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Fleur Loef, de 34-jarige Managing Director van 
Auxilium Offshore is assertief, slim, dapper, 
getalenteerd en gepassioneerd en ziet het als haar 
uitdaging om het collectieve bewustzijn binnen 
de mannelijke cultuur van de offshore industrie een 
waardevolle plek te geven. Met name door elkaar 
te inspireren op basis van wederzijds vertrouwen. 
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Den Helder Airport wordt ook wel het kloppend 
hart van de helikopteroperaties ten behoeve van 
de Nederlandse offshore-industrie genoemd. Zeker 
nu het aantal toegestane vliegbewegingen verder is 
uitgebreid, kan de luchthaven haar vleugels nog 
verder uitslaan. De groei gaat onverminderd door.
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In the light of the tragic Deepwater Horizon, 
Vector Maintenance Management in Den Helder 
has seen the European Union place offshore safety 
high on the agenda, resulting in EU Directive 2013. 
Operators will need to make the necessary preparations. 
Vector has developed a series of tools to help.
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De proefperiode van het toepassen van schuim in 
gasputten van nagenoeg lege velden is voorbij, 
zowel on shore als offshore. NAM was al zeer  
succesvol met de toepassing van de technologie  
aan land, Gaz de France is nu ook bezig om de 
technologie offshore uit te rollen. Een verslag.
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ONDERNEMEN

FLEUR LOEF VAN AUxILIUM OFFSHORE VERSLAAFD AAN WERKEN IN MANNELIJKE CULTUUR

‘Het is elke dag weer een 
imaginaire wedstrijd op 
topniveau’

Assertief, slim, heldere visie, dapper, getalenteerd en gepassioneerd. Het zijn 

allemaal woorden die een positieve klank hebben. Dit in tegenstelling tot een 

woord als bazig dat juist negatief is. Het staat voor niet diplomatiek en je eigen 

zin doordrijven. Bazig is iets dat je als jonge empathische vrouw juist niet wilt 

zijn. Het zou wel eens remmend kunnen werken in de ontwikkeling naar een 

leidende positie, terwijl de belangrijkste drijfveer voor succesvolle vrouwen juist 

is om zich persoonlijk te blijven verbeteren. Daarvoor is een pro-actief karakter 

onontbeerlijk, evenals goed en helder communiceren en een groot belang 

hechten aan het bereiken van resultaat. Fleur Loef, de 34-jarige Managing 

Director van Auxilium Offshore beschikt over die kenmerken en ziet 

het als haar ultieme uitdaging om het collectieve bewustzijn binnen de 

mannelijke cultuur van de offshore industrie een waardevolle plek te geven. 

Met name door elkaar te inspireren op basis van wederzijds vertrouwen. 
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Het klinkt wellicht wat filosofisch, 
maar de uiterst gepassioneerde Fleur 
Loef is hard op weg om de traditioneel 
egocentrisch ingestelde offshore-wereld 
open te breken. Dat kost tijd en vergt 
enorm veel energie, maar na anderhalf 
jaar stelt zij vast deze uitdaging steeds 
leuker te gaan vinden. Spannender 
vooral. Mede ingegeven door de 
opdrachten die Fleur en haar team van 
experts reeds hebben mogen uitvoeren.

kentering
Als afgestudeerd HTS’er begon Fleur Loef 
op 22-jarige leeftijd in de bagger, zoals 
ze het zelf noemt. Al snel volgde de 
overstap naar de offshore-industrie die 
een enorme aantrekkingskracht op haar 
uitoefende en begon zij op 1 januari 
2014 als Managing Director bij Auxilium 
Offshore. Toen nog gevestigd in Capelle 
aan den IJssel. “Ik ben nog jong, maar 
het enthousiasme waarmee ik in 2014 op 
managementniveau de offshore-industrie 
ben binnengestapt is het afgelopen jaar 
alleen maar toegenomen,” openbaart 
Fleur als OV haar spreekt in het kantoor 
van  Auxilium dat inmiddels staat in het 
meer dan duizend jaar oude Zaltbommel 
aan de Waal. “Als jonge vrouwelijke 
superintendent heb ik het aanvankelijk 
best lastig gehad. Ik ben met schade 
en schande wijs geworden en heb 
tegenslagen gekend, maar ben wel altijd 
hetzelfde gebleven.” Fleur Loef heeft 
geleerd met behoud van eigenheid. Is 
altijd complimenteus gebleven naar de 
mensen in haar werkomgeving en heeft 
altijd haar waardering geuit voor wat zij 
doen. “Ik heb doorlopend de ‘er samen 
voor gaan’-gedachte gestimuleerd en 
geprobeerd een positieve instelling uit 
te stralen.” Aandacht voor milieu en 
arbeidsomstandigheden, respect voor 

de mens en omgeving, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en 
geïnspireerd leiderschap vormen de 
basis voor de managementfunctie die 
Fleur Loef momenteel vol overgave 
bij Auxilium uitvoert. Logisch, want 
bereidheid tot samenwerking, creativiteit 
en innovatie in combinatie met 
verantwoordelijkheidsbesef vormen 
in haar visie de sleutels tot succes. 
“Nu ik in deze positie zit, ervaar ik 
overigens wel een kentering,” geeft 
Fleur aan als zij terugdenkt aan haar 
eerste offshore-ervaring. “Er zijn 
momenten dat ik merk dat mijn vrouw 
zijn ook voordelen heeft. Mensen 
onthouden je gezicht veel beter, maar 
feit blijft dat je natuurlijk wel moet 
presteren. Je kwaliteiten moet tonen. 
Mij gaat het erom dat ik mijn werk zo 
goed mogelijk doe. Ik heb altijd de wil 
om zaken goed af te ronden. Uiteraard 
kan ik daarbij rekenen op de support en 
de enthousiaste inzet van ons team. 
Ik geloof in de kracht van mensen.
Juist daar haal ik mijn inspiratie uit.”      
 
servicepakket
Naast een aantal operationele successen 
is één van de eerste wapenfeiten die 
op het conto van Fleur Loef kan worden 
bijgeschreven de realisatie van de 
verhuizing van het aan Rotterdam 
grenzende Capelle aan den IJssel naar 
het historische Zaltbommel. Niet echt een 
plaats die je direct relateert aan offshore. 
Het typeert haar drive om Auxilium naar 
een grotere hoogte te tillen. De expertise 
van het bedrijf omvat het gehele proces 
van projectmanagement: van initiatie 
tot levering, ondersteuning en nazorg. 
Dit impliceert tevens het hele proces 
van overleg met opdrachtgevers, van 
ontwerp en engineering tot en met de 

daadwerkelijke integratie van systemen, 
en inkoopondersteuning. De focus van 
Auxilium is volledig gericht op offshore 
vaartuigen en de systemen die die 
schepen ‘slim maken’. Het betreft 
hier met name schepen die ontwikkeld 
worden voor onderwater operaties. 
Denk aan kabelleggers, pijpenleggers, 
DSV’s, constructieschepen, diepwater 
installatieschepen, maar ook jack-ups. 
En daarnaast equipment zoals 
kabellegsystemen, ROVs, trenchers 
en duiksystemen. 

huisvesting
Maar wat is nu de doorslaggevende 
reden geweest om te besluiten naar 
Zaltbommel te verhuizen? “Het dagelijks 
heen en waar rijden en de kans op file is 
niet alleen slecht voor je gemoedstoestand, 
het is ook slecht voor het milieu en 
bovendien kostbaar. Daarbij komt dat ik 
het belangrijk vind dat het karakter van 
een bedrijf wordt teruggevonden in de 
huisvesting. Een aangename, rustieke 
omgeving is mede bepalend voor de 
werksfeer. Dus ben ik hier in de 
omgeving op zoek gegaan naar een 
kantoorpand dat onze klanten direct het 
gevoel geeft bij de juiste partner aan tafel 
te zitten.” Het is dus een combinatie van 
factoren geweest waarom Fleur Loef 
voor Zaltbommel heeft gekozen. 
De vestingstad in de provincie Gelderland 
heeft van oudsher een sterke maritieme 
achtergrond, is makkelijk bereikbaar en 
de stad heeft genoegzaam bewezen 
duurzaam te zijn. Fleur: “En dat zijn 
nu juist ook de kenmerken die ik graag 
het huidige Auxilium toedicht. Het is 
fantastisch om deel uit te maken van 
een netwerkorganisatie, maar we 
hebben wel degelijk onze eigen focus 
en visie. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf 



r & d
Fleur Loef gelooft onvoorwaardelijk in 
het aanbreken van nieuwe tijden. Het is 
haar stellige overtuiging dat operators en 
aannemers wachten op actie. In dit kader 
is zij momenteel heel druk bezig met het 
opstellen van haar eigen R & D agenda. 

trencher en ook de complete operatie 
op zee en de aanlanding van de kabel op 
het strand is begeleid door een team van 
experts van Auxilium. Deze primeur is 
succesvol uitgevoerd. Zonder enige 
mechanical downtime is de gehele kabel 
getrenched. Wij zijn de opdrachtgever in 
deze uiterst dankbaar de kans te hebben 
gekregen om onze kwaliteiten te mogen 
tonen. Wij hadden in dit geval op het 
juiste tijdstip zowel de capaciteit en de 
kwaliteit in huis om de klant te assisteren. 
En wij prijzen ons gelukkig dat hij daar 
gebruik van heeft willen maken. Dat de 
klant bereid is geweest zijn innovatie met 
ons te delen. Het hoort bij de ‘nieuwe’ 
toekomst van het zakendoen. Een idee 
delen met een ander. Ik besef in deze 
heel goed dat je de technische kennis 
van een noviteit niet met iedereen kunt 
delen, maar kijk dan met name uit naar 
een bedrijf met wie je het idee wel kunt 
delen. Wij Nederlanders zijn ontzettend 
innovatief. Daarom hebben wij met name 
in de internationale olie- en gas industrie 
een ijzersterke positie. Wij hebben in ons 
land zulke mooie en slimme mensen om 
ons heen. Maar als eenling maak je in het 
collectief niet echt een essentieel verschil. 
Daar komt veel meer voor kijken. Er is 
zoveel meer te halen uit een innovatief 
product als het breder en efficiënter in de 
markt wordt gezet. Daartoe is samenwerking 
noodzakelijk. Als industrie moeten wij 
daarom de handen ineen slaan en een 
soort van revolutie bewerkstelligen om 
het verschil te gaan maken.”

“De kracht van Auxilium ligt vooral in het 
feit dat wij met mensen werken met heel 
veel inhoudelijke en praktische kennis. 
Wat wij met name constateren is dat 
engineers soms geniale gedachten 
hebben, alleen blijken die helaas niet 
altijd bruikbaar. Met onze R & D formule 
zie ik zeker mogelijkheden om deze 
ideeën wel een praktische toegevoegde 
waarde mee te geven, waarmee we 
marketing technisch wel degelijk een 
verschil kunnen maken. Ik besef ook wel 
dat dit niet iets is van vandaag op 
morgen. Vandaar dus ook mijn lange 
termijn visie. Maar we werken er 
momenteel keihard aan om wereldwijd 
een netwerk op te zetten waardoor wij 
onze visie op het ‘nieuwe’ ondernemen 
kunnen realiseren. Je ziet nu al in de markt 
dat steeds meer oliemaatschappijen zich 
focussen op hun core business en de 
verantwoording voor bepaalde 
werkzaamheden neerleggen bij 
contractors. Die contractor moet zich op 
zijn beurt dus gaan bewijzen als EPC/EPIC 
contractor, maar in de praktijk blijkt het 
hem toch wel aan bepaalde kennis te 
ontberen. Geen probleem, want die 
kennis heeft Auxilium wel in huis. 
Zeker als het om onderwater operaties 
gaat. Alleen vraagt dat van de contractor 
dat hij anders, groter en veel meer 
collectief moet gaan denken. 
Samen zijn we sterk!”

ONDERNEMEN ONDERNEMEN

met een eigen identiteit dat dankbaar 
gebruik maakt van de toegevoegde 
waarde van haar zusterbedrijven, 
zoals Offshore Independents BV, 
Windependents BV en Independent 
Risk Management Services BV.”

innovatie
Ten tijde van het interview was Fleur 
Loef ruim een jaar actief bij Auxilium. 
“Wij hebben allereerst ons servicepakket 
aangescherpt en ons team daarop 
ingericht. Voor de toekomst zie ik heel 
veel kansen voor Auxilium. Mijn ultieme 
doel is om straks middels innovaties 
het verschil te kunnen maken in deze 
competitieve industrie. Samen met 
mensen die over een opvallende 
innovatieve attitude beschikken. 
Je ziet dat steeds meer bedrijven 
zich focussen op hun core business 
en andere werkzaamheden overlaten 
aan onafhankelijke specialisten zoals 
Auxilium. Dat levert voor ons  nieuwe 
kansen en mogelijkheden op. 
Maar die moet je natuurlijk wel zien. 
Eigenlijk moet je oplossingen zien 
voordat de klant het probleem ziet. 
Je moet constant denken in het belang 
van de klant. Dat betekent veel bij de 
klant zitten en weten wat hij nodig heeft. 
Communiceren. Juist dat maakt het zo 
spannend, want onze klantenkring is 
behoorlijk breed: operators, contractors, 
consultants, scheepsbouwers, ontwerpers 
en engineers. Wij haken bij allen aan. 
Feitelijk is dat ook een beetje mijn 

verslaving. Altijd scherp zijn, geeft mij 
als onderneemster een heerlijk gevoel.” 
Elke dag weer speelt Fleur Loef een 
imaginaire wedstrijd op topniveau. 
Zaken doen gaat nu eenmaal niet van 
een leien dakje. Als het allemaal zo 
makkelijk zou zijn geweest, had iedereen 
het wel gedaan. Opdrachtgever en 
uitvoerder moeten elkaar inspireren. 
Die interactie is zo vreselijk belangrijk. 
Beide partijen moeten intensief werken 
aan wederzijds vertrouwen. Dat kost tijd. 
Fleur vult aan: “Ik denk vooral op de 
lange termijn. Daarbij moeten wij als 
Auxilium wel zien te vermijden dat wij 
ons etaleren als een bedrijf dat de 
wijsheid in pacht heeft. Het gaat om 
het collectief. Om het luisteren naar en 
combineren van ideeën. Om flexibiliteit, 
want voor mij geldt altijd dat de klant 
koning is. En dienovereenkomstig moet 
worden ontzorgd. Die drijfveer staat bij 
mij heel hoog in het vaandel. Je moet 
de tijd voor elkaar nemen. Elkaar in 
alle openheid de aandacht geven. 
Pas dan leer jij de klant goed kennen en 
de klant jou. Mensen die voor Auxilium 
werken moeten die karaktereigenschappen 
ook bezitten. Ik geloof stellig in deze 
strategie, maar geef toe dat dit specifieke 
model in de specialistische wereld waarin 
wij ons begeven op zich al een noviteit is. 
Het is net als met een vriendschap. 
De liefde voor elkaar heeft aandacht 
nodig. Eigenlijk is het heel natuurlijk 
zoals wij te werk gaan. Als Auxilium 
moet je wel jezelf er altijd van blijven 

overtuigen dat de klant echt blij is 
met jouw werkwijze. Want dat 
moet altijd het doel zijn. In een open 
communicatie een duidelijke scope 
van activiteiten samenstellen en ervoor 
zorgdragen dat jouw prestaties voldoen 
aan de verwachtingen van de klant.”     
 
Windenergie
Uit respect voor haar opdrachtgevers 
noemt Fleur Loef liever geen namen 
van haar binnen- en buitenlandse 
opdrachtgevers, maar bevestigt zij 
wel het afgelopen jaar een aantal 
aantrekkelijke opdrachten te hebben 
uitgevoerd. Klanten hebben soms liever 
dat Auxilium anoniem meedraait op een 
project. Fleur begrijpt die houding wel, 
maar diep in haar hart is zij voorstander 
van een iets meer open benadering. 
Hoe anders kan zij de markt bewerken? 
Gelukkig bevestigen uitzonderingen de 
regel en mag zij soms wel een tipje van 
de sluier oplichten. Zo is Auxilium onder 
meer betrokken geweest bij de bouw van 
een windpark voor de Nederlandse 
kust waarbij voor de eerste keer een 
mechanische multi-purpose cable 
trencher is ingezet. Met deze innovatieve 
trencher is door middel van watertoevoer 
onder hoge druk de kabel in de bodem 
gegraven. Anders gezegd: het zand is 
door het water vloeibaar gemaakt 
waardoor de kabel onder haar eigen 
gewicht de grond is ingezonken. 
Fleur Loef: “Wij zijn betrokken geweest 
bij het testen van de gloednieuwe 
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'Altijd scherp zijn, 

geeft mij als 

onderneemster 

een heerlijk gevoel.'

Fleur Loef, Managing Director 

Auxilium Offshore 

Ingebruikstelling en testen van trencher.

Focus op offshore vaartuigen en systemen.

Voorbereiding 

onderwateroperatie 

aan boord van DSV.



installation. The new Directive, however, 
requires mainly a change in configuration 
of the management system in order to 
improve the demonstrability of the 
integrity of Safety/Environmental Critical 
Elements. Emphasis is placed on priority 
management and reports which 
demonstrate alignment with 
performance standards. For effectively 
managing petrochemical installations 
safeguarding the integrity of SCE/ECE’s is 
equally important to ensuring production 
availability. Both objectives require a 
transparent and demonstrable business 
process which enables decision making. 

Therefor VectorMM’s focus lies in 
properly developed maintenance- and 
inspection strategies combined with a 
sound configuration of the Computerised 
Management Systems and organizational 
aspects. With regard to strategy 
development VectorMM is able to 
calculate the optimum interval against 
the lowest possible cost whereby both 
Safety as well as production availability 
targets are met. By maintenance and 
inspection, asset-functioning is managed. 
SCE and ECE do not necessary imply 
increased workload. A demonstrable 
business process shows that maintenance 
and inspection strategies will show 
synergy once implemented as such in 
your CMMS. And there is almost always 
a knock-on improvement in the level of 
safety and quality; in other words, 
a win-win situation all-round. 

improvement
The core business of VectorMM is 
producing a blueprint for the process 
in the form of a Maintenance, 
Inspection, Asset Integrity, Policy & 
Strategy document and the CMMS 
implementation thereof. The company’s 
range of products have complemented 
Maintenance-, Inspection- and asset 
integrity- methods with structuring the 
management system, all harmonised to 
match the organisation: an integrated 
approach. An analysis of existing 
processes, identification of bottlenecks 
or aspects that increase costs, 
elaboration of improvements and 
subsequent description of new 

The aim of the Directive is to reduce 
the risk of severe accidents and 
environmental damage during the entire 
lifecycle from exploration through to 
production. The elaboration of the 
Directive takes the form of an 
unequivocal EU-wide legal framework 
based on worldwide best practices. 
As from 19 July 2015, the Directive will 
acquire legal effect, and will be put into 
national legislation by every Member 
State. The industry will have to make 
adjustments to planned operations 
starting in July 2016, and to existing 
operations starting in July 2018. “If you 
also take account of the huge downturn 
in income in the oil and gas sector, the 
inevitable conclusion is that things will 
have to change,” according to the 
various board members of VectorMM. 

strategy
The government is calling for changes. 
How will the operators present the details 
of their processes? VectorMM is not 
exactly in favour of eradicating 
inspectors, but the company does 
propose that the role of the inspectors as 
on-board supervisors should be reduced. 
They should simply validate the methods 
and findings, on the basis of reports 
drawn up by the maintenance or internal 
inspection service, along the lines of: ‘can 
I take a look at that document, followed 
by perhaps a limited on-site inspection.’

But how does an operator draw up 
management reports that are sufficiently 
transparent? How do they make sure 
their staff know what procedures and 
methods to employ? VectorMM often 
sees workers knowing everything there 
is to know about specific maintenance 
tasks, but nothing about the process 
that precedes or follows their activity. 
The same applies for such aspects as 
material, logistics and job planning. 
By improving interaction between 
different disciplines, there are often 
achieve huge savings, as well as 
improving process efficiency at the 
same time. Operators are used to 
manage Safety/Environmental Critical 
Elements on a daily basis in order to 
(safely) operate a petrochemical 

processes and implementation in 
a management system are all 
complex processes. 

VectorMM has developed a method that 
can be used for a range of different 
operators. The management: “Via an 
in-depth analysis of maintenance data 
from our clients, we calculate optimum 
strategies and maintenance frequencies. 
Naturally, maximum safety, reliability and 
availability at the lowest possible cost are 
the central points of focus. This approach 
enables us to offer the ideal concept for 
every client, on the basis of the perfect 
balance between economic and statutory 
targets. Of course, any such project 
demands an investment by the client. 
But to date, the Return On Investment 
(ROI) point has always been achieved, 
within the course of the project. The 
general idea is to achieve more with 
the same (or less!) effort. A method to 
improve further is to realise that you 
have to teach the employees of the 
various companies to make use of 
these new strategies and procedures.”

return on education
As a consequence, VectorMM has 
developed training programmes to 
teach the staff of the various operators 
to implement the entire maintenance 
process in line with the newly developed 
rules. “We have, for example, an off the 
shelf training for Reliability Availability 
and Maintainability (RAM). The feedback 
received from experienced engineers 
after having followed this course is that 
this is a training all their colleagues 
should follow as it helps to make 
deliberate decisions for projects and 
modifications. Within VectorMM we 
believe that it is not about teaching 
operators to rethink their work, 
it is all about offering them the ideal 
management method and forms of 
cooperation. We create a clear overall 
view, and prevent individual employees 
focusing just on their own specialisation, 
or developing tunnel vision. As a result, 
the overall structure and methods are 
supported by the entire organisation 
and all members of staff. In other words, 
ROI from ROE: Return on Education!” 

SAFETY SAFETY

NEW LEGISLATION CALLS FOR THE VECTOR MAINTENANCE MANAGEMENT APPROACH

‘Making deliberate 
decisions for projects 
and modifications’

In the light of the tragic Deepwater Horizon, Vector Maintenance Management in Den Helder has seen the 

European Union place offshore safety high on the agenda, resulting in EU Directive 2013. Operators will need 

to make the necessary preparations. “We have developed a series of tools to help,” explain board members 

Joost de Boer, Robert Krauweel and René Pabst.
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The board of Vector Maintenance Management, l. to r. Joost de Boer, Robert Krauweel, René Pabst, 

constantly responds to the latest developments in the offshore world with a view to optimising the 

business processes at operators, improve verification and demonstrability, and reduce overall costs.
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HEAVY L IFT

The global heavy lift specialists were 
awarded the contracts for the Malikai 
project on behalf of TMJV. ALE was given 
the scope of weighing and transporting 
four unit hull blocks, living quarters and 
mega beams for the ‘superlift’ activities.
This superlift includes weighing the 
topsides, skidding the topsides (80 
meters) above ALE’s Mega Jack System, 
jacking up to a height around 40 meters 
using the Mega Jack System, skidding the 
topsides at height above the hull (90m), 
and mating the topsides to the hull.

ALE has also been contracted to remove 
all equipment using ALE’s 900t strand 
jacks (pre-installed on the maindeck of the 
topsides), skidding equipment and SPMTs. 
Once this has been performed, ALE will 
also carry out the load-out of the TLP.

Edwin Blösser, from ALE’s Netherlands 
branch who will carry out the superlift 
activities, commented: “We are now 
preparing for the jacking operation 
using ALE’s innovative Mega Jack System - 
which is expected to be the world’s 

highest jack-up. We started to mobilise 
the equipment at the beginning of April 
and prepared the superlift in May.”

ALE’s Junior Project Manager Mohd 
Syafiq Suziliman, said: “We have 
completed 50% of the scope, with the 
weighing and transportation of the four 
hull blocks and living quarters completed 
in April 2015. The movement of the mega 
beams for the superlift took place in May 
and the superlift operation is expected 
towards the beginning of July 2015.”

MALikAi PrOJEcT iN MALAySiA 

World’s highest jack-up 
and skidding operation

ALE are half way through the Malikai 

project in Malaysia, which is expected 

to include the world’s highest jack-up 

and skidding operation.

The superlift area showing the jacking beam. This is where ALE’s Mega Jack System will be installed.
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AW139 helikopters voor NAM en Shell.
Een andere grote operator is Noordzee 
Helikopters Vlaanderen (NHV). Dit bedrijf 
vliegt voor Wintershall Noordzee. 
Naast een afdeling Olie & Gas heeft 
deze operator ook een SAR-afdeling. 
Na twee kortlopende contracten heeft de 
overheid recentelijk met NHV een vijfjarig 
SAR-contract gesloten, met opties om dit 
nog twee keer met een jaar te verlengen. 
Hiervoor worden vier Dauphin AS365N 
helikopters ingezet, waarvan er twee 
vanaf Den Helder Airport opereren en 
twee vanaf een locatie bij de Pistoolhaven 
in Rotterdam. Deze heli's worden ook 
ingezet voor medische evacuaties van 
platformen offshore of als een platform 
ontruimd moet worden bij een dreigende 
aanvaring of een andersoortige 
calamiteit. De vier SAR-helikopters 
opereren onder de vlag van de 
Nederlandse Kustwacht.

windenergiesector offshore. Tevens 
bekijken wij de mogelijkheid voor het 
opzetten van een lijndienst met andere 
offshorehavens rond de Noordzee en 
zijn we van plan om een short-stay 
faciliteit bij de luchthaven te realiseren." 
Een project dat onlangs is gerealiseerd, 
is de renovatie door Ballast Nedam van 
drie opstelplatformen voor helikopters 
en vastevleugelvliegtuigen.

helikopteroperators
Op Den Helder Airport zijn vijf 
helikopteroperators actief die 
voornamelijk offshorewerkers van 
en naar de platformen in de Nederlandse 
sector van de Noordzee vervoeren. 
De grootste is CHC Helicopters 
Netherlands die werk biedt aan 180 
mensen. Deze operator vliegt momenteel 
met elf heli's van de typen AW139, 
EC155 en S-92. Het meest favoriete type 
is nog altijd de AW139 waarmee twaalf 
passagiers vervoerd kunnen worden. 
Verder heeft CHC Helicopters 
Netherlands als eerste operator in de 
wereld een bijzondere mijlpaal bereikt 
door met een AW139 maar liefst 10.000 
vlieguren te maken. Ondertussen heeft 
ook een tweede AW139 dit voorbeeld 
gevolgd. De grootste heli waarmee 
wordt gevlogen is de Sikorsky S-92, 
de vervanger van de beroemde S-61N, 
met een vervoerscapaciteit van achttien 
passagiers. De operator vliegt volgens 
een Helicopter Share Model voor Total, 
Dana, Taqa, Petrogas en Centrica. 
Daarnaast wordt gevlogen voor GDF 
SUEZ en vanaf juli dit jaar met twee 

nieuwe helikopters
Vanaf december 2014 beschikt NHV als 
zogeheten launching customer ook over 
een gloednieuw type helikopter. Het gaat 
om twee EC-175 heli's die in nauw 
overleg met diverse helikopteroperators 
en oliemaatschappijen zijn ontwikkeld 
en zestien passagiers kunnen meenemen. 
Inmiddels zijn door NHV voor Wintershall 
Noordzee al zo'n 500 vluchten met dit 
type uitgevoerd. In totaal heeft NHV bij 
fabrikant Airbus Helicopters zestien 
helikopters van dit nieuwe type besteld. 
Zes ervan worden nog dit jaar opgeleverd 
en de overige acht volgen tussen 2016 en 
2018. Een ander nieuw type is de AW189 
van Agusta Westland. Deze heli is 
eveneens uitermate geschikt voor 
het shuttelen van offshorepersoneel. 
Ze zijn een slag groter dan de AW139 
en kunnen vier passagiers meer 
meenemen. CHC Helicopters Netherlands 
heeft dit nieuwe type op 17 november 
2014 op Den Helder Airport aan haar 
klanten gepresenteerd. Over de aanschaf 
van dit type is nog geen besluit 
genomen. Dit hangt af van de 
interesse van de gebruikers.

unieke combinatie
Een andere interessante ontwikkeling 
voor Den Helder Airport heeft te maken 
met de inzet van het gloednieuwe 
Walk-to-Walk (W2W) 
onderhoudsvaartuig Kroonborg. 
Hiermee wordt onderhoudswerk aan 
onbemande platformen van NAM en 
Shell in het zuidelijke deel van de 
Noordzee uitgevoerd. Voor 
bemanningswisselingen wordt om de 
week op donderdag de zeehaven van 
Den Helder aangedaan. Een deel van
de af te lossen bemanning wordt op 
die dag vanuit Norwich in Engeland op 
Den Helder Airport ingevlogen. Iedere 
keer gaat het om achttien mensen die 
worden vervoerd met een Dornier 328 
van Loganair, onder de vlag van Flybe. 
Een mooi voorbeeld van de unieke 
combinatie luchthaven en zeehaven.

DEN HELDER DEN HELDER

De getallen over 2014 laten zien dat er 
dat jaar 22.850 vliegbewegingen hebben 
plaatsgevonden, 147.047 passagiers de 
balies zijn gepasseerd en dat de 30 
bedrijven die op Den Helder Airport zijn 
gevestigd werk bieden aan circa 500 
mensen. Deze aantallen mogen gezien 
worden, maar zullen ongetwijfeld nog 
verder toenemen. "Op en rond de 
luchthaven is volop ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen," zegt directeur Conny 
van den Hoff. "Op de locatie zelf voor 
luchtvaart gerelateerde bedrijven en op 
het naastgelegen bedrijventerrein 
Kooypunt voor andersoortige bedrijven 
die in de olie- en gasindustrie en 
windenergiesector offshore actief zijn."
Om huidige en toekomstige gebruikers 

meer ruimte te bieden, heeft Den Helder 
Airport vorig jaar twee hangaars 
aangekocht. Samen goed voor een 
vloeroppervlak van 2.800 vierkante 
meter en 900 vierkante meter aan 
kantoorruimte. "Deze overname past 
in onze strategie om de economische 
positie en de continuïteit van de 
luchthaven verder te versterken." 
Een andere belangrijke stap die vorig jaar 
is gezet, betreft de verkregen ontheffing 
voor 27.000 vliegbewegingen op 
jaarbasis. "Dit is heel belangrijke 
stap voor de verdere ontwikkeling 
van onze luchthaven."

kansen
Om Den Helder als toonaangevend 

logistiek servicecentrum (hub) beter op 
de kaart te zetten, hebben Port of Den 
Helder en Den Helder Airport besloten 
nauwer samen te werken en nieuwe 
markten gezamenlijk te verkennen en 
ontwikkelen. Eerder dit jaar hebben zij 
zich dan ook samen gepresenteerd op de 
windbeurs EWEA in Kopenhagen en het 
internationale ondernemersevenement 
North Sea Offshore in Den Helder en in 
oktober zal in Amsterdam samen met 
tal van andere bedrijven uit de Kop van 
Noord-Holland de logistieke offshore 
hub en het kenniscentrum van Den 
Helder krachtig worden neergezet 
op de vakbeurs Offshore Energy. 
"Volgens mij liggen er voor zowel de 
zeehaven als de luchthaven kansen in de 

VERGUNNING VOOR 27.000 VLIEGBEWEGINGEN

Den Helder Airport kan 
verder doorgroeien
Den Helder Airport, de regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord, wordt ook wel het kloppend hart van de 

helikopteroperaties ten behoeve van de Nederlandse offshore-industrie genoemd. Zeker nu het aantal toegestane 

vliegbewegingen verder is uitgebreid, kan deze luchthaven haar vleugels nog verder uitslaan. De groei gaat 

onverminderd door en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op.
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Den Helder Airport met in het midden de drie gerenoveerde opstelplatformen (foto: CHC).

Drie CHC-helikopters staan klaar voor vertrek (foto: PAS Publicaties).

Presentatie van NHV's 

eerste EC175 helikopter 

die zojuist op Den Helder 

Airport is geland

(foto: PAS Publicaties).



O N S T R E A M

3  /  2 0 1 5    O F F S H O r E  V I S I E 15

CONSTRUCTIE

Het totale project bevatte de fabricage, 
conservering, transport en mobilisatie 
van de Pile Gripper Tool en bijbehorend 
HSD frame. De pile gripper is een tool 
om een monopile vanaf het installatieschip 
Pacific Orca op zee te plaatsen. 
De gripper heeft een lengte van 32 meter 
en een gewicht van +/- 200.000 kg.

In de zeer korte doorlooptijd van 3 
maanden heeft Hillebrand de gripper 
gebouwd en was tevens verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het hydraulisch 
systeem. Medio mei is de constructie 
over water getransporteerd richting 
de Deense haven van Esbjerg. 
Hier heeft de mobilisatie op de Pacific 
Orca plaatsgevonden.

Hillebrand toont hiermee wederom een 
sterke internationale speler te zijn in de 
offshore (wind) branche. Hillebrand is 
de afgelopen jaren uitgegroeid tot 
leverancier van hoogwaardig offshore 
equipment. 

Constructiebedrijf Hillebrand BV 

uit Middelburg heeft recent een 

zeer uniek en innovatief project 

met succes afgerond. In de 

werkplaats van de Zeeuwse 

staalconstructeur is een Pile 

Gripper Tool en bijbehorend HSD 

systeem gebouwd  in opdracht 

van Bilfinger Marine & Offshore 

Systems GMBH te Hamburg.
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Hillebrand levert 
Pile Gripper Tool

SPRAAKMAKEND OFFSHORE WIND PROJECT

ExPErT FIrM TACkLES HuMAn bEHAVIOur

The critical role of human behaviour in helping to prevent major accidents in the 
oil and gas industry is being recognised with the launch of a specialist training arm.
The Well Academy, based in Apeldoorn, has been running courses which introduce 
and assess skills such as teamwork, awareness and interpretation of situations, 
decision-making and leadership. Aimed at those working in drilling and well 
servicing roles, their popularity has led to the creation of a brand new division.
The Well Academy decided to address the lack of ‘human factors’ in a technically 
driven industry in response to incidents such as the 2010 Deepwater Horizon 
accident. For the last two years it has been adapting CRM, Crew Resource 
Management, used in the airline industry, for those working in oil and gas. 
CRM acknowledges the huge role non-technical elements play in safety and 
operational performance.

The success of The Well Academy’s tailored programmes which combine human 
contribution with technical competence, has convinced the organisation of 
demand. The new section, called WOCRM, brings together the expertise of 
The Well Academy and CRM training firm, NoTechs.

George Galloway, of The Well Academy, said: “We are delighted to be able to 
offer this valuable training to our industry where there is great potential for danger. 
The role people play in minimising this has cannot be underestimated and the 
launch of our new venture will enable us to address this. For instance experience 
has shown that a lack of willingness within a team to challenge others’ decisions 
can have devastating consequences. That’s why it’s imperative we offer courses 
that go beyond technical understanding.”

OnDErzOEkEn 
WInDPArkLOCATIES

De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl) en Fugro  
hebben deze week twee contracten 
ondertekend om het windgebied 
Borssele verder in kaart te brengen. 
Fugro krijgt de opdracht om metingen 
te doen naar wind- en zeecondities 
en voor geofysisch onderzoek naar 
de zeebodem.
Fugro zal nu op korte termijn starten 
met metingen van de wind- en 
zeecondities op de toekomstige 
windparklocaties. 

EErSTE GASPrODuCTIE L6-b

Het onbemande miniplatform L6-B van Wintershall is voor het eerst begonnen 
met de productie van aardgas op het Nederlands Continentaal Plat. 
Het eerste zogeheten ‘Minimum Facility’ platform is slechts in negen maanden 
tijd gebouwd en werd in juni 2014 naar zijn bestemming gebracht. Het voordeel van 
dit nieuwe generatie platform is dat het in ondiep water kan worden geplaatst en 
ook gas uit heel kleine velden kan winnen. Bovendien leveren de korte bouwperiode 
en de eenvoudige installatie kostenbesparingen op. Een dergelijk platform is meer 
dan de helft goedkoper dan een conventioneel satellietplatform. Het platform 
bevindt zich in veld L6-B middenin een militair oefengebied met beperkte toegang, 
en Wintershall Noordzee is het eerste bedrijf dat in dit gebied mag produceren. Het 
platform moest zo klein mogelijk zijn en is waarschijnlijk het kleinste jacketplatform 
tot dusverre. Het platform is met behulp van zuigpilaren in de zeebodem verankerd, 
rijst 18 meter boven zee uit en heeft drie dekken. Er is geen helikopterplatform 

aanwezig. Het platform is 
toegerust voor maximaal twee 
productieputten. Aangezien  
er op het platform nauwelijks 
uitrusting aanwezig is, is het 
aantal verwachte bezoeken 
voor onderhouds-
werkzaamheden laag.  
De onderconstructie weegt 
1.100 ton, het bovenste  
deel maar zo´n 100 ton. 
Ter vergelijking: het vlakbij 
gelegen platform L8-P4 weegt 
4.500 ton. Het platform wordt 
van daaruit bestuurd, bewaakt 
en voorzien van elektriciteit. 
Het gas, geproduceerd in veld 
L6B, wordt via een pijpleiding 
naar L8-P4 vervoerd.

OrAnjE-nASSAu EnErGIE 
COMPLETES ACquISITIOn 

Amsterdam based Oil and Gas 
producer Oranje-Nassau Energie (ONE) 
announced the successful completion 
of the acquisition of a 50 per cent 
interest in the Sean field. ONE has 
taken over operatorship of the Sean 
platform from Shell on 1 June 2015 
and has opened an office in Norwich 
to support its operations. The Sean 
field is located in the UK’s Southern 
North Sea. The remaining 50 per cent 
interest in the field is held by SSE E&P 
UK Limited.

The acquisition, which increases ONE’s 
total production to over 20 kboe/d, 
marks ONE’s entry into the UK sector 
as an operator. The company is on 
track with its long term reserve base 
growth strategy.

ONE’s operating and investment 
ambitions are backed by a strong 
financial position, with dedicated 
private shareholders and a US$ 340 
million reserve based corporate loan 
facility from banking consortium ING / 
ABN AMRO / BNP Paribas / Crédit 
Agricole and Commonwealth Bank  
of Australia.

Commenting on the completion of the 
deal, Alexander Berger, Oranje Nassue 
Energie’s CEO, said: “Our ambition is 
to become the preferred Southern and 
Central North Sea operator. We are 
optimistic about the growth prospects 
of the Sean area and believe that our 
experience, coupled with our strong 
balance sheet makes us well 
positioned to capitalise on other 
opportunities.“



zowel kleine alsook enorme 
onderdelen, al dan niet bewerkt, in elke 
gewenste metaalsoort te leveren voor 
de steeds veeleisender wordende 
wereldwijde scheepsbouw. Waren het 
bij de eerste levering gesmede assen 
en ringen voor de draaipunten van het 
topsides lift system van de ‘Pioneering 
Spirit’, de laatste leveringen omvatten 
in totaal 72 smeedstukken. 
Menshoge blokken en assen uit S460 
gemodificeerd materiaal met een 
totaalgewicht van 350 ton; allen 
gesmeed-stalen onderdelen voor de 
zogeheten yoke foundation supports 
en adapter box, het hefmechanisme 
wat de platforms op moet tillen.” 

“Petje af voor de medewerkers van 
Allseas die de bouw van dit gigantische 
schip voor elkaar hebben gekregen. 
Gelukkig hebben wij samen met Allseas 
de levering van een behoorlijk aantal 
onderdelen tot een goed einde weten 
te brengen. We hebben een groot 
aantal smeeddelen voor met name 
het hefsysteem, het zogeheten 
topsides lift system, mogen leveren. 
Wij zijn als leverancier en 
projectmanager wel wat gewend 
als het om het leveren van smeed- 
en gietdelen ten behoeve van de 
Nederlandse scheepsbouw en offshore 
industrie gaat, maar met het tot een 
goed einde brengen van dit project 
mogen we gerust spreken van weer 
een hoogtepunt binnen Formaco,” 
aldus Hans ten Hoove.

partner
Hij vervolgt: “Onze dank gaat ook uit 
naar onze partner en toeleverancier 
van hoogwaardige smeeddelen, 
het Italiaanse familiebedrijf FMA –
Forgiatura Moderna Arese, dat met 
haar 130 medewerkers in staat is om 

netwerk 
“Zonder ons netwerk van 
hooggekwalificeerde Europese 
toeleveranciers zouden we dit soort 
projecten niet tot een goed einde 
kunnen brengen. Als een spin in het web 
beheerst en bestuurt Formaco Forgings & 
Castings het hele toeleveringsnetwerk 
van bedrijven, waarmee al jarenlang op 
vertrouwensbasis wordt samenwerkt. 
Alleen de allerbeste bedrijven komen 
daarvoor in aanmerking. Wij kennen 
deze bedrijven door en door als onze 
vaste partners en weten wat hun 
mogelijkheden zijn. Alleen hierdoor 
mag, en kun je leveren aan topbedrijven 
als Allseas,” stelt Hans ten Hoove.

SMEEDDELEN SMEEDDELEN

FORMACO FORGINGS EN CASTINGS 

Leveringen aan grootste 
hijsschip succesvol 
afgerond
Met de naderende voltooiing van Allseas vlaggenschip ‘Pioneering Spirit’ kan gerust gesproken worden over een 

uniek staaltje scheepsbouwkunde. Het hefvermogen van deze 382 meter lange reus op het water is 48.000 ton. 

Er is een investering mee gemoeid van zo’n 2,4 miljard Euro. Het schip is gebouwd voor het installeren en verwijderen 

van olie- en gasplatforms op zee. Bij de bouw moest aan de hoogste specificaties worden voldaan. Het spreekt vanzelf 

dat dit ook gold voor de vele toeleveranciers die de hooggekwalificeerde delen voor de bouw van dit schip mochten 

leveren. Één daarvan is Formaco Forgings en Castings uit Haps. Offshore Visie sprak met Hans ten Hoove.
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De bouw van het ‘topsides lift system’ van de ‘Pioneering Spirit’.

De opbouw van de ‘Pioneering Spirit.’

'Met het tot een goed einde brengen van dit project

 mogen we gerust spreken van 

weer een hoogtepunt binnen Formaco.'

Hans ten Hoove
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INSTALLATION

The BM-T700 is a modular motion 
compensation platform with a payload 
capacity of 700 mT, also able to 
accommodate for a crane with an 
average capacity of 160 mT at 12 meters 
radius. The platform compensates waves 
up to significant wave height of 2.5 
meters. It consists of containerized units, 
which can easily be transported and be 
assembled within 10 working days. The 
triangular shaped platform is not moving 
relative to the fixed world, in order to 
increase the safety and workability of 
various offshore operations.

For this project the Barge Master system 
was used for the installation of a 
permanent bridge between a newly 
installed depletion compression platform 
(DCP) and an existing gas producing 
shallow water platform (SWP) in the 
Malampaya field. The project is executed 
by Boskalis for Shell Philippines 
Exploration B.V. and comprises the 
installation of an offshore depletion 
compression platform at the Malampaya 
gas field, in the Republic of the 
Philippines. The new multi-purpose 
construction DP2 vessel Ndeavor plays a 
pivotal role in this project. 

During phase 3 the Barge Master system 
was placed on the aft of the Ndeavor. 
The permanent bridge was loaded onto 
the Barge Master platform and sailed 
out to the project location. Once on site, 
the bridge was stabilized by the Barge 
Master in order to be lifted off safely 
by four temporarily installed lifting 
arrangements.

DELICATE TASK

barge Master’s motion 
compensation used for 
critical installation

Using its BM-T700 motion compensation platform, Barge Master successfully supported the installation of the permanent 

connection bridge (151mT, 42.5x3.5x3.5m) for the Shell Malampaya production platform in the Philippines. Barge Master 

was contracted by Boskalis to perform this delicate task. The motion compensation platform significantly increased the 

reliability and predictability of this critical operation by eliminating roll, pitch and heave motions of the vessel on its load.
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• € 150,00 per persoon tot 29 dagen voor vertrek
• € 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen voor vertrek
•  100% van de reissom per persoon vanaf 6 dagen voor vertrek

Naamswijzigingen:
Zijn tot 1 dag voor vertrek toegestaan en kosteloos.

deelnemen aan deze speciale offshore europe-vlucht? boek nu:
•  Mail het inschrijvingsformulier naar reserveringen@tradefairs.nl 
•  Fax uw inschrijvingsformulier (z.o.z.) naar +31 (0)36 5302426
•  Of schrijf u in op www.tradefairs.nl

Van 8 t/m 11 september a.s. vindt in aberdeen weer de offshore 
europe plaats. tradeFairs.nl organiseert wederom de succesvolle 
1-daagse chartervluchten naar deze beurs. Zoals u gewend bent 
vliegen wij weer van rotterdam the hague airport. er staan twee 
vluchten gepland: dinsdag 8 september en woensdag 9 september. 
U reist met uitsluitend vakgenoten zodat u tijdens de reis al volop 
kunt netwerken!

Vlieg mee op 8 of 9 september

Door inzending van dit formulier doet u een definitieve boeking en verklaart u zich akkoord met de Algemene Reisvoorwaarden van 
TradeFairs.nl (zie www.tradefairs.nl ) en de Reisvoorwaarden van deze reis (zie boven).

Handtekening:    Datum :

proGramma daGVluchten

06:00 uur  check-in in de vertrekhal van  
rotterdam the hague airport

07:00 uur  vertrek met Vlm naar aberdeen,  
ontbijt aan boord

08:05 uur  aankomst op aberdeen, aansluitend transfer 
per touringcar naar de beurs. u kunt tot 18:00 uur 
op eigen gelegenheid de beurs bezoeken

18:00 uur transfer per touringcar naar de luchthaven
19:45 uur  terug met Vlm naar rotterdam,  

broodjesmaaltijd tijdens de vlucht
22:50 uur aankomst op de luchthaven van rotterdam

Belangrijk! TradeFairs.nl behoudt zich het recht voor om de reis te 
annuleren als 2 weken voor vertrek het minimumaantal inschrijvingen 
niet bereikt is. Het tijdschema voor de vermelde vluchten alsmede de 
luchthaven van vertrek zijn onder voorbehoud. Alle genoemde prijzen 
zijn per persoon.



met WO, van alle opleidingen in Nederland 
die op het gebied van offshore windenergie 
beschikbaar zijn. Maar ook dat we zelf 
curricula gaan ontwikkelen met de 
onderwijsinstellingen, als hierin hiaten 
worden vastgesteld. We doen dit 
vanuit de vraagsturing en in nauwe 
samenwerking met organisaties, 
bedrijven en opleidingsinstituten die 
in deze sector actief zijn. Volgens mij 
is dit voor Nederland een uniek project. 
Doel is om samen het onderwijs zo te 
organiseren dat mensen op alle niveaus 
goed worden opgeleid en in de sector 
aan het werk kunnen." 

maritiem onderhoud
Samen met het Dutch Institute - World 
Class Maintenance (DI-WCM) heeft MCN 
verder nog in de Kop van Noord-Holland 
een Maritime Maintenance Cluster 
opgezet. Dit heeft in 2013 geresulteerd 
in het in Den Helder organiseren van 
de eerste Maritime Maintenance 
Conference. "Dit was zo'n succes dat 
we in 2014 al voor circa 180 mensen 
de tweede conferentie konden houden. 
En voor 24 september van dit jaar staat 
de derde editie op de agenda." 
Naast het organiseren van diverse 
conferenties is samen met het 
bedrijfsleven en diverse 
onderzoekinstituten ook een aantal 
Maritime Maintenance Meetings 
gehouden. "Doel hiervan is het 
bespreekbaar maken van praktische 
problemen en uitdagingen op het gebied 

Offshore Wind Energie is gezien de 
reacties van de deelnemers een schot 
in de roos gebleken. Een noviteit is de 
Talentpool Wind op Zee die op 21 mei 
tijdens de laatstgehouden MCN-
netwerkbijeenkomst in Den Helder is 
gelanceerd. "Dit betreft een internetsite 
die een platform vormt voor bedrijven en 
organisaties die actief zijn in de offshore 
windenergiesector. Deze kunnen zichzelf 
op deze site richting studenten presenteren. 
Hierop worden stageplaatsen en 
afstudeer- en onderzoeksopdrachten 
aangeboden en nieuwsberichten op 
het gebied van offshore windenergie 
geplaatst. De zichtbaarheid van de sector 
wordt ermee vergroot en de site geeft 
een goed en divers overzicht van de 
werkgelegenheid en carrièremogelijk-
heden. Ofwel de Talentpool Wind op Zee 
platform opent voor studenten en 
afstudeerders deuren naar de juiste 
bedrijven en organisaties. Als dit 
goed blijkt te werken, willen we in 
samenspraak met IRO en NOGEPA 
net zo'n site opzetten voor de 
olie- en gassector."

Onder de vlag van het Kenniscentrum 
Wind op Zee is nog een ander project van 
start gegaan. "MCN is er al zo'n vijf jaar 
geleden mee gestart, maar het begint 
nu toch vorm te krijgen", vervolgt Marja 
Doedens. "Het project omvat het 
duidelijk in beeld brengen en 
functioneren van een volledig 
doorlopende leerlijn, van VMBO tot en 

van maritiem onderhoud. We zien 
namelijk dat men daar op dit gebied nog 
lang niet zo ver is als in bijvoorbeeld de 
luchtvaartsector. Hier valt dus nog veel te 
winnen." Op de vraag of dit al iets 
concreets heeft opgeleverd, antwoordt 
Marja Doedens: "Het heeft inmiddels 
geleid tot het opstarten van twee 
projecten. Eén op het gebied van 
voorspellende corrosiemodellen en één 
op het gebied van ballastwatersystemen. 
Bij dit laatste is nauw samengewerkt met 
IMARES, NIOZ en Peterson en heeft 
geresulteerd in de opzet van een 
onafhankelijk laboratorium voor het 
testen van ballastwatersystemen." 
Deze testen wordt uitgevoerd onder 
de vlag van Control Union Certifications, 
dat wordt erkend door de Amerikaanse 
Kustwacht. Verder staan nog enkele 
projectvoorstellen op stapel, onder 
andere in het kader van vraaggestuurd 
onderwijs vanuit de bedrijven. 
Partners in de Maritime Maintenance 
Cluster zijn de offshore olie- en 
gasindustrie, windenergiesector, 
scheepsbouwsector, reders, 
havenbedrijven, Koninklijke Marine 
en Nederlandse Defensie Academie.

carrièrebeurs
Een laatste MCN-project waarover Marja 
Doedens heel enthousiast is, betreft het 
evenement 'Carrières aan Zee' dat dit jaar 
voor de tweede keer in Den Helder is 
gehouden. Het evenement is bedoeld om 
jongeren en hun ouders al in een vroeg 
stadium kennis te laten maken met de 
studie- en loopbaanmogelijkheden in de 
olie- en gasindustrie, windenergiesector 
en de maritieme sector en vooral om te 
laten ervaren hoe leuk deze sectoren zijn. 
"Bij de eerste editie werd het evenement 
bezocht door 3.000 leerlingen van scholen 
uit Noord-Nederland. Dit jaar was het 
aantal bezoekers al gestegen tot 3.500. 
Dit betekent dat 'Carrières aan Zee' snel 
aan bekendheid heeft gewonnen."

"Zelf beschouw ik het evenement als een 
lange termijn project. Je kunt namelijk 
jongeren en ouders niet vroeg genoeg 
kennis laten maken met de mooie 
carrièremogelijkheden in voornoemde 
sectoren. Ongeacht of iemand nu de 
wereld in wil trekken of dichtbij huis wil 
werken. Onderzoek heeft aangetoond 
dat er in 2020 een tekort aan mensen in 
de Kop van Noord-Holland zal ontstaan 
om al de beschikbare banen te kunnen 
invullen. Met dit evenement kun je 
jongeren voor de eigen regio behouden 
of ze uit andere delen van het land 
aantrekken. Daar wordt de gehele regio 
en daarmee de BV Nederland beter van. 
En juist dit was destijds één van de 
redenen om MCN op te richten."

DEN HELDER DEN HELDER

Een absoluut succesnummer van MCN is 
het samen met LS&T Leeuwarden in Den 
Helder opzetten van de Minor Oil & Gas. 
Marja Doedens zegt hierover: "De eerste 
twee edities, gehouden in 2011 en 2012, 
gingen nog moeizaam, maar vanaf 2013 
ging het echt lopen. Vorig jaar zat de 
minor met 25 HBO-studenten helemaal 
vol en moesten we mensen zelfs 
teleurstellen. In september gaat de 
vijfde editie van start en deze is al bijna 

volgeboekt. Bijzonder is dat het grootste 
deel van de HBO-studenten, als zij zijn 
afgestudeerd, een mooie baan in de 
olie- en gasindustrie krijgen. En dankzij 
onze nauwe relatie met het bedrijfsleven 
vallen er voor de studenten vrij 
eenvoudig stageplaatsen en onderzoeks- 
en afstudeeropdrachten te regelen. 
In de tussentijd hebben we een goed 
functionerende stuurgroep opgericht 
met vertegenwoordigers van de 

brancheverenigingen IRO en NOGEPA 
en van toonaangevende bedrijven uit 
de offshore olie- en gasindustrie. 
Deze stuurgroep bewaakt de inhoud,
 de kwaliteit en actualiteit van de minor. 
Nu de Minor Oil & Gas staat als een huis, 
zit het werk van MCN er voor wat betreft 
deze minor eigenlijk op. Wel blijven 
we door deelname aan voornoemde 
stuurgroep bij het project betrokken en 
wordt door MCN-partners de huisvesting 
van zowel studenten als de minor zelf in 
Den Helder georganiseerd." Opmerkelijk 
is dat de minor een aardige spin-off 
heeft. "Via een internationale tender van 
het Ministerie van Economische Zaken 
krijgt de minor de leiding in Mozambique 
bij een zogeheten train-de-trainer project 
met een looptijd van vier jaar."

Windenergie
In 2014 ging MCN, in samenwerking met 
NHL Hogeschool Leeuwarden, met de 
eerste HBO Minor Windenergie van start. 
Hiervoor meldden zich tien studenten 
aan. Enkelen van hen kwamen via het 
UWV binnen en hiervan heeft de eerste 
al een baan in de windenergiesector 
gevonden. "Eigenlijk was dit een pilot 
in een pilot die hopelijk een vervolg zal 
krijgen. Op dit moment wordt door ons 
in ieder geval hard gewerkt aan de opzet 
van een tweede editie van deze minor." 
Tevens is een Minor Maritime Maintenance 
in de maak. Hieraan werken ook de 
Nederlandse Defensie Academie (NLDA) 
en een aantal scholen mee. "De NLDA 
zelf gaat een Master Maintenance 
opzetten en mag hiervoor ook civiele 
certificeringen afgeven."

kenniscentrum
Een ander succesvol project van 
MCN is de opzet in Den Helder van 
het Kenniscentrum Wind op Zee. 
Onder de vlag van dit centrum zijn 
diverse initiatieven ontplooid zoals 
de Introductiecursus Wind op Zee. 
"Deze cursus hebben wij al diverse keren 
gegeven en mag zich steeds in een grote 
belangstelling verheugen." Maar ook de 
cursus Corrosie en Bescherming in 

SUCCESREEKS VOOR MARITIME CAMPUS NETHERLANDS

Vraaggestuurde Minor Oil 
& Gas heeft zich bewezen

Al zo'n vijf jaar is Maritime Campus Netherlands (MCN), een 

samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderzoeks- en 

onderwijsinstellingen, intensief bezig met het duurzaam vergroten en 

versterken van de economische infrastructuur in Noord-Holland-Noord. 

Hiervoor zijn volgens MCN-directeur Marja Doedens een reeks initiatieven 

ontplooid waarmee al een aantal successen is geboekt.
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MCN-directeur Marja 

Doedens (foto: MCN/

Marjolijn Lamme).

De IRO-stand tijdens de laatste 

'Carrières aan Zee' (foto: PAS 

Publicaties).



eenvoudig. Er zijn zeepvormers, 
surfactants, die zorgen dat schuim wordt 
gevormd. Maar er zijn ook stoffen die 
juist de schuim oplossen. Defoamers 
noemen we die stoffen waarmee schuim 
weer wordt afgebroken tot gas en water. 
Tenslotte wordt de vloeistof weer van het 
gas gescheiden om eventueel 
geherinjecteerd te worden of het wordt 
gereinigd en afgevoerd. De foamers 
die worden gebruikt zijn namelijk 
biodegradable. Dat betekent dat ze in 
principe geen belasting op het milieu 
geven. Maar bij een offshore toepassing 
wordt in de meeste gevallen het 
afgescheiden schuim in de diepere 
ondergrond geherinjecteerd.”

standaard 
Hoever staat het er nu mee? “NAM heeft 
een aantal testen gedaan met foam op 
land en dat is vrij succesvol gebleken.  
Zij gebruikt het nu al als een standaard 
techniek. Gaz de France heeft een pilot 
gedraaid op de Noordzee en ook die was 
succesvol. Gaz de France overweegt nu 
om de techniek uit te rollen naar 
meerdere platforms. In het project doen 

Op dit vlak worden reeds pilot projecten 
in Nederland uitgevoerd en lopen we 
voorop in de wereld.”

meest succesvol
De  foam technologie lijkt het meest 
succesvol. Peters: “Ja, daar lijkt het  in 
ieder geval in de praktijk op. Waarbij 
overigens wel gezegd moet worden dat 
er toepassingen zijn waar het minder 
goed werkt. En één van de doelen van 
ons onderzoek is ook te bepalen waarom 
het soms goed werkt bij het ene project 
en minder goed bij het andere. Want als 
je dat begrijpt kan ook veel beter het 
soort zeep geselecteerd worden dat 
volgens bepaalde toepassingen het beste 
werkt.” Hij legt eerst even uit wat de 
techniek precies behelst. “Probleem is 
dat zich onderin de put een hoeveelheid 
water ophoopt, waardoor het gas niet 
meer kan stromen. Door het injecteren 
van zeep vormt zich onderin de put een 
schuimlaag. Dit schuim wordt vervolgens 
naar boven geproduceerd om reden dat 
schuim veel lichter is dan water. Is het 
schuim eenmaal boven, dan wordt het 
uit het gas verwijderd. Dat gaat vrij 

ook andere operators mee, zoals Oranje 
Nassau Energie, Total, Dana, TAQA en 
EBN. Vraag is nog wel of het rendabel is 
en daar lijkt het momenteel sterk op.” 
NAM rijdt ondertussen al op land met 
een truck met daarin een soort zeep om 
putten af en toe te injecteren. Zodat die 
put weer een tijdje kan produceren. 
Dat blijkt een economisch rendabel 
model te zijn. De techniek begint zich 
dus aardig te bewijzen. Maar een 
grootschalige toepassing ervan hangt 
natuurlijk ook af van de ontwikkeling 
van de gasprijs.blijft.” 

Verschillen
Zijn er nog verschillen in techniek 
offshore en on shore. “Het probleem 
offshore is dat je minder ruimte hebt 
en minder mogelijkheid om het schuim 
weer te scheiden en de zeep af te voeren 
en te behandelen. Wat er offshore 
meestal gebeurt is dat er wordt 
geherinjecteerd. Je mag het ook niet 
zo overboord gooien. Op land wordt het 
afgevangen en bewerkt. Dus daar zit wel 
een verschil. Voor de rest is het als 
techniek vergelijkbaar.”

GASWINNING GASWINNING

Peters is binnen TNO verantwoordelijk 
voor kennisontwikkeling rond 
gastechnologie en gasinnovatie. 
Ook is hij verantwoordelijk voor het 
innovatieprogramma dat onder het 
topsectorenbeleid van EZ valt: 
het ministerie ondersteunt kennis-
ontwikkeling rondom gaswinning.

tweede lijn
Onderdeel van die kennisontwikkeling is 
het zogenoemde foam project. Peters: 
“Doelstelling van het topsectorenbeleid 
op het gebied van gas is te kijken 
hoe we in Nederland op een veilige en 
milieuvriendelijke manier nog de 
maximale hoeveelheid gas kunnen 
winnen uit onze eigen bodem. We 
hebben het dan met name over de kleine 
velden, on shore en offshore. We kijken 
hiervoor naar slimmere technologieën. 
Naar nieuwe exploratietechnieken voor 
vooral de velden op de Noordzee. In een 
tweede lijn wordt onderzocht hoe we 
bestaande velden maximaal kunnen leeg 
produceren. Normaal haal je uit een 
gasveld maar 70/80 soms 90 procent 
van het gas. We kijken naar 
technologieën om dat laatste restje 
ook nog uit de grond te kunnen halen. 
En een derde lijn is te kijken hoe we 

moeilijke gasvelden kunnen ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld tight gas of schaliegas. 
Overigens valt het foam project onder 
de tweede lijn.”

Zandsteen
Peters legt uit hoe de normale gang van 
zaken is bij het winnen van gas en welke 
problemen daarbij komen kijken. “Gas 
zit traditioneel in zandsteen. Dan boor je 
een put en het gas stroomt als het ware 
vanzelf naar die put toe. Vervolgens 
loopt die put langzaam leeg. Maar 
omdat de druk afneemt  ontstaat er in 
die put vaak een vloeistof inde vorm van 
water of condensaat. Normaal wordt het 
water met het gas mee geproduceerd, 
maar als de gasproductie te laag wordt, 
valt het water terug in de put. Langzaam 
verzuipt die put dan en komt onder 
water te staan. Uiteindelijk belemmert 
het water het gas om nog naar boven te 
stromen. En dan is het einde productie.” 
Dat geldt zowel voor putten aan land als 
offshore. “Het winnen van gas offshore 
is duurder dan het winnen van gas on 
shore. Toch is het lucratief omdat er 
offshore in de 150 aanwezige velden nog 
een behoorlijk potentieel gas aanwezig 
is. Met de toepassing van nieuwe 
technologieën kan er nog een 

behoorlijke hoeveelheid gas uit de 
bestaande velden worden gehaald. Als je 
tien procent meer gas kunt produceren in 
die velden dan gaat het in totaal toch 
nog om een behoorlijke hoeveelheid.”

Grootschalig
Die nieuwe techniek is door de NAM 
op land reeds toegepast. Peters: “Maar 
er worden de laatste jaren ook testen 
gedaan op de Noordzee en met succes. 
Alleen voordat het een significante 
impact heeft op de productie, moet het 
in veel meer velden en putten worden 
toegepast. Het is een kwestie van het 
grootschalig uitrollen. En wat ook zeker 
niet onbelangrijk is om te melden is het 
gegeven dat het gebruik van foam niet 
de enige techniek is die kan worden 
toegepast om het laatste restje gas uit 
de velden te halen. We kijken binnen dit 
programma ook naar andere technieken, 
zoals het naar boven halen van vloeistof 
door te liften met droog gas. Dit kan 
door bijvoorbeeld de bestaande 
compressie op het platform te gebruiken 
om droog gas te circuleren over de put. 
Daarnaast wordt naar technieken 
gekeken om met behulp van N2 of CO2 
injectie in gasvelden het laatste restje 
gas te produceren. 

WINNEN VAN GAS UIT NAGENOEG LEGE VELDEN OP NOORDZEE

‘Proefperiode van foam 
technologie is voorbij’

“De proefperiode van het toepassen van schuim in 

gasputten is voorbij, zowel on shore als offshore. 

Het is een succes gebleken. NAM was al zeer succesvol 

met de toepassing van de technologie aan land, Gaz 

de France is nu ook bezig om de technologie offshore 

uit te rollen. Als je tien procent van de miljarden 

kubieke meters gas alsnog kunt winnen, is dat een 

behoorlijke hoeveelheid,” zegt René Peters van TNO 

over het winnen van het laatste beetje gas dat nog 

gewonnen kan worden uit nagenoeg lege, kleine 

gasvelden op de Noordzee.
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Opstelling waarmee surfactants (zeep) getest wordt op stabiliteit, 

gedrag onder druk en temperatuur voor het project.
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WIND ENERGIE

Gegevens over windsnelheid- en richting 
zijn van groot belang bij de ontwikkeling, 
de bouw en het gebruik van windparken 
op zee. Met deze gedachte testte RWE 
samen met het windpark ‘Luchterduinen’ 
in 2014 een nieuwe en innovatieve 
metocean-boei, zo´n 75 kilometer buiten 
de kust van IJmuiden. Direct naast de 
offshore meteorologische mast van RWE 
voerde de boei gedurende ruim zes 
maanden metingen uit. Uit analyse en 
vergelijking van deze metingen met die 
van de vaste meetmast blijkt dat een boei 
geschikt is om windsnelheid en -richting 
nauwkeurig te meten. De nieuwe test 
moet na zes maanden uitwijzen of 
een tweede metocean-boei ook 
voldoet aan de nauwkeurigheid- en 
beschikbaarheidseisen. Niels Bijkersma, 
project manager van RWE: “Door 
verschillende boeien te testen, willen 
we helpen het vertrouwen in deze 
innovatieve technologie te vergroten 
en op de lange termijn de kosten voor 
windparken op zee te verlagen. 
Daarnaast geven we verschillende 
fabrikanten de mogelijkheid om 
praktijkervaring op te doen in onze 
projecten en zo te werken aan de 
commerciële acceptatie van hun boeien.”

op afstand 
In tegenstelling tot traditionele offshore 
meteorologische masten gebruiken de 
boeien een zogenaamd ‘LiDAR’ (Light 
Detection And Ranging) systeem, een 
lasertechnologie voor het op afstand 
meten van de windsnelheid en -richting. 
Lasse Lønseth, project manager bij Fugro 
OCEANOR, fabrikant van de LiDAR-boei: 
“De test laat zien dat in vergelijking met 
de sensoren op de vaste meetmast de 
drijvende LiDAR het windprofiel zeer 
nauwkeuring kan meten. Ook hebben 
we belangrijke ervaring opgedaan met 

de inzet van de LiDAR-boei onder 
ruige omstandigheden van de 
Noordzee.”

navitus bay
Eneco heeft plannen om de 
meetboei van Fugro OCEANOR in 
te zetten voor de ontwikkeling van 
windpark ‘Navitus Bay’ aan de 
Engelse zuidkust. Navitus Bay is 
een joint venture tussen Eneco  
en EDF Energy. 

Ruben Dijkstra, Director van  
de afdeling Offshore Wind bij  
Eneco: “De testresultaten zijn 
overtuigend. Dit is de eerste keer 
dat we tijdens de ontwikkeling  
en constructie van ons windpark 
gegevens over wind ontvangen 
van een mobiele meetboei. 
Hierdoor kunnen we flexibeler  
zijn en kosten besparen.” 

tweede boei
De tweede LiDAR-boei, die getest 
wordt, is afkomstig van EOLOS. 
“De EOLOS-boei is een volledig 
autonoom en alles omvattend 
systeem dat wind, golven 
en stroming accuraat kan 
meten. Hij is ontworpen 
om zowel investerings- als 
onderhoudskosten voor offshore 
windmetingen te minimaliseren. 
De structuur van het skelet  
en het efficiënt ontworpen 
ankersysteem bieden de nodige 
robuustheid om bestand te zijn 
tegen de ruige omgeving van de 
Noordzee en zorgen tegelijkertijd 
dat het systeem minder weegt,” 
vat Rajai Aghabi, CEO bij EOLOS, 
de eigenschappen van de boei 
samen. Een onafhankelijke analist 

zal gegevens over windsnelheid en 
-richting na zes maanden analyseren. 

steun
De nieuwe test is onderdeel van de 
grootste validatieproeven van drijvende 
meetboeien ter wereld die recentelijk 
zijn gestart door Offshore Wind 
Accelerator (een onderzoeksinitiatief 
in samenwerking met de belangrijkste 
exploitanten van windparken). De eerste 
proef in 2014 is uitgevoerd met steun 
van het ontwikkelingsprogramma
 FLOW (Far and Large Offshore Wind), 
gesubsidieerd door het Nederlandse 
Ministerie van Economische Zaken. RWE 
investeert jaarlijks zo´n 4,5 miljoen euro 
in toegepast onderzoek. Het testen van 
innovatieve meetmethodes voor offshore 
windtoepassingen is maar één voorbeeld 
van de onderzoeksactiviteiten van het 
bedrijf. In het kader van het initiatief 
zijn er al twee testen uitgevoerd in het 
Verenigd Koninkrijk in aanvulling 
op de proeven in Nederland.

De innovatieve meetboei naast de 

vaste meetmast van RWE bij IJmuiden.

EERSTE TEST OP NOORDZEE

boei maakt wind op 
zee stuk goedkoper
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Een drijvende boei is in staat om windsnelheid en -richting nauwkeurig te meten. Dat blijkt uit een eerste test van 

RWE, moederbedrijf van Essent, samen met het windpark ‘Luchterduinen’ in de Nederlandse Noordzee. Om te zien 

of de innovatieve boei geschikt is om vaste meetmasten te vervangen, is RWE deze week gestart met de test van een 

tweede boei op dezelfde locatie. Een boei kost naar verwachting slecht 10 tot 20 procent in vergelijking met een 

vaste meetmast en kan zo bijdragen aan een kostenbesparing voor de ontwikkeling van windparken op zee. 

bAGGErEn OP GrOTE DIEPTE

Van Oord heeft een techniek ontwikkeld voor het baggeren op grote waterdiepte. 
Het Deep Excavation System (DES) is een innovatieve methode om het profiel van 
de zeebodem geschikt te maken voor het installeren van offshore-pijpleidingen. 
Wanneer er offshore-pijpleidingen moeten worden gelegd, wordt een oneffen 
zeebodem vooraf geprepareerd door het aanbrengen van grote hoeveelheden 
steen. Als alternatief voor deze zogenaamde Subsea Rock Installation (SRI) techniek, 
heeft Van Oord in Australië en Noorwegen het Deep Excavation System toegepast. 
Bij deze projecten werden enkele duizenden kubieke meters harde en zachte grond 
gebaggerd in plaats van de installatie van honderdduizenden tonnen steen. 
Het combineren van deze baggertechniek met SRI kan een kosteneffectieve oplossing 
zijn voor het voorbereiden van zeebodems voor de installatie van pijpleidingen. 
Om te kunnen baggeren op diepten variërend van 100 tot tenminste 1.000 m 
kunnen de flexibele valpijpschepen Stornes en Bravenes (operationeel in 2016) 
van Van Oord worden uitgerust met het in eigen huis ontwikkelde Deep Excavation 
System. Dit systeem bestaat uit een combinatie van een geavanceerde grijper en een 
FPROV (Fall Pipe Remotely Operated Vehicle). Het DES heeft een zeer nauwkeurig 
positie controlesysteem. Bovendien veroorzaakt het weinig vertroebeling in het 
water, wat heel belangrijk is als de werkzaamheden worden uitgevoerd in de buurt 
van een kwetsbaar marien milieu, zoals koraal. 

kAOMbO DEVELOPMEnT 
OFFSHOrE AnGOLA

Applus RTD has been awarded a 
contract from Heerema Marine 
Contractors as part of the Kaombo 
development offshore Angola. As part 
of the largest ultra-deep water SURF 
(subsea, umbilicals, risers, flowlines) 
development, Applus RTD will provide 
non-destructive testing for offshore 
flowlines and risers, as well as testing 
onshore multi jointing tie-ins using its 
RTD Rotoscan AUT (automated 
ultrasonic testing) Phased Array System.
The project is commenced in Q1 2015 
and started with an extensive AUT 
qualification program according to 
the Total specification. Iain Light, CEO 
Applus RTD: “To be aligned to such 
a technically advanced project such 
as the Kaombo development is a 
massive opportunity for Applus RTD. 
Our technology and expertise has
 been selected due to our high success 
rate and the Rotoscan Phased System 
is qualified by both DNV and Total. 
This new project will only allow us to 
further enhance our non-destructive 
testing offering, and in particular, 
our subsea capability.” 
The Applus RTD divisions involved in the 
project are Applus RTD The Netherlands 
and Applus RTD USA - Houston and 
Applus+ Velosi. The project will take 
place both on- and offshore in Angola.

HuISMAn APPOInTS AnDré MEIjEr AS CEO

Huisman announced the appointment of André Meijer as Chief Executive Officer, 
effective 1 August 2015. This appointment follows the decision of Joop Roodenburg 
to step down as the company’s CEO this year to the CTO position. From this new 
position, Joop Roodenburg can fully focus on Huisman’s technical innovation, 
to make sure Huisman remains a technical frontrunner for its various product 
groups.  Furthermore, to continuously develop our strong link with our clients, 
Joop Roodenburg will also continue to lead the Sales and Concepts Group. 
As CTO, Joop Roodenburg will remain a member of the Board. 
Ir. André Meijer (57) – Mechanical Engineering graduate from the Technical University 
in Delft - previously held the position of Managing Director of Imtech Marine. Prior
 to his role at Imtech Marine, he held various leadership positions at Volker Wessels 
Telecom, KPN, AT&T and Philips Lighting, successfully driving operational and 
sustainable growth. André is a proven leader, with a track record in organizational 
change and operational excellence, in challenging environments and circumstances.

Fo

Ir. André Meijer (57).

SCALDIS OrDErS rAMbIz 4000

Scaldis from Belgium has ordered 
a new crane ship, the Rambiz 4000. 
Thee vessel will be built under 
responsibility and coordination of 
Royal IHC in Qidong and finished in 
xiamen, China. The ship is ordered 
to further support and expand the 
services, including the installation 
of offshore infrastructures and 
decommissioning-deconstruction 
activities for the oil and gas industry 
as well as the installation of offshore 
wind farms. Furthermore, the ship 
can also be used for any type of 
marine related heavy lifting work 
in challenging situations, such as 
the construction of bridge components 
and clearing subsea obstacles.
The Rambiz 4000 will have two 
Huisman cranes each with a lifting 
capacity of 2,000 tons, based on 
a design by Vuyk. Delivery is 
scheduled for spring 2017.



van bekwaamheid afleggen om het 
benodigde bewijs hiervoor te leveren. Is 
zijn portfolio compleet dan moet dit 
door een deskundige worden geverifieerd. 
En daarvoor komen dan onze technical 
authority teams weer in beeld."

Met voornoemde maatregelen wil 
Bluestream een duidelijk signaal afgeven 
dat de focus van de uit te voeren 
werkzaamheden ligt op veiligheid, 
efficiëntie en kwaliteit. Daarbij 
vermijdend dat het bedrijf een grote, 
dure en logge organisatie wordt. 

"Wij lopen aan deze kant van de 
Noordzee misschien voorop op deze 
aspecten van de (duik)sector, maar 
het is voor de industrie van belang 
dat de kwaliteit aantoonbaar hoog is. 
Maar financieel gezien blijven we op de 
kleintjes letten door heel scherp de inzet 
van de juiste mensen en materiaal in de 
gaten te houden. Door deze benadering 
zijn we aantoonbaar in staat om werk 
gepland af te krijgen, met tevreden 
opdrachtgevers als resultaat. Onze 
filosofie en de wijze waarop wij deze 
hoge mate van onze serviceverlening 
vormgeven zijn verworteld in het gehele 
bedrijf. Onze organisatie is uitermate 
veerkrachtig en flexibel en gaat altijd 

hebben ingebouwd, zijn nu door ons 
ook technical authority teams opgezet. 
Een technical authority team bestaat uit 
twee of drie vak experts, waarvan één 
de coördinator is. Elk team beheert  
de kennis van zijn discipline, voert 
regelmatig onderling overleg, 
beantwoordt vragen van de  
organisatie, kijkt naar wat er kan 
worden verbeterd, denkt na over  
nieuwe ontwikkelingen en geeft 
gevraagd of ongevraagd advies." 

competenties
Een tweede traject dat is ingezet betreft 
het kunnen aantonen van competenties 
van mensen die het werk offshore 
moeten uitvoeren. Winckers: “De IMCA 
heeft hiervoor een systeem ontwikkeld 
dat wij nu gaan toepassen. Inmiddels 
hebben wij een schema opgezet op 
basis waarvan duikers en ROV-operators 
zelf hun competence assessment 
portfolio moeten samenstellen.  
Hierin staat omschreven over welke 
competenties men moet beschikken  
en dat hiervoor bewijsmateriaal dient te 
worden verzameld. Voert bijvoorbeeld 
een duiker een bepaalde klus goed uit 
dan wordt dit vastgelegd en beoordeeld 
door iemand die daar verstand van 
heeft. Een duiker kan ook een proeve 

mee met de ontwikkelingen van de 
omgeving.” 

niche
Voor de grote, wereldwijd opererende 
duikcontractors die met dure saturatie-
schepen werken, is oppervlakte 
ondersteund duiken eigenlijk bijzaak.  
Dit in tegenstelling tot Bluestream. 
"Voor ons is deze duiktechniek (duiken 
tot maximaal 50 meter waterdiepte  
met een ademgasvoorziening vanaf de 
oppervlakte) core business en we 
beschouwen het als een niche in de 
sector. De grote contractors lijken dit 
marktsegment te verwaarlozen, maar 
wij laten zien dat de manier zoals wij 
duiken een goed, veilig en betaalbaar 
alternatief is. Je hoeft in ons segment 
niet altijd dure saturatieschepen in te 
zetten, zeker niet op de locaties en 
dieptes waar wij actief zijn en waar ook 
nog over het algemeen getijdenbeperking 
(stroming) van toepassing is. Het is 
daarom van groot belang dat we de 
zaken goed op orde hebben en dat we 
kunnen aantonen dat we in kwaliteit 
zijn doorgegroeid en een volwassen 
invulling geven aan ons segment van  
de duiksector. Maar ook dat we op  
deze manier internationaal kunnen 
doorgroeien in onze activiteiten."

DUIKSECTOR DUIKSECTOR

Om deze ambitie te verwezenlijken 
wordt op dit moment de interne 
organisatie versterkt met zogeheten 
technical authority teams en is, in lijn 
met de richtlijnen van de International 
Marine Contractors Association (IMCA), 
een competentiemanagementsysteem 
opgezet voor duikpersoneel en ROV-
operators. Tijdens audits voor potentiële 
opdrachtgevers wordt steeds vaker 

gevraagd hoe Bluestream haar kennis 
heeft geborgd en of het bedrijf kan 
aantonen of het ingezette personeel 
over de juiste en geverifieerde 
competenties beschikt. Ad Winckers: 
"In Engeland is dit eerder regel dan 
uitzondering, maar ook aan deze kant 
van de Noordzee begint het van de 
grond te komen. Wij anticiperen hierop, 
want we willen voor iedereen in de 

wereld kunnen werken. Ook voor grote 
en veeleisende klanten als bijvoorbeeld 
Total, Shell en ConocoPhillips, waarmee 
we overigens zeer goede relaties 
onderhouden. Om deze reden hebben 
we een proces opgestart om onze 
kennis op het gebied van duiken, 
ROV's en rope access technieken te 
borgen. Nadat we vorig jaar al een 
middelmanagement laag per discipline 

BLUESTREAM WIL INTERNATIONAAL DOORGROEIEN 

Toekomst ligt in 
aantoonbare kwaliteit

O F F S H O r E  V I S I E    3  /  2 0 1 526 3  /  2 0 1 5    O F F S H O r E  V I S I E 27

De Stril Server is één 

van de zes schepen 

waarmee Bluestream 

dit jaar op de 

Noordzee actief is. 

(foto: Bluestream/Flying Focus)

Ad Winckers: 

'Aantoonbaarheid 

van kwaliteit is de 

toekomst.'  

 (foto: PAS Publicaties)

Dit jaar voert Bluestream op de Noordzee wederom met 6 schepen, waarvan er vijf als duikschip (DSV) zijn uitgevoerd, 

19 ROV’s en meerdere rope access teams een scala aan specialistische opdrachten uit voor de olie- en gasindustrie en 

windenergiesector. Door de snelle groei die het in Den Helder gevestigde bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, 

telt de kantoororganisatie op dit moment ruim 50 mensen, terwijl er offshore dagelijks tussen de 60 en 180 specialisten 

actief zijn. Hier blijft het echter niet bij, want Bluestream heeft de ambitie om verder door te groeien, zodat waar ook ter 

wereld zelfs voor de grootste en meest veeleisende opdrachtgevers kan worden gewerkt, vertelt Ad Winckers, die als 

onderdeel van zijn Business Development rol verantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging binnen het bedrijf. 
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KLEPPEN/AFSLUITERS

“Kleppenhuizen en afsluiters heb je in alle 
soorten en maten: gegoten, gefreesd uit 
volmateriaal of zelfs gelast,” stelt 
Formaco-directeur, ing. Robert Heester. 
“Om de risico’s, zoals vermoeiings-
scheuren van drukhoudende delen, uit  
te sluiten wordt er steeds meer naar 
behuizingen gevraagd die uit één stuk  
zijn gesmeed. Het grote voordeel daarbij 
is, dat deze altijd sterker zijn dan gegoten 
of gelaste behuizingen. Gegoten delen 
hebben een mindere homogene 
materiaalstructuur. Gelaste producten 
hebben materiaalovergangen omdat ze 
opgebouwd zijn uit meerdere delen.  
In dit verband is de beste verbinding  
géén verbinding. Door het uit één stuk  
te smeden verdicht je de vezelstructuur 
van het materiaal en wordt de 
productievorm bijna de eindvorm. 
Hierdoor is het mogelijke om intensievere 
warmtebehandelingen toe te passen 
waardoor hogere mechanische materiaal 
waardes behaald worden.” 

manoir industries
Manoir Industries is een wereldspeler op 
het gebied van hoogwaardig, smeedwerk 

en extrusie. Met productiebedrijven in 
Frankrijk, China, India en de UK, behoort 
Manoir tot één van de belangrijkste 
fabrikanten op dit gebied. Robert Heester: 
“Voor Formaco is, met name, het ‘closed-
die’ concept van Manoir van belang.  
De twee fabrieken in Frankrijk die deze 
mogelijkheden hebben zijn gelegen in 
Bouzonville bij Metz en Custiness in de 
buurt van de stad Nancy. Belangrijk om  
te weten is dat Manoir Industries beschikt 
over in eigen bedrijf vervaardigde 
standaard-smeedstempels, waarmee 
kleppenhuizen en afsluiterbehuizingen  
tot 1200 kg gesmeed kunnen worden. 
Een afnemer kan uit deze standaard 
behuizingen een keuze maken om zijn 
uiteindelijk product te laten maken  
zonder dat in gereedschapskosten voor 
smeedstempels geïnvesteerd moet 
worden. Daarnaast is Manoir belangrijk 
voor ons voor de levering van 
geëxtrudeerde buisvormige producten 
tot Ø 500 mm bij een lengte van 1.700 
mm. Dat het bedrijf voorop wil blijven 
lopen blijkt wel uit het feit dat er 
onlangs nog voor zo’n 1 miljoen euro 
is geïnvesteerd in geavanceerde 

bewerkingscentra voor de eindbewerking 
van de half- fabricaten”

Formaco
De toegevoegde waarde van Formaco als 
intermediair zit hem volgens Heester vooral 
in het samenbrengen van internationale 
topspelers; enerzijds fabrikanten van 
hoogwaardige smeed- en gietproducten, 
-voorbewerkt of volledig bewerkt-, zoals 
assen, ringen, bussen en flenzen, en 
anderzijds de Nederlandse en Belgische 
afnemers in onder andere de scheeps- en 
machinebouw en de olie- en gasindustrie. 

“Wij streven naar een hechte en 
langdurige samenwerking, zowel met 
onze Europese leveranciers alsook onze 
afnemers. Daarbij begeleiden wij het 
gehele traject, vanaf de aanvraag tot en 
met de levering van de producten. Met 
Manoir Industries hebben we een partner 
gevonden, die met hun ‘closed-die’ 
concept hoge kwaliteit afsluiters en 
kleppenhuizen kan leveren. Formaco wil 
hoogwaardige producten leveren, die in 
de innoverende olie- en gasindustriesector 
worden gevraagd,” aldus Robert Heester.

CLOSED-DIE SMEEDWERK VOOR KLEPPENHUIZEN EN AFSLUITERS STERK IN OPKOMST

‘De beste verbinding  
is géén verbinding’

Om beter aan de gestegen vraag naar een hogere kwaliteit 

kleppenhuizen en afsluiters in de olie- en gasindustrie te kunnen voldoen, 

is Formaco Forgings & Castings in zee gegaan met het wereldconcern 

Manoir Industries uit Frankrijk. Deze smederij is uitermate gespecialiseerd 

in het smeden van producten in vaste smeedmallen, ook wel closed-die 

forging genaamd. Hierdoor blijft de homogene materiaalstructuur in de 

gesmede producten gehandhaafd, waardoor het uiteindelijke product 

een aanzienlijk hogere materiaal prestatie zal leveren. 
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De Closed-die press.

Voorbeeld van een Body Offshore van 1200 kg.

OPrICHTInG GASunIE GrID SErVICES (GGS)

Gasinfrastructuuronderneming Gasunie is van plan om met ingang van 
1 januari 2016 dochteronderneming Gasunie Transport Services (GTS) 
te splitsen in twee separate netbeheerders: een netbeheerder voor het 
landelijke hoofdtransportsysteem (HTL) en een netbeheerder voor het 
regionale hogedruksysteem (RTL). De HTL-netbeheerder (GTS) en 
een nieuwe op te richten RTL-netbeheerder Gasunie Grid Services BV (GGS) 
zullen beide 100% dochter van Gasunie zijn.

Met deze tweedeling wil Gasunie een volgende stap zetten in het effectiever bedienen 
van de markt.  De HTL- en RTL-transportsystemen krijgen in toenemende mate een 
uiteenlopende rol en focus. Zo zal de internationaal verbonden HTL-netbeheerder in 
toenemende mate te maken krijgen met Europese marktintegratie, terwijl de focus 
van de RTL-netbeheerder juist steeds meer zal liggen op de instandhouding van dat 
netwerk en de aansluitingen op het regionale hogedruksysteem. 

Ook de ontwikkeling van duurzame energieoplossingen vindt voornamelijk in 
het RTL-net plaats. De splitsing maakt het straks mogelijk om kosten en tarieven 
transparant en eenduidig te bepalen. Hierdoor kunnen in de toekomst voor de 
beide transportsystemen op maat gesneden tarieven voor de gebruikers van 
die netten worden gehanteerd.

De voorgenomen splitsing is administratief-juridisch van aard en heeft geen 
gevolgen voor de totale kosten van beide netbeheerders. Ook zal de splitsing 
geen gevolgen hebben voor het gemak waarmee netgebruikers van de 
Nederlandse gasrotonde gebruik kunnen maken.

De splitsing zal er eveneens voor zorgen dat beide netbeheerders beter 
vergelijkbaar zijn met buitenlandse netbeheerders. Dit is onder meer van belang 
in het kader van transparante en objectieve internationale kostenvergelijkingen, 
die de Nederlandse toezichthouder momenteel in Europese context uitvoert.

TIDEWAY jOInS FrIEnDS 
OF THE SuPErGrID

Tideway in Breda has joined Friends of 
the Supergrid (FOSG), Europe's largest 
industrial alliance for interconnections, 
because it shares the vision that Europe 
will significantly benefit from an 
efficiently interconnected electricity grid 
or ‘Supergrid’ that secures the supply of 
a sustainable and affordable energy mix 
for Europe. Friends of the Supergrid is 
an association promoting the agenda 
for a European Supergrid. It combines 
companies in sectors that will deliver 
the High Voltage Direct Current (HVDC) 
infrastructure and related technology, 
own and operate that infrastructure. 
FOSG promotes an efficient, 
interconnected and resilient electricity 
grid to complement existing national 
transmission infrastructure. Friends of 
the Supergrid endorses the creation of 
a truly harmonized and collaborative 
regulatory environment that will enable 
effective European energy system 
planning and facilitate an equitable 
fast-track permitting process. The 
Supergrid is fundamental to a clean 
future for Europe and is the necessary 
and indispensable piece of technology 
in creating an Energy Union.

SCHEEPSVOrMIGE FPSO OP DOCkWISE VAnGuArD

Begin mei 2015 heeft Dockwise de eerste scheepsvormige Floating  
Production, Storage and Offloading unit (FPSO) op het grootste 
halfafzinkbare zware ladingschip ter wereld geladen.  
 
Om 16.30 uur werd de FPSO Armada Intrepid in het Calandkanaal 
in de haven van Rotterdam op de Dockwise Vanguard geladen. 
De laadoperatie duurde 3 à 4 uur, vanaf het moment dat de Armada 
Intrepid in positie werd gebracht totdat de Dockwise Vanguard weer 
was opgedreven en weer boven de waterspiegel dreef.

De FPSO Armada Intrepid weegt circa 60.000 ton (42.000 ton plus 
ballast) en is daarmee een van de zwaarste ladingen die ooit is vervoerd. 
Met een lengte van 245 meter wordt de lading tevens de langste die 
tot op heden op de Vanguard is getransporteerd. Voor dit project 
wordt tevens gebruik gemaakt van aanvullende expertise binnen 
de Boskalis-groep, waaronder van SMIT Towage Northwest Europe 
in de vorm van ondersteuning bij de aankomst van de Vanguard 
en tijdens de laadoperatie. 

"Het vervoeren van deze scheepsvormige FPSO door de Dockwise 
Vanguard laat zien dat dit een betere, snellere, veiligere en efficiëntere 
oplossing is om FPSO's van de ene naar de andere kant van de wereld 
te transporteren - of dat nu is om te worden gemodificeerd of voor 
compleet nieuwe FPSO's," aldus Hans Leerdam, Category Manager 
Strategic Vessels bij de divisie Offshore Energy van Boskalis.

   
    Laadprocedure FPSO Armada Intrepid in Calandkanaal.   
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400 IrO LEDEn rOnDGELEID AAn 
bOOrD VAn InDrukWEkkEnDE 
PIOnEErInG SPIrIT

Op donderdag 9 april 2015 mochten 400 bevoorrechte IRO leden 
een bezoek brengen aan boord van de Pioneering Spirit, het 
nieuwe schip van Allseas voor platforminstallatie, platform- 
verwijdering en pijpleggen. De meest opmerkelijke eigenschap-
pen van de Pioneering Spirit zijn de afmetingen van het schip,  
de enorme hefcapaciteit, en het innovatieve bewegingscompensatie-
systeem dat werken in ruwe zeeën mogelijk maakt. 

Eenmaal in positie wordt een platform in slechts 9 seconden 
opgetild. In 2 ½ uur werden de bezoekers rondgeleid langs 
verschillende ruimtes van het enorme schip, zoals de 
machinekamers met generatoren, thrusters, de lasstraat, 
accommodatie en het helideck. Dank en complimenten voor 
Allseas voor het mogelijk maken van deze bijzondere en
indrukwekkende bijeenkomst.

SuCCESVOLLE IrO-EY OIL & GAS 
InDuSTrY FOrECAST 

Op dinsdag 14 april heeft weer een succesvol IRO-EY Oil & Gas 
Industry Forecast event plaatsgevonden in het STC gebouw in 
Rotterdam. Ruim 230 personen woonden de bijeenkomst bij. 
De situatie binnen de offshore sector is in korte tijd drastisch 
veranderd en kwam met voornamelijk onvoorziene uitdagingen 
en voor sommigen misschien wel met extra kansen en 
mogelijkheden. Tijdens het jaarlijkse event werden de inzichten 
en standpunten van vooraanstaande deskundigen gepresenteerd. 
Namens WoodMacKenzie gaf Luke Parker, Principal Analyst, een 
presentatie over de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied 
van olie en gas en de verwachte capital expenditure. De grootste 
bedrijven zullen in de periode 2015-2020 ruim 175 miljard USD 
in CAPEx gaan snijden. 

Na een overzicht van de wereldwijde ontwikkelingen, vervolgde 
Coby van der Linde, Director of Clingendael International Energy 
Programme en professor Geopolitics and Energy Management 
aan de Universiteit in Groningen, met haar visie op de korte en 
middellange termijn uitdagingen vanuit Nederlands perspectief. 
Ze adviseerde de bedrijven vooral deel te nemen in de lange 
termijn energie discussie en benadrukte dat kwaliteit meer 
waarde heeft dan kwantiteit.  

EY’s Emilya Aliyeva, Manager Assurance en Guillaume Petit, 
Senior Manager Mergers & Acquisitions, presenteerden de 
resultaten van de eerste jaarlijkse ‘Dutch Oilfield Services Survey 
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2014’, die werd gehouden onder Nederlandse toeleveranciers. 
In navolging van eerdere recente onderzoeken in Noorwegen 
en Engeland is er nu ook inzage in cijfers van de Nederlandse 
offshore industrie. Uit het onderzoek blijkt dat in 2013 €17,2 
miljard aan inkomsten is gegenereerd (gebaseerd op financiële 
gegevens van 80 deelnemende bedrijven), over het jaar 2012-
2013 zijn de inkomsten met 6% gestegen. Meer dan 50.000 
werknemers zijn werkzaam in de toeleveringsindustrie en 
49% van de deelnemende bedrijven is actief in Engineering, 
Fabrication & Installation. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de 
huidige lage olieprijs een uitdaging vormt voor de Nederlandse 
OFS industrie. Analisten verwachten dat de wereldwijde E&P 
CAPEx uitgaven met 20-25 % zullen dalen in 2015. Verder 
kijkend dan 2015, zullen de vooruitzichten voor een groot deel 
afhangen van hoe de olieprijs zich zal ontwikkelen. Met de 
huidige olieprijzen van rond de USD60 per vat, zullen de 
investeringen in (niet-conventionele) nieuwe projecten 
waarschijnlijk niet rendabel zijn. Olieprijzen moeten dichter 
bij USD70-80 per vat komen om verdere dalingen in de 
investeringen vanaf 2016 te voorkomen.

Edward Heerema, President Allseas, besloot het middagpro-
gramma met een presentatie over de ontwikkeling van een 
echte mijlpaal in de offshore-industrie, de Pioneering Spirit 
en liet zien hoe visie, durf en vaardigheden het onmogelijke 
mogelijk kan maken. Het middagprogramma werd afgesloten 
met een netwerkborrel.

De presentaties zijn voor IRO leden te downloaden op de IRO 
website (login).

PrIjSuITrEIkInG En GASTLES OLIE & 
GAS OP rEGIuS COLLEGE In SCHAGEn

Op donderdag 23 april is IRO op bezoek geweest bij klas 2 
VMBO van het Regius college in Schagen om een prijs uit te 
reiken en een gastles Olie & Gas te verzorgen. Tijdens de beurs 
Carrières aan Zee in Den Helder op 26 maart konden bezoekers 
van de IRO-NOGEPA stand door middel van het invullen van een 
vragenlijst een Lego Technic Helicopter winnen. Uit de 300 goed 
ingevulde formulieren is de winnaar getrokken. Kimberly was de 
gelukkige en heeft uit handen van Chris Wijsman, Arbeidsmarkt 
& Opleidingen Coördinator van IRO-NOGEPA, de felbegeerde 

Lego Technic Helicopter ontvangen tijdens een verrassingsbezoek 
aan haar klas. De Lego helikopter is een knipoog naar de  
campagne ‘Sommige mensen gaan met een helikopter naar  
hun werk’, waarmee IRO-NOGEPA zich richten op het stimuleren 
van technisch onderwijs onder jongeren en het kiezen van een 
beroep in de olie- en gasindustrie. 

Gastles 
Aan de hand van het lespakket Olie & Gas, te vinden op de  
website www.werkenindewereldvanolieengas.nl, kregen de 
leerlingen op interactieve wijze een basisles in hoe olie en gas 
worden gevonden en gewonnen, hoe pijpen worden gelegd  
en welke beroepen er zijn. 

Na afloop kregen alle 25 leerlingen een informatietasje uitgereikt 
met hierin het boek ‘De Wereld van Olie en Gas’, een USB kaart 
met promotiefilmpjes over de olie- en gasindustrie en een poster 
van het Nederlands Continentaal Plat. De leerlingen en docenten 
waren erg positief over de gastles en zouden dit graag uitbreiden 
met een bezoek aan een bedrijf dat werkzaam is in de industrie.

Zelf gastles geven?
Als enthousiaste werknemer kunt u ook jongeren meenemen 
op ontdekkingsreis door de wereld van olie en gas. U, als  
ambassadeur van de branche, vertelt vanuit uw eigen perspectief 
hoe het is om in de olie- en gasindustrie te werken en hoe divers 
die eigenlijk is. U kunt de les geven in uw eigen netwerk (op 
scholen, verenigingen, etc.), maar u kunt ook een groep leerlingen 
een rondleiding in uw bedrijf geven om zo de ervaring voor 
deze jongeren nog leuker te maken. Onder het kopje 
‘Lespakketten’ op www.werkenindewereldvanolieengas.nl zijn 
informatie en handleidingen te vinden voor het geven van een 
gastles op het niveau van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
Neem voor vragen of meer informatie contact op met  
Chris Wijsman via c.wijsman@iro.nl of Tel: 079-3411981.

CurSuS ‘OLIE En GAS VAnAF DE brOn’

Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-technische 
cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, hoe zij worden 
gevonden en gewonnen en hoe de sector in elkaar zit.  
Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan 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 telefoonnummer 079-3411981. De cursus vindt 
plaats op de werf bij Keppel Verolme. 

Bij deelname aan de cursus zijn persoonlijke beschermings- 
middelen (helm, veiligheidsbril en -schoenen) verplicht.

De volgende cursusdata voor 2015 zijn gepland:

•	 7	+	8	juli	 	 NL
•	 16	+	17	september	 	 ENG
•	 13	+	14	oktober	 	 NL
•	 17	+	18	november		 	 ENG
•	 8	+	9	december	 	 NL

OFFSHOrE EnErGY ExHIbITIOn & 
COnFErEnCE 

Dinsdag 13 en woensdag 14 oktober 2015 vindt de 8e editie van 
Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) plaats in 
Amsterdam RAI. OEEC is de snelst groeiende bijeenkomst voor  
professionals uit de offshore industrie. Het jaarlijks terugkerende 
evenement vormt een zakelijk platform voor meer dan 13.500  
bezoekers en 650 bedrijven uit de offshore energie markt die  
tijdens deze twee dagen hun producten en diensten presenteren. 
Gelijktijdig behandelt het uitgebreide conferentieprogramma  
technische, operationele en commerciële uitdagingen die spelen  
in de industrie. Tijdens de technische sessies, C-level panels en 
master classes delen sprekers en het aanwezige publiek inzichten 
en ervaringen met betrekking tot de continue veranderende markt. 
Deelname als exposant aan Offshore Energy is nog steeds mogelijk, 
meer informatie is te vinden op www.offshore-energy.biz of neem 
contact op via +31 10 2092600. IRO en NOGEPA zijn met een  
informatiestand aanwezig op de beurs.

europort 2015
Van 3-6 november 2015 is Europort, georganiseerd in wereld- 
havenstad Rotterdam, de internationale ontmoetingsplaats voor  
innovatieve technologie en complexe scheepsbouw. In een straal 
van 200 kilometer zijn de grootste havens van Europa, offshore- en 
baggerbedrijven, bouwers van superjachten en vele scheepswerven 
actief. Zij werken nauw samen met gerenommeerde onderzoeks-
centra, toeleveranciers en talrijke reders. Europort heeft een sterke 
focus op special purpose schepen, inclusief offshore-, bagger-,  
constructie-, marine-, binnenvaart- en visserijschepen en megajachten. 
Met circa 30.000 professionele bezoekers en 1.100 exposanten  
behoort Europort tot ’s werelds belangrijkste maritieme ontmoetings-
plaatsen. Meer informatie is te vinden op www.europort.nl. IRO 
staat met een informatiestand op deze beurs.

IrO kALEnDEr 2015/2016

Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact opnemen met IRO via info@iro.nl of telefoonn 079-3411981.

1 september 2015

ledenbiJeenkomst

SCHIEDAM

13 oktober 2015

iro-kiVi biJeenkomst

ROTTERDAM

18 noVember 2015 

alGemeneledenVerGaderinG

ROTTERDAM

3 december 2015

iro innoVatieseminar  

NOORDWIJK

12 Januari 2016

nieuWJaarsreceptie 

DEN HAAG

oFFshore europe, aberdeen 8-11 september 2015
Er is nog 1 stand beschikbaar van 9m2. Neem voor meer informatie contact op met  

Marlijn Stoutjesdijk via m.stoutjesdijk@iro.nl. 

otc brasil, rio de Janeiro, 27-29 oktober 2015
Er is nog 1 stand beschikbaar van 12m2. Neem voor meer informatie contact op met  

Marlijn Stoutjesdijk via m.stoutjesdijk@iro.nl. 

adipec, abu dhabi, 9-12 noVember 2015
De inschrijving voor ADIPEC 2015 is gestart. De informatie is beschikbaar op www.iro.nl

DEELnAME bEurzEn/HAnDELSMISSIES

Deelname aan beurzen/handelsmissies via IRO (noot redactie: 
in kolom van beursgenoteerd graag onder de genoemde 
beurzen plaatsen)

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

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

bEurSGEnOTEErD

bEurSPrOGrAMMA 2015

8-11 september oFFshore europe   

 ABERDEEN, SCHOTLAND

27-29 oktober  otc brasil 

 RIO DE JANEIRO, BRAZILIë

9-12 noVember adipec 

 ABU DHABI, VAE

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

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

Adres : Boompjes 40 (Willemswerf)  

  13th floor 3011 xB  Rotterdam

Postadres : Postbus 390

  3000 AJ  Rotterdam

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl
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BUYERS GUIDEBUYERS GUIDE

MAXIMATOR

MAXIMATOR

MAXIMATOR

www.maximator.nl

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

 www.vageri.nl

TES TAP PAr A TuurELECTrOTECHnIEk TES TAP PAr A Tuur

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

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

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

Wilt u adverteren?
bel Maarten de Wit  
023 571 47 45

RedWave 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, 
medical services, maritime and 
construction & maintenance.  
For our clients it is important to 
get the right personnel, in the 
right place, at the right time. 
RedWave  sees to this, both 
onshore and offshore, and has 
been doing so for many years.

Since establishment in 1989 
RedWave 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.redwave.nl

Mail : info@redwave.nl
Tel. : +31 (0)251 262 400
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AMSTERDAM 
IJMUIDEN  
OFFSHORE 

PORT

Alliance of port & offshore related industries and regional authorities

• Airborne Oil & Gas BV • Amports • AON Risk Consultants • Ballast Nedam Infra • Brand Energy Services 

BV • BK Groep • Boon Transport BV • Breman Offshore BV • CCA Containers Netherlands • CMF Central 

Mudplant & Fluid Services • Damen Shiprepair Amsterdam • Dirkzwager, Royal • DOES B.V. • Dolphin 

Marine Offshore en Industrie BV • EPMC Europe • Goflex Young Professionals BV • Grontmij Nederland BV 

• Gulf Oil Nederland BV • Imtech • Industrial Pump Group Nederland BV • IRO •  Iskes Towage & Salvage 

• Isolatie Combinatie Beverwijk BV • Kamer van Koophandel Amsterdam • KVSA BV • Lashuis Haprotech 

• Main BV •  Local City Council Amsterdam Noord • Mammoet Nederland BV •  MEO BV • Mistras • MTC 

International • Municipality Beverwijk •  Municipality Velsen • Municipality Zaanstad • Niron Staal • Nova 

College • Oliehandel K. de Boer BV • Peterson IJmuiden BV • Port of Amsterdam NV • Port Towage Am-

sterdam • Pronk Multiservice BV • Provincie Noord Holland • Reym BV • Royal Haskoning DHV • SAB 

1950 • SeaMar • Selmers BV • SPIE Industry Noordwest • Stork Industry Services • Svitzer Amsterdam 

BV • Tata Steel IJmuiden BV • United Stevedores Amsterdam BV • Unique Lights • Venus & de Waard BV 

• Vicoma Engineering • Vopak Agencies Amsterdam BV • Vries & Van de Wiel • Willis BV • Willteco BV  

• WIND • Windcat workboats • Zeehaven IJmuiden

Amsterdam IJmuiden Offshore Port, 
Serving up offshore energy solutions.

Our partners are ready  
to be of service in the  
following disciplines:
•  Base Facilities  

(office, warehouses, open yard)
• Transport, Logistics & Supply
• Construction, Engineering
• Decommissioning
• Design, Development
• General Services
•  Maintenance and Repair
• Offshore Wind Power
• Port Related Services
• Regional Authorities

CONTACT DETAILS
www.ayop.com
info@ayop.com

UPCOMING EVENTS:   

AYOP 30 Years Anniversary

- 16 August 2015

Offshore Europe Aberdeen

- 8 - 9 September   

Offshore Energy Amsterdam

- 13 - 14 October 2015




