lubbers,
Tony Tailford, said: “There are encouraging signs of increased activity in the
oil and gas sector and we continue to
work with a broad portfolio of clients,
particularly in the oilfield services sector.
As part of the company’s strategy of
incremental growth based on sales
performance we are on track to achieve
outstanding results in 2012-13.
Our policy is to reinvest a significant
proportion of profits back into the
business as part of our overall aim to
become the market leader in the oil and
gas sector. We expect that this growth
will lead to additional jobs being created
in our Aberdeen operations base. We
are well on the way to achieving this
goal by building our client portfolio
based on our reputation for service,
safety and reliability.”

ISO for SeaMar Services

Hollandia, your partner for:

• High Strength Steel

Truck fleet expansion

Correspondence address
Hollandia bv
Schaardijk 23
2921 LG Krimpen a/d IJssel
Netherlands

www.hollandia.biz
T: +31 (0) 180 – 540 540
F: +31 (0) 180 – 519 956
E: info@hollandia.biz

SeaMar Services has received the
International Organization of
Standarization 9001:2008 certification
for her complete services package
which include; Vessel Agency Services,
Cargo Handling and Storage,
Ship Management and Offshore
Related Operations The certification
indicates that an organization
conforms to a quality management
system which can consistently provide
a product or service that meets
customer and applicable regulatory
requirements SeaMar Services quality
system was assessed by Det Norske
Veritas and awarded certification on
the 4th of December 2012 with a
validation of 5 years subject to her
annual verifications.

White Marlin's specification will give it a capacity and vessel capabilities similar to
Dockwise’s existing Blue Marlin. Scheduled delivery will be in Q4 2014, for a total
investment of USD 150 million with instalments and expenses due in April 2013
(USD 30 million), December 2013 (USD 30 million) and on delivery in 2014
(USD 55 million). Of the USD 35 million instalments due in 2012 another USD 10
million is yet to be paid.
The decision to build a Type 1 rather than a Type 2 vessel, for a cost increase of some
USD 40 million, removes the requirement Dockwise faced to withdraw its existing
Type 2, Black Marlin from service in order to convert it to a Type 1 to satisfy growing
demand for larger vessels. Such a conversion, at an estimated cost of USD 60 million
would have removed one of Dockwise's most commercially versatile ships for up to
two quarters during a peak period of activity.
The christening ceremony of Finesse was performed at LongXue Shipbuilding,
LongXue Island, in Nansha District, China, on 31 October. Finesse is a semisubmersible heavy Type 2 transport vessel, 216 m long by 43 m wide, and capable
of transporting cargo up to 50,000 tons.

GustoMSC sold
Parcom Capital and the management team of GustoMSC announced that agreement
has been reached with SBM Offshore N.V. to acquire GustoMSC. The transaction is
subject to financing and is expected to close by 30 November 2012.
Nils van Nood, Managing Director of GustoMSC comments: “We are very pleased to
have Parcom on board as a strong shareholder and partner that shares our ambitions.
With their support and value-added sector expertise, we are fully confident that we
can continue to further develop our market position as reputable and independent
designer of mobile offshore units. This new ownership enables us, our clients and
other business partners to continue our business as usual”
Piet-Hein de Jager, partner at Parcom Capital, said: "We are delighted with the
acquisition of GustoMSC. GustoMSC has an outstanding reputation, is well positioned
to achieve further growth in the global offshore market and is an excellent addition to
our portfolio of investments. We are keen to further develop the business of the
company, working closely with management, the employees and also the customers."
GustoMSC is a leading company for the supply of proprietary designs of mobile
offshore units and for delivery of associated equipment. Rooted 150 years ago in
1862, GustoMSC provides solutions that are aimed at the offshore exploration,
construction and production markets. The proprietary designs include jack-ups, semisubmersibles and mono-hull vessels. The associated equipment offered together with
the proprietary designs includes jacking systems, fixation systems and cantilever X-Y
skidding systems for jack-ups as well as thruster retrieval systems and special offshore
cranes.
Headquartered in Schiedam, GustoMSC employs over 130 highly skilled and talented
people. Their unique in-depth offshore design knowledge and GustoMSC’s strong
reputation have resulted in valuable and long term relations with predominantly
international clients. These clients include shipyards, construction and drilling
contractors, vessel and rig operators and oil companies.

6 / 2012

OFFSHORE VISIE

27

o n s t r e am

Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen
De directie van Bakker Sliedrecht ziet
het als haar plicht verantwoordelijkheid
en betrokkenheid te tonen op
maatschappelijk gebied. Een belangrijk
onderdeel van Maatschappelijke
Verantwoord Ondernemen (MVO) is
het rekening houden met de omgeving
en het milieu. Vandaar dat Bakker
Sliedrecht vanaf heden haar beleid
stringent zal afstemmen op het
permanent reduceren van de eigen
CO2-uitstoot en die van haar
A-leveranciers.
Op de keper beschouwd is kwaliteit,
milieu, duurzaamheid en
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen iets waar Bakker
Sliedrecht zich al jarenlang praktisch
actief mee bezighoudt. Werd dit
vroeger vooral gedreven vanuit

o n s t r e am

efficiency en kostenbesparingen,
heden wordt Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen gedreven
vanuit een plichtsgevoel naar de
samenleving toe. “Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen is een
begrip dat niet meer weg te denken is
uit moderne en op de toekomst
gerichte bedrijfsvorming. Onze
motivatie voor deze vorm van
duurzaam ondernemen is dat Bakker
Sliedrecht zich als toonaangevende
specialist binnen haar vakgebied wil
manifesteren als bedrijf dat uiterst
serieus en verantwoord omgaat met de
wereld. In principe zit het MVO beleid
geworteld in de beginselen van ons
ondernemerschap. Alleen had het
begrip vroeger geen naam. Dat is pas
iets van de laatste jaren,” stelt
Algemeen Directeur Sjaak Verhoeven.
In zijn optiek vormt MVO een niet te
missen trend voor kleine, middelgrote
en grote (inter)nationaal opererende
bedrijven zowel als overheid- en non

profit instellingen. Het biedt stabiliteit
en continuïteit voor nu en in de
toekomst. Naast het ethische aspect
biedt MVO tevens de mogelijkheid tot
het vergroten van marktkansen, het
realiseren van concrete
kostenbesparingen en positieve
onderscheiding in de markt. Dit leidt
direct of indirect tot de ontwikkeling
van een beter en algemeen
geaccepteerd bedrijfsimago.
Bakker Sliedrecht conformeert zich
aan de CO2-prestatieladder, welke
door de Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)
wordt gewaarborgd. Op woensdag
5 december 2012 is Bakker Sliedrecht
officieel beloond voor haar ‘duurzame’
inzet en heeft Algemeen Directeur
Sjaak Verhoeven uit handen van
Sebastiaan ter Horst, certification
manager bij Bureau Veritas, het
certificaat volgens de norm CO2Prestatieladder niveau 3 gekregen.

OPITO accreditation for MEM IR Training
Falck Nutec has received the OPITO approval for the Major Emergency Management
Initial Response (MEM IR) training. Falck Nutec is the first Dutch training company
who can provide this high quality Crisis Management Training following the
standards of OPITO.
The Offshore MEM IR training is a higher management training. The OPITO approval
indicates that the training meets the high standard of representatives of the
international Oil & Gas Industry. In various scenario's participants on the MEM IR
training will be confronted with incidents that can occur while executing daily
activities on an offshore platform. The scenario's can include both higher
management and operational staff because the training facilities are placed in close
range of the process site on the training location. Evaluation of the training is
possible through recordings or observation behind tinted glass.
In developing the MEM IR training, Falck Nutec has cooperated closely with
E-Semble. Falck Nutec has invested in dedicated hardware and a training
accommodation that resembles a control room. E-Semble is responsible for the
virtual software simulations which contribute to the realistic experience of a scenario.
This software makes it possible to implement the customers working environment
in the system, so it seems like the crisis is on their own site. This brings the training
even more closer to reality.
Earlier this year Falck Nutec already received the NOGEPA accreditation for the
Management of Major Emergencies (MoME) training. The MoME is a training specific
for the Offshore Installation Managers (OIM) on the Dutch Continental Shelf.

Gazprom voor helft
eigenaar Wintershall
Door een uitruil van belangen tussen
BASF-dochter Wintershall en het
Russische Gazprom heeft
laatstgenoemde maatschappij een
50%-belang in Wintershall Noordzee
BV verworven. In Nederland is
Wintershall Noordzee één van de
grootste producenten van aardgas en
is operator van 23 platformen offshore.
Door de uitruil van belangen krijgt
Wintershall een belang van 25 procent
in de blokken 4 en 5 in de Achimov
formatie van het Urengoi aardgas- en
condensaatveld in West-Siberië. Plan is
om dit gasveld samen met Gazprom in
productie te brengen. Wintershall
heeft een optie om dit belang te
vergroten tot 50 procent. Gazprom
krijgt naast het belang in Wintershall
Noordzee BV ook een 50%-belang in
de BASF-bedrijven die zich bezighouden
met de handel en opslag van gas.

Tebodin wint Orpic
contract

Snow Ball
Things are not always what they seem.
M Restart redefines vocabulary. This is
due to the unique business our clients
and professionals work in. As the
Recruitment and Project Support Agency
in the specialist field of engineering,
on- and offshore, oil & gas and marine
industry, we simply look at the world
differently.
On behalf of our whole crew, we wish you
all the best for the coming year!

Earlier this year Falck Nutec already received the NOGEPA accreditation for the MoME training.

Van Oord strengthens Executive Board
After a long career of nearly 40 years COO P.H.G. (Peter) de Ridder will be leaving
Van Oord to retire on 1 January 2013. The Supervisory Board of Van Oord has, in
consultation with the Executive Board, decided to strengthen the Executive Board
with two Van Oord members.
J.B.E.M. (Joep) Athmer (57) and C.A. (Niels) de Bruijn (49) will be appointed member
of the Executive Board with effect from 1 January 2013. Both have a long record of
service with the company. During his almost thirty year career Athmer was
responsible for amongst others operations in Hong Kong, the United Kingdom,
Ireland and the world-wide offshore activities. Niels de Bruijn was responsible for
activities in Spain, the Middle East and Asia/Australia.

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

As of 1 January next the Executive Board of Van Oord consists of P. (Pieter) van Oord
CEO, P.W. (Paul Verheul) COO, A.J. (Arjan) van de Kerk CFO, J.B.E.M. (Joep) Athmer
and C.A. (Niels) de Bruijn.

Oman Oil Refineries and Petroleum
Industries Company (Orpic) heeft
onlangs Tebodin & Partner in Oman
een tweejarig engineering services
contract toegewezen. Het contract
omvat engineering services voor
onderhouds- en uitbreidingsprojecten
in de raffinaderijen en petrochemische
fabrieken van Orpic in Sohar en
Muscat. Naast dit contract heeft
Tebodin een overeenkomst gesloten
met Orpic voor het beschikbaar stellen
van engineering specialisten aan
de raffinaderij.
Het contract betreft de volgende
Orpic locaties: de Sohar Raffinaderij,
de Aromastoffenfabriek en de
Polypropyleenfabriek gelegen in de
haven van Sohar, en de Mina Al Fahal
Raffinaderij in Muscat. Het werk voor
de drie locaties in Sohar zal worden
geleid door het kantoor van Tebodin
in Sohar en het werk voor de Mina
Al Fahal Raffinaderij zal worden
uitgevoerd door het kantoor van
Tebodin in Muscat.
Het engineering services contract, in
combinatie met andere te verwachten
werkzaamheden in Sohar, zal voor
het Tebodin kantoor in Sohar een
groei met zich meebrengen.
Tebodin verwacht een personeelsgroei
van 28 naar ongeveer 50 medewerkers
begin 2013.
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Student maakt computermodel

Boorschip voor
Arctisch gebied

time-domain simulaties gedaan worden
om zo de respons van het schip op de
krachten te bestuderen en ook het
ankersystem te ontwerpen.”

Het ontwerpen van een boorschip voor het Arctisch gebied door Huisman is weer een paar stappen
dichter bij de realisatie ervan gekomen. Het schip moet beschikken over een ankersysteem waarmee
ijs tot 3,1 meter dik kapotgemaakt kan worden. Chris Keijdener maakte in het kader van zijn
afstuderen aan de TU Delft een computermodel van het geheel.
Het ontwerpen van een boorschip voor
het Arctisch gebied door Huisman is
weer een paar stappen dichter bij de
realisatie ervan gekomen. Het schip
moet beschikken over een ankersysteem
waarmee ijs tot 3,1 meter dik kapotgemaakt kan worden. Chris Keijdener
maakte in het kader van zijn afstuderen
aan de TU Delft een computermodel
van het geheel.
De reden voor Huisman om een boorschip te ontwerpen voor gebruik in het
Arctisch gebied, is in de nabij toekomst
zo snel mogelijk te kunnen voldoen aan
de verwachte vraag van dit soort
innovatieve boorschepen. Al enige tijd
geleden is Huisman gestart met het
ontwerp van de JBF Arctic. Er is heel
veel tijd geinvesteerd in het ontwerp en
inmiddels zijn er ook reeds modeltesten
gedaan bij het Krylov Shipbuilding
Research Institute (KSRI) in het Russische
Sint Petersburg.
Vooraf zijn reeds studies gedaan binnen
Huisman om meetdata te gebruiken
voor het ontwerp van de ankersystemen.
Deze bestaan uit twintig lijnen gemaakt
uit een combinatie van zeer sterke
polyester draden en stalen kettingen met
aan het eind een anker welke het schip
met de zeebodem verbinden. Huisman
had zich aanvankelijk beperkt tot het
maken van met name statische
berekeningen (met alleen constante
krachten). Toen kwam Keijdener in beeld:
“Mijn thesis gaat over het toevoegen van
fluctuerende krachten. Het dynamische
gedrag van de ijskrachten en de
resulterende bewegingen van het schip
zelf. Al deze informatie diende in kaart
te worden gebracht om zo tot een

optimaler en realistischer ontwerp van
het ankersysteem te komen.”
Het tweede doel van zijn thesis was het
ontwerpen van een ankersysteem voor
de JBF Arctic zodat deze de semi-sub
extreme ijscondities aan kan, dat wil
zeggen ongeveer 3 meter dik, vlak ijs.
Uitdaging
Keijdener: “De grote uitdaging was om
de data gemeten bij bepaalde ijsdiktes,
ijssnelheden en rotatie-hoeken van het
schip te gebruiken om een model mee te
bouwen wat in ‘real-time’ de ijskracht
kan voorspellen voor elke combinatie
van ijsdikte/snelheid en positie/rotatie
van het schip. Een belangrijk aspect
daarbij was om eerst een gevoel te
krijgen voor het breekgedrag van het ijs.
Het ijs kan namelijk falen door buiging
of door hoge druk (crushing) waarbij
crushing tot veel hogere krachten op het
schip leidt en daarom vermeden moet
worden. Het was daarom belangrijk om
te controleren dat het ijs alleen door
middel van buiging afgebroken wordt.
Buiging vindt plaats als het ijs tegen
schuine gedeeltes van de huid van het
schip wordt geduwd en crushing vindt
plaats als het ijs tegen verticale gedeeltes
van de huid wordt geduwd. De geometrie
van het schip rondom de diepgang die
gebruikt wordt bij de interactie met ijs is
te zien in figuur 1. Dit laatste is vrij
complex en bevat zowel schuine als
verticale gedeeltes. Afhankelijk van de
rotatiehoek van het schip kan er
interactie met het schuine, het verticale
of een combinatie van beide
plaatsvinden. Zie middelste foto.”
De eigenschappen van de geometrie
heeft Keijdener vervolgens gebruikt om

te interpoleren tussen de datapunten van
de modeltest, dus om de ijskrachten te
voorspellen voor de combinaties van
ijsdikte/snelheid/rotatie van het schip die
niet tijdens de model testen onderzocht
zijn. Keijdener: “Door een formule af te
leiden die de verdeling van de interactie
met de schuine en verticale gedeeltes van
het schip kon berekenen, kon ik
interpoleren tussen de krachten uit de
modeltesten, zodat voor iedere
willekeurige hoek de ijskrachten
berekend konden worden. Hierna heb ik
het computermodel verder ontwikkeld,
zodat er ook geïnterpoleerd kon worden
voor verschillende ijsdiktes en
ijssnelheden en de kracht nu voorspeld
kan worden voor alle niet uitgevoerde
combinaties. Als laatste is ook de initiële
fase van de interactie toegevoegd
waarbij de krachten geleidelijk aan
opbouwen doordat de ice-rubble nog
niet zijn definitieve volume heeft
aangenomen. Nadat dit af was kon dan
het constante deel van de ijskracht
berekend worden, maar aangezien ook
het dynamische gedrag van belang was,
moest ook het fluctuerend deel van de
kracht berekend kunnen worden.”
Voor het fluctuerende deel heeft
Keijdener gekeken naar de frequenties
die in de krachtdata zitten, maar er
waren geen specifieke frequenties te zien
in de spectrums, noch hadden de
spectrums allemaal een overeenkomende
vorm. “Uiteindelijk is er toen voor
gekozen om aan te nemen dat de
energie een uniforme verdeling heeft
over alle frequenties en waarbij de
hoeveelheid energie berekend is uit de
modeltestdata. Met het constante en
fluctuerende deel afgerond, konden er

‘De grote uitdaging was om de data gemeten bij bepaalde ijsdiktes,
ijssnelheden en rotatie-hoeken van het schip te gebruiken om een model
mee te bouwen wat in ‘real-time’ de ijskracht kan voorspellen.’
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Matlab
Voor het ontwerp van het ankersysteem
heeft Keijndener een zogenoemd Matlab
programma ontwikkeld dat de
optimalisering van de lengte van de
lijnen en voorspanning van het systeem
voor zijn rekening neemt. “Met behulp
van dit programma heb ik de invloed van
allerlei parameters onderzocht om ze tot
het optimale ontwerp te komen voor de
interactie met ijs.” Het hele onderzoek
was overigens pure theorie, op de
modeltesten na, maar daar heeft
Keijdener zelf niet aan gewerkt.
Overzicht van de JBF Artic.

Conclusies
De belangrijkste conclusie is dat het
uiteindelijke ankersysteem van 20 anker
lijnen ongeveer 3.1 meter ijs aankan.
Hierbij moet wel gezegd worden dat er
niet gekeken is naar de ankers of de
benodigde systemen in het schip zelf of
andere praktische aspecten zoals de
installatie van het systeem. Conclusie is
verder dat de bewegingen van het schip
achteraf zijn meegevallen. “De rotatie
van het schip werd nooit zo hoog dat er
crushing plaatsvond en verder was de
dynamische verplaatsing ten opzichte
van de constante verplaatsing redelijk
klein voor extreme ijskrachten.”
Er is nog wel vervolgonderzoek nodig
om reden dat er hoofdzakelijk testen
zijn gedaan met vlak ijs. Dit was goed
om een indruk te krijgen van wat het
schip/ankersysteem aan kan met
betrekking tot ijskrachten en op welke
manier er een ankersysteem ontworpen
kan worden voor een schip in
ijscondities. “Nadeel is echter dat men
vlak ijs in de natuur nooit tegenkomt,”
licht Keijndener toe. “In de realiteit
heb je namelijk te maken met ice-ridges
en ijsbergen welke beide zodanig hoge
krachten veroorzaken dat daar praktisch
gezien geen ankersysteem tegen te
ontwerpen is. Daarom is er ook
onderzoek nodig naar ijsmanagement
en op welke manier dit gebruikt kan
worden om deze ridges kapot te maken
zodat de uiteindelijk krachten op het
schip en ankersysteem een stuk lager
zullen zijn. Op deze manier kan de
gehele combinatie van ijsmanagement
en ankersysteem zo ontworpen worden
dat het gewenste niveau van veiligheid
en operability op een economische
manier bereikt kan worden. Een
klasgenoot is hier op dit moment
mee bezig.”

Artist impression met het onderwater gedeelte zichtbaar.

Het interactie vlak nadat het model terug getrokken is na een test waarbij crushing was opgetreden.
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The geopolitics of energy

Arctic resource
development: risks and
responsible management

High north – low tension
Despite the frozen and inaccessible
nature of the bulk of Arctic land and
sea, the Arctic is not an unchartered
and unregulated region as implied in
some requests for a new binding
Arctic Ocean Treaty.
On the contrary, the binding rules of
the Law of the Sea and an extensive set
of governance institutions weave their
Arctic web year by year - and the bulk
of Arctic resources are clearly and
unambiguously under national
jurisdictions of the Arctic five:
Russia, Norway, USA, Canada
and Denmark/Greenland.

DNV and FNI release
arctic study

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

A new study about crucial risk
management issues relating to
Arctic operations is released by
DNV and the Fridtjof Nansen
Institute (FNI). This concludes
that, in order to safely develop

Interest in the Arctic is growing rapidly, fuelled by melting sea ice,
promises of rich energy and mineral resources, prospects for shortened
shipping routes and trust that enhanced scientific knowledge and
maturing governance processes will ensure Arctic peace and predictability.

Arctic resources, there is a need
for improved technology,
oil spill preparedness and close
cooperation between the
authorities, industry and society.
DNV’s CEO, Dr Henrik O. Madsen,
presented the study entitled
‘Energy and the environment –
Arctic resource development, risks
and responsible management’
at the Offshore Northern Seas
(ONS) Conference in Stavanger.
Han Heilig of Offshore Visie
attended the presentation.
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The diversity and paradoxes of Arctic
futures call for comprehensive but also
well-tailored and differentiated policy
responses. Some Arctic regions, like the
coast off northern Norway, are already
fairly mature in terms of economic
development as well as governmental
regulation, while large areas towards
the North Pole remain challenges in
terms of regulatory frameworks for
search, rescue, evacuation, environmental
clean-up, and liability for oil spill
damages.

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

The Arctic is, thus, simultaneously,
a region of great promise and of great
paradox. The paradox is epitomized
by the contradicting climate change
message coming out of the region:
scientific results in the Arctic visualize
better than anywhere else the serious
nature of the threat of climate change.
At the same time it is the very climate
change that, by virtue of melting sea ice,
opens up the Arctic for serious business.
And whereas economic activities in the
Arctic cause emissions of greenhouse
gases, there is, with the exception of
some elements of the black carbon
phenomenon, no climate science
argument specific to the Arctic
against opening up the region
to economic development.

However, the dominant interest of all
major Arctic players is peace, stability,
and the rule of law based on modern
Law of the Sea principles. Powers such
as China, Japan and Korea have
legitimate interests in access to shipping
and high-seas water-column resources,
but can be accommodated as observers
in the Arctic Council and position
themselves on commercial terms in
shipping, energy extraction, fisheries,
research and tourism. The main threat of
military escalation lies in potential conflict
overflow from other regions. This is not
considered a realistic scenario at present.
All animals are equal, but in the Arctic
Russia is more equal than others. Russia is
the largest and most important player in
the Arctic, in terms of Arctic-coast length,
population, resources and relevant
infrastructure and technological
equipment (icebreakers etc.). Russia
participates actively in all relevant
institutions dealing with Arctic issues.
Its interest in in stable and predictable

DNV’s CEO, Dr Henrik O. Madsen.

Arctic governance was demonstrated by
the 2010 delimitation deal with Norway.
That agreement points the way towards
feasible solutions to the remaining five
territorial disputes in Arctic waters.
Institutional architecture
The basic governance framework for
managing Arctic risk is in place, but
substantive rules and means for
cross-sector coordination must keep
pace with economic and technological
developments in the Arctic.
The UN Law of the Sea Convention
codifies customary international law
as regards use of the oceans and
provides the basic legal framework for
managing all marine activities in the
Arctic. It lays down substantive principles
of management and allocates regulatory
competence differently among coastal
states, flag states and port states,
depending on the sector in question
and distance from the coast.
Alongside such legally binding means
for governance, a circumpolar soft-law
institution, the Arctic Council, has

achieved rising prominence as a highlevel forum for dealing with a range
of circumpolar matters, including
sustainable development and
environmental protection. Among its
distinctive features is the involvement
of transnational indigenous peoples’
associations as permanent participants
entitled to full consultation with respect
to Council activities. The main decisionmaking mechanism is a bi-annual
ministerial meeting which produces
non-binding declarations that provide
direction for future work.
Environmental challenges
The risk of accidents involving wide
dispersion of hydrocarbons is the gravest
environmental concern. Among possible
impacts are habitat fragmentation,
introduction of invasive species, and
discharges of black carbon. Should an
offshore accident occur, climate and
weather conditions as well as long
distances are likely to hamper response
action and restoration efforts. Currently
available technologies for recovery of oil
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Arctic, grants the coastal states exclusive
rights on their continental shelves,
reflecting the sovereignty principle.
In terms of hard law it is up to the
coastal states to regulate activities,
but they are obliged to protect and
preserve the marine environment and
take into account international standards
established by competent international
organizations, like IMO.
There are already numerous international
rules and guidelines aimed at mitigating
the risks of Arctic petroleum operations.
The likelihood and effectiveness of
detailed international regulations can
be questioned. Company self-regulation
and cooperative ventures between
governments, industry, insurance and
other stakeholders may become
important supplements to formal
governmental guidelines.
Managing Arctic risk
Exploring and utilizing Arctic resources

would not be possible if the requirement
is that they must represent no risk.
The Arctic region is, however, not
uniform with respect to hazards and
risks. The discourse about Arctic risks
illustrates the significance of perceptions
and subjective judgment regarding risk,
risk criteria and risk levels. Societal
perceptions of risk may differ from those
of industry. In general, communicating
probabilities is more complicated than
describing potential consequences.
The goal must be to attain sufficient
knowledge so that all relevant
stakeholders are able to make their
decisions, weighting the downside
risk against the benefit of the activities
in question.
Thus, more and better knowledge
and improved communication among
stakeholders are important to bridge
risk perception gaps. Enhanced
harmonization and multilateral

cooperation on risk-acceptance
criteria is needed.
For the Arctic, a performance-based
system seems to be the most promising
model for a well functioning safety
regime. This calls for proper knowledge
and understanding of the risk factors
involved, the undertaking of risk
assessments, and, where appropriate,
identification of preventive and
mitigating means. The operators
will then have a relatively high degree
of freedom to develop their own
solutions, as long as proper risk
management is ensured.
Important remaining challenges require
strong focus on technology development.
Oil spills in ice and escape, evacuation
and rescue of personnel are not managed
sufficiently today, calling for a major
effort to reduce the probability of
incidents, to prevent accidents from
happening, but also to develop systems
that can handle emergencies.

Oil spills in and under the ice
constitute a special challenge.

from the surface perform poorly in high
waves and rough weather conditions.
Oil spills in and under the ice constitute
a special challenge. The threat of major
oil spills is also the gravest threat posed
by Arctic shipping, including vessel-based
tourism.
The damage from oil spills hinges
critically on location and timing.
Knowledge of impacts has been scant
but is improving. Recent research points
to small differences in the vulnerability
of marine organisms to oil spills in the
Arctic compared to other parts of the
Norwegian continental shelf.
Fishery resources
Around 10 percent of the global fisheries
catch is taken in Arctic waters, including
the Northeast and the Central North
Atlantic. Arctic waters are thus already
bountiful sources of food for Arctic and
non-Arctic people alike. As pressures
mount on fisheries and food sources
at lower latitudes, the need for these
resources from the relatively untouched
Arctic habitat is also likely grow.
Regional fisheries management bodies
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have developed advanced means for
reducing the risks of overexploitation.
As regards fisheries compliance measures,
coastal states enjoy sovereign rights of
enforcement over all vessels within their
EEZs. On the high seas the flag state still
enjoys a nearmonopoly on enforcement
activities. International agreements,
however, are gradually expanding the
role of other states as well.
Shipping activities
Trans-Arctic shipping has been limited,
but is increasing rapidly. Russia is the
dominant player. Natural conditions
have improved with less ice and Russia
is now providing better economic terms
and greater flexibility. In terms of
tonnage, destinational shipping is still
most important; transit shipping will
continue to be very small compared
to the traffic that goes via Suez.
The global shipping regime is sensitive
to the special needs that certain
vulnerable marine regions may have.
Inter-relationships between regional
bodies and the IMO are crucial for

obtaining global endorsement of
risk-reducing standards that reflect
Arctic needs, and for effective
compliance measures.
The Arctic Council has recently stepped
up its activities in support of infrastructure
development for reducing navigational
risks in the Arctic and for dealing with
emergencies and accidents. The Arctic
states adopted in 2011 a legally binding
Arctic Aeronautical and Maritime Search
and Rescue Agreement. This is the
first legally binding instrument to be
negotiated under the Arctic Council.
Petroleum activities
The petroleum industry has explored
and produced oil and gas in Arctic areas
for more than 50 years, onshore and
offshore. Factors such as high energy
prices, unrest in the Middle East, demand
growth in Asia and the Russia–Norway
delimitation agreement have led to
significant increases in industry interest
across the Arctic region.

For the Arctic, a performance-based system
seems to be the most promising model for
a well functioning safety regime.

UNCLOS, the basic legal framework
for offshore petroleum activities in the
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Gorinchem, 26, 27 en 28 maart 2013

On & Offshore, nationaal
netwerkevenement

Heerema and Technip form alliance

OceanWind in IJmuiden

On October 18 Heerema Marine Contractors (Heerema) and Technip have signed a
worldwide alliance agreement where the two companies will combine their capabilities
to help their clients best address the fast growing subsea ultra-deepwater market.
Ultra-deepwater projects are expected to be the fastest growing part of the subsea
market over the next several years. For example, ultra-deepwater infield pipelines are
forecasted to grow at a yearly pace more than 15% between 2012 and 2017.

WIND and Oceanteam Shipping have
announced the establishment of their
new joint venture OceanWind Cable
Storage Solutions. OceanWind aims to
facilitate the submarine cable industry
by offering its clients a full and integrated range of services comprising
cable storage, cable handling, and
cable transport.
OceanWind’s cable storage facility is
situated immediately behind the North
Sea locks of IJmuiden, offering a tidal
free quay of 400 meters length where
the biggest of cable ships can be received. Cable handling and storage
equipment (turn tables, static tanks,
quadrants) as well as experienced cable
handling crews are readily available.
OceanWind offers the following services:
short and long term cable storage with
fast access to the North Sea; ship-toship cable transfers; vessel mobilisation/de-mobilisation and transport
from and to any port worldwide.

Bent u op zoek naar een unieke gelegenheid om te netwerken, zaken te doen en nieuwe producten/diensten
onder de aandacht te brengen binnen de On & Offshore branche? Dan is de vakbeurs On & Offshore in
Evenementenhal Gorinchem de oplossing. Deze specialistische vakbeurs is een netwerkevenement en biedt
u gedurende drie dagen de gelegenheid om uw relaties te ontmoeten. Op 26, 27 en 28 maart 2013 vindt in
Evenementenhal Gorinchem voor de 5e editie de vakbeurs On & Offshore plaats! Dé vakbeurs die zich richt
op gespecialiseerde ondernemers in de gas-, duurzame-, petrochemische-, en baggerindustrie.
On & Offshore Gorinchem heeft zich
vanaf het begin geprofileerd als een
nationale vakbeurs. Door deze profilering
komen leveranciers binnen de offshore
markt in contact met cliënten welke vaak
op internationaal niveau opereren. On &
Offshore Gorinchem is een platform
waarbij de leverancier op eigen bodem,
in eigen taal, zakelijke relaties kan
onderhouden en kan bouwen aan een
nieuw netwerk.
Beslissingsbevoegden
On & Offshore heeft afgelopen editie
in 2012 een hoog percentage
beslissingsbevoegden op de beursvloer
mogen ontvangen. Namelijk meer dan
de helft van het totaal aantal bezoekers
van de drie dagen durende beurs
bekleedde een functie waarin hij of zij
beslissingsbevoegd is. Dit is voort-

gekomen uit de resultaten van de digitale
registratie. Deze evaluatie kunt u snel
bekijken op de website van On &
Offshore. Digitale registratie is ook
komende editie de manier om een
bezoek te brengen aan de vakbeurs.
Middels een registratiecode kunt u
zich aanmelden voor een beursbezoek
op de website van On & Offshore.
Service formule
Vanzelfsprekend is ook komende
editie de Full Service Formule van
Evenementenhal van kracht! Compleet
ontzorgen, dat is het keurmerk van
Evenementenhal Gorinchem. U kunt
erop vertrouwen dat alles in goede
handen is. Uiteraard geldt deze full
service formule voor zowel exposant
als bezoeker. Zoals vermeldt dienen
bezoekers zich door middel van

registratie aan te melden voordat
men een bezoek kan brengen aan
de vakbeurs, vergeet u dit dus niet!
Door vermelding van een Kamer van
Koophandel nummer van uw bedrijf,
ontvangt u een gratis entreebewijs.
Samenwerking IRO
IRO, de branchevereniging van
Nederlandse ondernemingen binnen de
olie-, en gasindustrie, is ook komende
editie weer ondersteunend partner van
On & Offshore. Elk IRO-lid kan van deze
samenwerking mee profiteren!
Wanneer u, als lid, wilt deelnemen aan
de vakbeurs ontvangt u 5% korting op
de standhuur van Evenementenhal.
Dus bent u IRO-lid en bent u enthousiast
over een beursdeelname aan On &
Offshore 2013, meldt u zich dan nu
bij de beursorganisatie!

These developments have significant challenges for our clients, which the alliance
of Heerema and Technip addresses:
• Increasing size and complexity of ultra-deepwater projects require extensive
project management skills and execution track record,
• Complexity of deepwater reservoirs requires technology investment to optimize
field design and provide solutions for high pressure, high temperature or highly
corrosive hydrocarbons,
• Deeper water and heavier pipes increase pipe-tensioning and installation
requirements of specialized pipe-lay vessels.
The five-year alliance agreement makes available the complementary assets of the
two companies for ultra-deepwater EPCI projects in all subsea markets requiring
substantial tensioning capability and brings: worldwide commercial footprint;
international network of engineering centers; leading edge technologies supported
by growing R&D spend; strong project management capabilities and experience in
very large and complex ultra-deepwater projects; unmatched network of logistic
bases and manufacturing plants; high tension J-Lay vessels, provided by Heerema
through their installation vessels Aegir (under construction) and Balder and S-Lay and
Reel-Lay assets of both companies, as needed.
Heerema and Technip teams start to work together as of today to implement this
exclusive agreement. The two companies will bid together on several major projects
in the years to come.
Pieter Heerema and Thierry Pilenko declared: “We are delighted to deepen our
working relationship into a long-term alliance. Both companies have solid reputations
and long-term relationships with common customers. Our track record on execution
and culture of delivery are recognized by our clients. Together, we will provide them
with unrivalled capabilities for execution in harsh, ultra-deepwater environments,
enabling them to bring these promising reservoirs into production.”

Doedijns buys Houston-based Logan Industries
Doedijns International, through a US subsidiary, supported by its shareholder IK
Investment Partners (IK), has acquired the assets of Logan Industries International
Corp. (Logan), an integrated engineering and manufacturing company based in
Houston, Texas, which focuses on heavy hydraulic equipment for the offshore oil
and gas industry. Financial details of the acquisition are not disclosed.

With a professional team of staff, Bluestream
provides a wide range of specialist services for
the international Oil and Gas Industry, Renewable
Energy and Maritime Sector. Bluestream is
specialized in the provision of ROV, Diving, and
Rope Access Services covering:

www.bluestreamoffshore.com

• Inspection, Repair
& Maintenance
• Construction &
Installation Support
• Drill Support
• Non Destructive Testing

• Subsea Well intervention
• Trenching Support
• Field & Seabed Surveys
• Salvage Support

The acquisition of the assets of Logan, the second acquisition Doedijns has made
since IK became a majority shareholder in September 2011, gives the company a
strong presence in the Gulf of Mexico region, a key global market for companies
servicing the offshore oil and gas industry.
Founded in 2002, Logan is currently owned by the founding management team,
comprising the chief executive officer, chief operating officer and chief technology
officer, who will become shareholders in the Doedijns group and will remain in their
respective roles.
Juul IJzermans, CEO of Doedijns International, said: “The acquisition of Logan is the
next logical step in our strategy to further develop Doedijns’ international footprint.
We now have businesses in each of the three main geographic hubs for the oil and
gas industries, including a presence in the strategically important Gulf of Mexico
region which is home to a large segment of the global offshore oil and gas industry.
Additionally, Logan’s expertise in subsea and deep water equipment will reinforce our
competitive advantage in Europe.”

Tulip Oil gaat gas
produceren
Na het eerder dit jaar aangeboorde
Donkerbroek West gasveld wil Tulip Oil
Netherlands nu ook een reeds in 1978
aangeboord gasveld in productie gaan
brengen. Dit veld is eerder al voor een
groot deel leeg geproduceerd. Volgens
Tulip Oil is met behulp van nieuwe
technieken aangetoond dat zich nog
een flinke hoeveelheid winbaar gas in
dit veld bevindt. Plan is om dit samen
met het gas uit het Donkerbroek West
veld te gaan winnen. Begin volgend
jaar zal daarom de gaswinningslocatie
aan de Jan Evertswijk worden herbouwd
en een nieuwe productieput worden
geboord. Vervolgens zal medio 2012
een ondergrondse gasleiding worden
aangelegd om het gas uit de beide
velden naar een aansluiting op het
landelijke gastransportnet bij
Heidehuizen te kunnen vervoeren. Op
de locatie aan de Jan Evertswijk komt
een gasbehandelingsinstallatie om het
gas uit de twee velden op de specificaties
van het landelijke net te brengen. Deze
installatie wordt eind volgend jaar
aangelegd. Het Donkerbroek West
gasveld is in juni van dit jaar op een
diepte van 2.600 meter aangeboord.
Voor Tulip Oil was dit de eerste boring
in Nederland, nadat kort daarvoor de
Nederlandse olie- en gasbelangen van
Smart Energy waren overgenomen.

6 / 2012

OFFSHORE VISIE

37

FPSO

o n s t r e am
Productie: 130.000 vaten olie en 2,2 miljoen m3 gas per dag
North Sea BP Andrew process module

NAM boort bij
Lauwersmeer

At Heerema Fabrication Group’s yard in Hartlepool, United Kingdom the BP Andrew
process module is completed and has set sail to its final offshore destination in UK’s
central North Sea 4 October 2012.
Early 2011 Heerema Hartlepool started the fabrication of the 750 tons process
module with a length 18 meters, a width of 13 meters and a height of 28 meters
for installation on the existing BP Andrew platform.
Ken Scott, Project Manager of Heerema Hartlepool explained: “The fabrication
process of the BP Andrew module was a challenging project with many design
changes during the process and a special method of installing the module on the
existing structure. The BP module has been constructed as a so-called ‘bolt on’
process module. This means that the whole process module will be positioned
on the side of the existing platform, on two huge hinge pins placed into two
engagement hooks welded onto the existing BP Andrew brownfield platform structure.”
Ken continues: “We also used an unusual technique of installing and dressing the
electrical cabling. The pulling installation and dressing was done by means of
telescopic boom lifts (cherry pickers), due to access restrictions as a result of the
configuration of the module.”
Alan Lloyd, Yard Manager of Heerema Hartlepool continued: “The BP Andrew
project created 180 jobs on our yard and subsequent supply chain. Heerema
Hartlepool successfully managed to achieve the project delivery safely without
any single lost time injuries, despite the increased safety risk caused by changes
in design and subsequently the construction sequencing.”

Op twee locaties even ten zuiden van
het Lauwersmeer in Friesland is de
Nederlandse Aardolie Maatschappij
(NAM) begonnen met het boren naar
gas. Hiervoor is eerst half november
bij Engwierum de Synergy boortoren
geplaatst op een locatie waar zich een
klein gasveld bevindt. Hieruit wordt
al gas geproduceerd. De andere
boortoren, de T-700 van KCA Deutag,
is op de bestaande gaswinningslocatie
in Munnekezijl neergezet. Ook uit
dit kleine veld wordt al langer gas
geproduceerd. Volgens een NAMwoordvoerder zijn beide boringen
nodig om de gasproductie uit de
twee marginale velden te optimaliseren.
Beide maken deel uit van de 175
kleine gasvelden die Nederland telt
en die zich zowel onshore als offshore
in de bodem bevinden.

Total starts
production at L4-D
Early December Total E&P Nederland
announced the start-up of its offshore
L4-D field which is part of the
production licence L4a.
Total E&P Nederland operates the
project (55.6605%) in partnership
with EBN (40%) and Lundin
(4.3395%).
The L4-A7 well is expected to have a
production potential of approximately
800,000 Nm³/d (5000-6000 boe/d).
The field was discovered back in
1983 by the exploration well L4-3.
Being a marginal field, not able to
sustain important development
cost, it was lying dormant until the
Dutch Government instated the
marginal field policy in 2011,
rendering the development
economically attractive.

BP Andrew process module.
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L4-D is developed with the L4-A7
Extended Reach Well drilled from
the existing L4-A platform. L4-A7
was successfully drilled and completed
in the period from March to August
2012. It is the second ‘deepest well’
for Total E&P Nederland with a total
depth of 6,848 m/RKB, targeting
the Lower Slochteren sandstone at
approximately -3,640m/MSL depth
and a horizontal distance of 4,882m
from L4-A platform.

Emerson levert voor
$21 miljoen aan
automatiseringstechnologie
Emerson Process Management is hard op weg om te kunnen worden betiteld als ‘preferred automation supplier’
voor BP’s offshore-activiteiten in het Noordzeegebied. Onlangs plaatste BP namelijk opnieuw een order bij Emerson
Process Management, ditmaal ter waarde van 21 miljoen US Dollar! De opdracht betreft het leveren van geïntegreerde
control- en veiligheidssystemen voor een nieuw drijvend productie-, opslag- en distributieplatform. Deze FPSO gaat BP’s
bestaande Schiehallion FPSO-vessel (Floating Production Storage and Offloading) als onderdeel van het zogeheten
North Sea Quad 204 project vervangen. Hiermee worden de resterende koolwaterstofreservoirs (olie en gas)
geëxploreerd van respectievelijk de Schiehallion en Loyal Fields velden, zo’n 130 km ten westen van Shetland-UK .
Los van het feit dat Emerson Process
Management op automatiseringsgebied
BP’s hoofdleverancier is voor het nieuwe
Quad 204 FPSO, was Emerson al BP’s
preferred automation supplier voor het
leveren van geïntegreerde control- en
veiligheidssystemen voor een vijftal
offshore platforms op het Britse
continentale plat. Dit inclusief de nieuwe
Clair Ridge platforms. BP vertrouwt
hierbij op Emerson’s specifieke offshoregerichte expertise, technologie en services,
waarmee een gestroomlijnde opstartfase
wordt gevolgd door een optimaal (milieu)
veilige en rendabele productie.
Grotere capaciteit
De nieuwe Quad 204 FPSO is met een
lengte van 270 meter groter dan de
bestaande Schiehallion FPSO en
ontworpen om per dag 130.000 vaten
olie en 2,2 miljoen m3 gas te produceren.
Deze grotere productie- en opslagcapaciteit
maakt een optimale exploitatie van de
olie- en gasvelden in de Noordzee
mogelijk en schept ook ruimte voor
verdere expansie.
Geïntegreerd
De door Emerson Process Management
voor het nieuwe FPSO geleverde
geïntegreerde automatiseringsoplossing
is gebaseerd op Emerson’s digitale
PlantWebTM fabrieksarchitectuur,
bestaande uit een combinatie van
DeltaVTM DCS-technologie, het
DeltaV SISTM procesveiligheidssysteem
en AMS Suite software als basis voor een
effectief preventief onderhoudssysteem.
Het DeltaV systeem bestuurt en bewaakt
alle belangrijke platformfuncties,
en maakt gebruik van FOUNDATION
Fieldbus- en HART communicatietechnieken. Geavanceerde process
control software, die is geïntegreerd

Bijschrift afbeelding:
3D CAD-afbeelding van BP’s
nieuwe, 270 meter lange Quad
204 FPSO, ontworpen voor een
dagelijkse productie van 130.000
vaten olie en 2,2 miljoen m3 gas.

in DeltaV, legt de basis voor een
technisch en economisch optimale
productie en het efficiënt en veilig
functioneren van BP’s nieuwe Quad
204 FPSO. Het DeltaV SISTM, waarbij
SIS staat voor Safety Integrated System,
omvat specifiek geprogrammeerde
noodstop-functionaliteiten en
geïntegreerde controlesystemen voor
onder meer brand- en gaslekdetectie.
Daarmee is een veilige werking van
de olie- en gasproductie op het
platform gegarandeerd.
Emerson’s AMS Suite preventieve
onderhoudssoftware zal worden gebruikt
voor kwaliteitsborging (commissioning),
configuratie en monitoring van de
toegepaste veldinstrumentatie.
Emerson’s METCO Services levert
daarnaast een real-time prestatiemanagementsysteem, dat belangrijke
informatie genereert voor de
procesoperators. Voorafgaand aan
de start-up van de installaties worden
de operators getraind met behulp
van een door Emerson ontwikkeld
trainingsprogramma, waarbij onder
meer gebruik wordt gemaakt van
geavanceerde simulatietechnieken.

Vertrouwen
“Het is natuurlijk prachtig dat Emerson
door BP is gekozen als ontwerper en
leverancier van het geïntegreerde
control- en veiligheidssysteem voor
deze nieuwe FPSO,” aldus een duidelijk
tevreden Steve Sonnenberg, President
van Emerson Process Management.
“Dit is opnieuw een omvangrijk project
dat de reeds lang bestaande en op
wederzijds vertrouwen gebaseerde
relatie tussen onze ondernemingen
onderstreept. Naast de control- en
veiligheidssystemen gaan we ook
Rosemount instrumentatie leveren
voor druk, temperatuur-, magnetische
flow- en radar-niveaumetingen, maar
ook analytische gaschromatografen
en DanielTM venturi- en ultrasoon
flowmeters. We verzorgen de zogeheten
‘front end engineering & design’ (FEED)
en zijn samen met de bouwer van deze
FPSO, Hyundai Heavy Industries,
verantwoordelijk voor ontwerp,
configuratie, bouw, implementatie,
afnametests, commissioning, installatie
en opstartondersteuning. Een complexe,
veelzijdige klus, met als resultaat een
state-of-the-art FPSO waar BP jarenlang
efficiënt mee zal kunnen werken.”
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IRO NIEUWS

IRO Innovatieprijs 2013
Op 11 april 2013 zal er bij Marin in Wageningen het IRO
Innovatie seminar worden gehouden, met als belangrijkste
item het uitreiken van de IRO Innovatie prijs. Vier bedrijven
zullen die dag hun innovatie presenteren aan het publiek.
Het publiek bepaalt de winnaar door te stemmen.

IRO NIEUWS

ADIPEC 2012, Abu Dhabi,
11-14 november 2012

3OSEA 2012, Singapore,
27-30 november 2012
Maritieme en offshore bedrijven presenteerden zich voor het
eerst gezamenlijk in een Holland Paviljoen op de beurs Offshore
South East Asia (OSEA), welke plaatsvond van 27 tot en met
30 november in het Marina Bay Sands Exhibition & Convention
Centre in Singapore. HME en IRO zijn beiden zeer tevreden over
deze samenwerking. Op OSEA 2014 willen de organisaties de
wederom samenwerken. Voor de deelnemers TrustLube en
Hatenboer-Water was het een extra feestelijke beurs, omdat
beide bedrijven een kantoor in Singapore hebben geopend.

Er kan nog tot 15 februari worden ingeschreven om deel te
nemen aan de wedstrijd voor de IRO Innovatie prijs (alleen
voor IRO leden). Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Ruud Liem, r.liem@iro.nl

Strategische hotspot
“Hier gebeurt het allemaal,” zegt Chiel van Daelen, oprichter
en Managing Director van TrustLube over de locatie Singapore.
Vanuit deze maritime hotspot voor scheepsbouw en offshore
wil TrustLube de groeiende markten in Azië en Australië
bewerken.

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

De volgende data zijn gepland:
•  22 en 23 januari  2013, Nederlandstalig (vol)
• 19 en 20 februari 2013, Engelstalig
• 12 en 13 maart 2013, Nederlandstalig

Ook voor Hatenboer-Water is Singapore een strategische
keuze. De onderneming wil dicht bij de constructielocaties
van veel van haar klanten aanwezig zijn. “Zo kunnen wij
onze klanten goed begeleiden en bieden we hen ook een
servicepunt ter ondersteuning van hun operaties in de regio,”
aldus Willem Buijs, CEO van Hatenboer-Water.

Van 11 tot 14 november hebben 30 Nederlandse bedrijven zich
in het Holland paviljoen op ADIPEC 2012 in gepresenteerd. De
beurs was opnieuw een groot succes. Zo succesvol dat er is
besloten vanaf 2013 ieder jaar een ADIPEC te laten
plaatsvinden.
IRO zal in 2013 opnieuw het Holland paviljoen op ADIPEC
organiseren. Als u belangstelling heeft om deel te nemen, kunt
u contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk, m.stoutjesdijk@iro.nl

beurs / exportprogramma 2013

BEURSGENOTEERD

20-22 februari	Australasian Oil & Gas Expo

AUSTRALASIAN OIL & GAS EXPO, PERTH, 20-22 FEBRUARI 2013

Perth, Australië

Onderwijs en Arbeidsmarkt
Onderwijs
IRO en NOGEPA ondersteunen diverse technische onderwijs
instellingen op alle niveaus. In samenwerking met andere
Maritieme branche organisaties vertegenwoordigt in Nederland
Maritiem Land, zijn wij betrokken bij het ontwikkelen van de
curricula Maritieme Techniek met uitstroom richting Offshore
voor het ROC Friese Poort (MBO) in Sneek, de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden en met de Avans Hogeschool in
Den Bosch.
Op HBO-niveau worden de minor Olie & Gas op de NHL in
Den Helder en de minor Offshore Engineering op de Avans
Hogeschool in Den Bosch ondersteund. Bij de start van de
minoren op de NHL in Den Helder en in Den Bosch zijn de
gastlessen “Introductie Olie en Gas Exploratie en Productie”
gepresenteerd.

26-28 maart	On & Offshore		
Gorinchem, NL
6-9 mei 	Offshore Technology Conference
Houston, VS
5-7 juni 	Oil & Gas Asia
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OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE, 6-9 MAY 2013

De inschrijving voor OTC 2013 is gesloten. Het Holland paviljoen
is uitverkocht.
OFFSHORE EUROPE, ABERDEEN, 3-6 SEPTEMBER

Kuala Lumpur, Maleisië
3-6 september 	Offshore Europe

De inschrijving voor Offshore Europe is gesloten. Het Holland
paviljoen is uitverkocht.

Aberdeen, Schotland
29-31 October	OTC Brasil

			

Rio de Janeiro, Brazil
10-13 November 	ADIPEC				

Deelname aan beurzen/handelsmissies via IRO

Abu Dhabi, VAE

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.

Bij de TU-Delft zijn we betrokken bij het vaststellen van
de curricula van de studies Maritiem Techniek en
Offshore Engineering.
Arbeidsmarkt
IRO en NOGEPA waren met een stand aanwezig op de
tentoonstelling Offshore Energy in de RAI in Amsterdam om
studenten enthousiast te maken voor de olie en gas industrie.
Ook waren IRO en NOGEPA aanwezig op het Offshore
Symposium van Avans Hogeschool in Den Bosch.

Er is nog beperkte ruimte beschikbaar in het Holland paviljoen
voor deze beurs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Marlijn Stoutjesdijk, m.stoutjesdijk@iro.nl.

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

Adres
:
		
Postadres :
		

Engelandlaan 330
2711 DZ Zoetermeer
Postbus 7261
2701 AG Zoetermeer

Telefoon
Fax
E-mail
Website

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

Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.
Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies,
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.
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GE
Measurement & Control

BUYERS GUIDE

ELEcTROTECHNIEK

Maximator 2011 ad_Opmaak 1 12-01-11

TESTAPPARATUUR

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

Inleiding

TESTAPPARATUUR

Our Energy Works!

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

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

•
•
•

Air Amplifiers
High Pressure Pumps
Gas Boosters

•
•
•

Air Amplifiers Stations
Hydraulic Units
Booster Stations

•

Valves, fittings & Tubings

•

On & Offshore Pressure Systems

•

Service & Rental Units

(VTF)

MAXIMATOR® Benelux BV

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

RECRUITMENT

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

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

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

Wanneer een kleine verandering een groot
verschil maakt.
Upgrade uw USM Go naar een hoogwaardige DMS Go diktemeter!

Since establishment in 1989
USG Energy has built up a
leading position with its services
to the Oil and Gas Industry,
navigation and related engineering.
Keys to success in meeting all
aspects of the strenuous
demands imposed by the Oil
and Gas Industry are the
continuous attention to quality
(according to ISO 9001) for
people and the internal safety
management system (VCU).
Interested in more information
about working in the Oil and
Gas industry or looking for a
new job opportunity?

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

De USM Go gebruikt hetzelfde besturings- en navigatieplatform als de DMS Go
draagbare diktemeter. Door een eenvoudig software aankoop kan uw USM Go van
alle DMS Go functionaliteiten profiteren en geavanceerde diktemetingen uitvoeren.
Uw NDT operators hoeven maar één inspectie-instrument bij zich te hebben om
precieze en betrouwbare gebrekendetectie en diktemetingen uit te kunnen voeren.
Neem vandaag nog contact op met uw vertegenwoordiger om van deze aanbieding
gebruik te maken of ga naar www.ge-mcs.com voor meer informatie

A
PARTNERSHIP
FOR THE
FUTURE

www.allard-europe.com
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VROON provides a diverse range of services and solutions for key

offshore - support needs, including platform supply, emergency

response and rescue, anchor handling and subsea support.

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

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

