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Lift Vessel Fairplayer is onlangs aangekomen in Brazilië, met drie FPSO modules voor
Estaleiros Do Brasil (EBR). De grote en zware FPSO modules werden in Thailand geladen
en de losprocedure vond plaats in Soa Jose do Norte, Brazilië.
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Het is een vast gegeven dat in ieder verlaten gasveld
tot wel tien procent van de oorspronkelijke reserves
achterblijft. Het is, zeker in kleine velden, niet rendabel
om ook die laatste kubieke meters te winnen.
Met zeep is de productie echter langer aan
de praat te houden - nu ook op zee.
Dries van Nimwegen deed onderzoek.

Jo Peters, Secretary General Nogepa, opened the
combined Nogepa-Ciep Aardgassymposium,
which took place in September in the Wittenburg
Castle in Wassenaar. He spoke about the future of
natural gas. Some see gas as a threat to the climate,
others position it as the ideal fuel to boost the
energy transition. His opinion.
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Frames completed the manufacturing of the
Produced Water Treatment package (PWT) for the
Bumi Armada Kraken FPSO project. The Produced
Water Treatment system is designed to process
460,000 barrels of reservoir water with heavy oil
and solids per day. Offshore Visie spoke to product
manager Jereon Bergman.

De Gasunie en Groningen Seaports gaan de
mogelijkheden onderzoeken om in de NoordGroningse Eemshaven infrastructuur aan te
leggen waarmee LNG per schip kan worden
aangevoerd, gelost en in gasvorm geïnjecteerd
in het gastransportnet. Beide partijen hebben
daartoe een overeenkomst gesloten.
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Oude kranten in natte schoenen, cola
over een roestige, muurvaste schroef
van de fiets en zout of witte wijn over
een vlek van rode wijn. Huismiddeltjes,
we kennen ze allemaal. En nog eentje,
drie glazen water na een avondje stappen
met alcohol. Dan sta je een dag later
ietsje frisser op.

50 miljoen m 3 extra gas per put door zeepinjectie

Zeep op zee

Geheim
De energiesector heeft ook zo zijn
geheimen van de smid. Zeepinjectie
onderin gasputten is er een voorbeeld
van. Dat is al zo’n dertig jaar in gebruik
om de productie in oudere gasvelden
langer op peil te houden met staven
zeep, emmers vloeibare zeep en
continue injectie van vloeibare zeep.
Ontdekt en als eerste op grote schaal
toegepast in Noord-Amerika, is
zeepinjectie ook op Nederlandse
vasteland al iets meer dan tien jaar
in gebruik. En met succes. Dat succes
heeft alles te maken met het feit dat
bij gasproductie ook water mee komt.
Het gas dat naar boven stroomt, blaast
dat water vanuit de ondergrond naar
de oppervlakte.

Het is een vast gegeven dat in ieder verlaten gasveld
tot wel tien procent van de oorspronkelijke reserves
achterblijft. Het is, zeker in kleine velden, niet
rendabel om ook die laatste kubieke meters te
winnen. Met zeep is de productie echter langer aan
de praat te houden – nu ook op zee.

Technisch natuurkundige Dries van
Nimwegen heeft zich de
afgelopen vier jaar op het
ontwateren van gasputten gestort.
4
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Omgekeerd
Raar is dat niet. Vergelijk het maar met
regenwater op de motorkap van een
auto. De wind die er al rijdend tegenaan
komt, is vergelijkbaar met het gas dat
zich via de buis met kracht een weg naar
boven zoekt. En net als die druppels op

de motorkap, plakken ook de druppels
in de productiebuis aan elkaar vast
waardoor ze, tegen de zwaartekracht
in, een stroompje naar boven vormen.
Noem het een omgekeerde waterval,
met dank aan de constante gasstroom
van ondergrond naar bovengrond.
Maar wat nu als het veld ouder wordt en
minder gas levert en de druk terug loopt?
De snelheid in de put neemt dan af
waardoor het water minder goed naar
boven komt. En wat als de hoeveelheid
water onder in de put hierdoor steeds
groter wordt? Uiteindelijk ‘verdrinkt’
of ‘stikt’ de gasbron dan. Dat wil zeggen
dat door de lagere snelheid het aardgas
niet meer in staat is alle formatiewater
naar boven weg te blazen. Onderin de
bron verzamelt zich dan zoveel water
dat het gas er niet meer doorheen komt.
Liquid loading of ‘opwateren’ heet dat
in vaktaal. Dat fenomeen is er mede
oorzaak van dat er altijd wat gas in
gasvelden achterblijft.
Ontwateren
Het toevoegen van zeep onderin de
put helpt de productie langer op gang
te houden. Zeep verlaagt namelijk de
oppervlaktespanning van het water.
Ondergronds ontstaat schuim, dat
zich veel gemakkelijker door het
stromende gas naar boven laat
stuwen en het water zodoende
toch uit de put wordt verdreven.

Dries van Nimwegen kent het verschijnsel.
De technisch natuurkundige heeft zich
de afgelopen vier jaar gestort op het
ontwateren van gasputten. Daarvoor
heeft hij diepgaand onderzoek gedaan
naar de geheimen van de zeepinjectie.
Wat gebeurt er precies?
Kan het slimmer, efficiënter en schoner?
Recentelijk is de 27-jarige PhD-student
op de resultaten van het onderzoek
gepromoveerd aan de Technische
Universiteit Delft.
Watervalletjes
Van Nimwegen glundert als hij vertelt
over zijn wetenschappelijke speurtocht
naar de geheimen van schuim. Na zijn
afstuderen op vloeistofmechanica zocht
hij een ‘relevant’ en ‘experimenteel’
vervolgonderzoek, zo karakteriseert hij
de aantrekkingskracht van zijn studie.
En met experimenteel bedoelt hij ook
echt experimenteel. In het vermaarde
Kramers-laboratorium voor Fysische
Technologie in Delft verscheen voor zijn
onderzoek een stellage van achttien
meter hoogte. Er staan drie plexiglazen
pijpen waarin de gas- en waterstroom
is gesimuleerd met behulp van water,
lucht en natuurlijk ook zeep.
Alle variaties - waaronder hoek,
diameter en vloeistofsnelheid - zijn
uitgeprobeerd, nauwkeurig vastgelegd
en gedocumenteerd. “We hebben
nu een redelijk goed idee van wat
er in de buis werkelijk gebeurt.”
5 / 2015
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HOE WERKT ZEEPINJECTIE?

ZEEP

GAS
GAS
WATER

Precies
Ook heeft de promovendus gespeeld met
vijf verschillende soorten schuimmiddelen
(surfactants), waaronder natuurlijk de
in de industrie meest gebruikte soorten.
“Maar het gaat ook met dreft,” zegt
hij met een glimlach. “En met huismerk
afwasmiddel lukt het ook, maar die
schuimt wel iets minder,” volgt er een
stuk serieuzer op. “Zeepinjectie in de
industrie heeft vaak nog iets van
nattevingerwerk,” stelt Van Nimwegen.
“Ervaring en ‘goed gevoel’ spelen
hoofdrollen. Met de gegevens van mijn
onderzoek kunnen we gaan modeleren.
Dat wil zeggen dat we preciezer kunnen
gaan vaststellen welk veld, bij welke
druk, welke hoeveelheid zeep nodig
heeft om optimaal gas te leveren.
Dat is uiteindelijk de bedoeling.
Dat is goedkoper want je gebruikt
6
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je grondstoffen maximaal. En dat is
ook beter voor het milieu want er blijft
een minimum aan zeep in het
afvalwater achter.”
Drijfveer
Gert de Vries is ‘zeepdeskundige’ van het
eerste uur. Tien jaar geleden was hij voor
zijn werkgever NAM in Zuid-Drenthe
al betrokken bij de eerste experimentele
zeepinjecties in kleine gasvelden.
De Vries is initiator en begeleider van
het onderzoek van Van Nimwegen.
De drijfveer van zeepinjectie, zo geeft
De Vries aan, is om de kleine gasvelden
die in het Nederlandse gasbeleid van
de overheid een voorkeursbehandeling
genieten, maximaal te laten produceren.
“Het mooie van de studie is dat we nu
weten wat er gebeurt en dat we met
deze kennis de levensduur van velden
gericht kunnen verlengen. En het
bijzondere van deze studie is dat het
verlengen nog veel verder kan dan ik
had verwacht.”
Blijvertje
NAM-collega Kees Veeken deelt die
constatering. De Gas Well Deliquification
Manager is dan ook zeer benieuwd naar
de rekenkundige stromingsmodellen,
die Van Nimwegen met de uitkomst
van zijn onderzoek gaat opstellen.

WATER

WATER

Stellage van achttien meter hoog in het laboratorium.

Zo is er tussen een stabiele waterstroom
en het ontbreken van een waterstroom,
een lange tussenfase waarin het gas het
water wel naar boven blaast, maar dat
het water bij tijd en wijle ook weer naar
beneden zakt. “Kleine watervalletjes,”
zegt Van Nimwegen. “Je krijgt dus een
chaotische stroming die zeer nadelig
is voor een constante productie en de
apparatuur op de grond. Dat wil je als
gasproducent liever niet hebben.”

Door het vormen van schuim
vermindert het gewicht van
het water. Het gas hoeft dan
ook minder hard te duwen
om het schuim naar boven
te laten stromen.

GAS

Volgens Veeken is zeepinjectie ‘een
blijvertje’. “Zeker omdat het relatief
goedkoop is,” voegt hij er eerlijk aan toe.
Die lage kosten komen vooral van pas
bij het verlengen van de levensduur van
kleine velden op het vasteland. Op zee
ligt het allemaal een stuk ingewikkelder.
“De kosten van zeepinjectie liggen daar
al gauw een factor vier hoger.” Daar
spelen ook andere zaken een rol, geeft
zijn collega De Vries aan. “Zowel de
werkcondities als de wetgeving zijn op
zee een stuk complexer.” NAM heeft
daarom de laatste jaren ook veel energie
gestoken in het vinden van de juiste
zeepsoort. “Biologisch afbreekbaar,
werkzaam bij temperaturen van boven
de 120 graden en min twintig, stabiel
voor wat betreft werkzaamheid,” somt
De Vries op. “Voor zeepinjectie moet
je daarom zoeken in de familie van de
shampoos. Onderin de put, op 2,5 tot
drie kilometer diepte, is het 120 graden
of meer. Daar moet die zeep wel tegen
kunnen. En in de opslagtank op een
platform kan het in de winter ook
gemakkelijk onder nul worden.
Ook daar moet de zeep tegen kunnen.
Het is dus wel familie van wat in de
supermarkt in het schap staat maar
deze zeep wordt specifiek voor
deze toepassing ontwikkeld.”

Zonder zeep
waterdruk laag
gasdruk hoog

En biologisch afbreekbaar is ook een
noodzakelijke eigenschap. Alles is
weliswaar ontworpen om lekkages te
voorkomen maar in het geval van een
ongeluk moet de natuur geen schade
oplopen. Ook gaat het productiewater
met resten zeep terug in een leeg
gasveld, afgeschermd door dezelfde
lagen die ook het gas hebben
tegenhouden.
“Het is dus een gesloten systeem”, zegt
de Vries. “Je haalt het water met de
productie omhoog en je brengt het weer

Zonder zeep
waterdruk hoog
gasdruk laag

Met zeep
zeep verlaagt waterdruk
gasdruk hoger

terug naar de plek waar het vandaan
kwam. Bij dit alles geldt dat je altijd
aan de veilige kant wilt zitten.”
Expansie
Inmiddels zijn, zo geeft Veeken aan,
na een aanloopfase van een kleine twee
jaar tien ‘NAM-putten’ op de Noordzee
voorzien van zeepinjectie. Daar moeten
de komende jaren telkens opnieuw
vijf tot tien bijkomen, zo is de ambitie.
In totaal heeft NAM 250 producerende
putten op de Noordzee (130 in
Nederland), maar die zijn niet allemaal

geschikt voor zeepinjectie. De extra
winst door extra geproduceerd aardgas
zal dus ieder jaar oplopen, zo is de
verwachting. Die hoeveelheid moet
stapsgewijs groeien met de expansie
van zeep op zee. “Dat is voor NAM
en Nederland belangrijk, nu de productie
op land zoveel problemen kent.”

Met dank aan Rob van ’t Wel van Shell Venster
voor de tekst en toestemming voor plaatsing
en Levien Willemse voor beeld.
5 / 2015
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Speech Jo Peters NOGEPA-CIEP Aardgassymposium

The future of natural gas
applied 25% for other companies) they
call the lowering of that extra tax burden
a subsidy. I respectfully disagree with
that, but as I said, opinions may differ.
In my view, the plan could create a
win-win situation, so that more rather
than less money would flow to the State.
And there is a sense of urgency, since the
North Sea infrastructure in still in good
shape: the time to invest is now!”

On September 3rd, 2015
Jo Peters, Secretary General

The Ladder of Seven.

NOGEPA, opened the
combined NOGEPA-CIEP
Aardgassymposium, which
took place in the Wittenburg
Castle in Wassenaar.
The Clingendael International
Energy Program and the
Netherlands Oil & Gas
Exploration & Production
Association discovered at a
very early stage that both
parties were targeting the same
date for their annual events
and to cut a long story short,
Coby van der Linde of CIEP
and Jo Peters of NOGEPA decided
to join forces and to organise
a combined symposium.
Jo Peters, Secretary General NOGEPA.

It was the fourth time that Jo Peters
opened the NOGEPA annual symposium.
In 2012 NOGEPA talked about public
acceptance, in 2013 the pros and cons
of shale gas were being discussed and
at the 40 year anniversary in 2014
NOGEPA talked about the role of natural
gas in the energy transition. For 2015
NOGEPA covered the future of natural
gas in both an international context as
well as specifically in the Netherlands.
Below is the full speech of Jo Peters.
Statements
“Each and every one of you is entitled to
have an opinion with regard to the future
of natural gas. Quite obviously, opinions
may differ. Whilst some see natural gas
as a threat to the climate and a threat to
the development of renewable energy
8
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sources, others position it as the ideal
fuel to boost the energy transition,
whilst some others may even choose
to ignore the climate issue in the first
place. Before I give you my opinion
I would like to repeat some of the
statements I made at this very occasion
in the past couple of years:
• The question to me is not whether
there is a climate problem: yes there
is a problem because man-made CO2
emissions are causing an increase in
global temperatures.
• The question to me is neither whether
the problem can be left to Mother
Nature to solve, or whether we have
to do something about it. Yes we have
a problem, and yes we need to do
something about it.

Planet Earth is too precious for
mankind to take any chances.
• Therefore, the question that I
addressed last year is: what should
we do about it? What is the best
way towards a low carbon or even
carbon free energy future?”
Ladder of seven
“This time, I would like to talk to you
about ‘The ladder of seven’. The ladder
of seven is a simple concept to position
natural gas in the Netherlands in a
context of climate preservation. It defines
where natural gas should or should not
be applied in the energy mix. I used it for
the first time in a meeting with energy
stakeholders (ranging from Fossil Free NL
to Greenpeace to oil and gas companies)
a couple of months ago in Utrecht.

The concept of the ladder of seven
aims to set a rational approach towards
achieving a fully sustainable energy mix
in the not so distant future. Quite likely
not within a single decade, but certainly
long before oil, gas and coal are
exhausted. The Stone Age did not
end for a lack of stones, remember?”
“The ladder of seven defines a sequence
of preferred energy options in relation
to climate change prevention:
1. At the top of the ladder we find
Energy Conservation, or actually:
Energy Efficiency. Not many of you
choose to take a cold shower in the
dark in order to save energy, but we
should do what we do as efficiently
as possible: insulation of houses to
reduce heating energy; the use of
residual heat from industrial
operations; efficient cars to get
more miles out of a gallon.
2. On the second step from the top we
find Renewable Energy, essentially
carbon free. Solar, wind, geothermal
and what have you.
3. Third step from the top is Green Gas,
low carbon energy: either biogas from
stuff that would have turned into CO2
anyway or for instance gas from excess
wind.
4. In the middle of the ladder, on step
number four, we find Domestic
Natural Gas.
5. On step number five we find Imported
Natural Gas. As you know imported
gas has a substantially higher CO2
footprint than domestic natural gas.
The latter of course also keeps the
money in the domestic economy rather
than bleeding it to other countries.
6. Lastly, at the bottom of the ladder,
on step numbers six and seven,
we find Oil and Coal, respectively.
So coal sits at the very bottom of the
ladder of seven, because it is the fossil
fuel that emits most CO2 per unit
of energy produced.”

Surprise
“What does the position, right in the
middle of the ladder of seven, imply
for Dutch Natural Gas? In my opinion
it implies on the one hand, that we
should use Dutch Natural Gas only there,
where it contributes to our target to
reduce CO2 emissions. And only there,
where it does not stand in the way of
step numbers one, two or three: Energy
Efficiency, Renewable Energy and Green
Gas. On the other hand, the flipside of
this means that we should not let steps
five, six or seven (Imported Gas, Oil or
Coal) stand it the way of Dutch Gas.
And that is why I was pleasantly surprised
with the recent plan of Minister Kamp.”
“Reduced fossil fuel consumption
(including that of natural gas) through
better insulation of existing and new
houses, through new gas-free residential
areas, through de-centralized renewable
energy production, all of these should, in
my view, be embraced by all stakeholders.
To me one of the key issues hampering
more progress in our energy transition is
the wrong focus of the fight. In my view,
this fight is currently too much focussed
between renewables and fossil, without
any differentiation of fossil energy
options at all.”
“Coming back to the plan of Minister
Kamp. So far, I had only heard Minister
Kamp say that as a result of the reduced
output from the Groningen field,
we would need to step up our imports.
I was pleasantly surprised when I heard
about his plan to step up North Sea
exploration, because this is exactly
what the ladder of seven tells us to do.
The plan to boost North Sea exploration
has received quite a positive response,
but not from everyone. As I already
said: opinions differ. Some people call a
lowering of the extra tax burden for gas
operators (mind you: I said extra tax
burden, because gas companies pay
50% of tax as compared to the normally

Choices
“Others just want to stop all natural gas
exploration, in the North Sea or for that
matter anywhere else. Because, rather
than climbing the ladder of seven and
start by fighting coal (in particular old
coal fired power stations), they focus
their fight between steps three and four:
renewables versus fossil. If you only want
energy from renewable resources let me
point out that supplying an equivalent
amount of energy with only renewables
would require 8 thousand extra wind
turbines. Extra, so that is on top of the
plans that have been announced for the
NL so far. And again, opinions differ, so
I let everyone draw their own conclusions.”
“I would like to focus on the problem
that we face, and define – as a society –
the optimum pathway to reduce CO2
emissions. I would like to spend the
available budget (which is a political
decision) wisely, so that we get the
biggest bang for our buck: reduce CO2
emissions to the maximum for the euros
that are allocated to this purpose.”
“And I believe that the ladder of seven
can help us in making the right choices.
Some are quite obvious, like insulation
of houses that can be paid for out of
the savings in the energy bill of the
household. Some other energy options
may be necessary to spark innovation,
so that renewable technology options
can shift to a better place. Energy storage
options resulting from the Tesla car
development may be a good example.
Even if driving a Tesla is a rather
expensive way to avoid CO2 (I have seen
calculations indicating a cost of 1500
euros per ton) its development may well
lead to substantial improvements in
decentralized energy storage options.”
“So where does this leave us? I would
say, we have much ground to cover.
And I hope, that you will all step up
to the plate, and give a swing to today’s
dialogue. Your contribution is
highly appreciated.”
5 / 2015
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Largest civil penalty in the history of environmental law

BP to pay $20.8 billion for
Deepwater Horizon spill

this includes $1 billion BP already
committed to pay for early restoration,
for joint use by the federal and state
trustees in restoring injured resources.
BP will also pay up to an additional $700
million, some of which is in the form of
accrued interest, specifically to address
any later-discovered natural resource
conditions that were unknown at the
time of the agreement and to assist
in adaptive management needs.
The natural resource damages money will
fund Gulf restoration projects that will be
selected by the federal and state trustees
to meet five different restoration goals
and 13 restoration project categories.
These include restoration focusing on
supporting habitats such as coastal
wetlands, but also provide for specific
resource types, such as marine mammals,
fish and water column invertebrates,
sturgeon, submerged aquatic vegetation,
oysters, sea turtles, birds and lost
recreational use, among others.
$600 million for other claims, including
claims for reimbursement of federal and
state natural resource damage

assessment costs and other
unreimbursed federal expenses and
to resolve a False Claims Act investigation
due to this incident.
The payments will be made over time
and are backed by parent company
guarantees from BP Corporation North
America Inc. and BP P.L.C.
Additionally, BP has entered into separate
agreements to pay $4.9 billion to the five
Gulf states and up to a total of $1 billion
to several hundred local governmental
bodies to settle claims for economic
damages they have suffered as a result
of the spill.
“Five years after one of the worst
environmental disasters in our nation’s
history, which claimed 11 lives and
caused untold damage, we have reached
a historic milestone with today’s
settlement,” said Secretary of Commerce
Penny Pritzker. “With this settlement,
federal, state and local governments
and the Gulf coast communities will
have the resources to make significant
progress toward restoring ecosystems,
economies, and businesses of the region.

We are committed to ensuring the Gulf
Coast comes back stronger and more
vibrant than before the disaster. If made
final, the settlement will provide the U.S.
and Gulf states with the resources and
certainty needed for effective restoration
planning and improvements.”
“This agreement brings renewed hope
for a fully restored Gulf of Mexico to
millions of Americans who value the
Gulf for its contributions to our
economy, our environment and
plentiful recreational opportunities,”
said Interior Secretary Sally Jewell.
“Today’s settlement is a significant step
in restoring the natural resources that
were impacted by the Deepwater
Horizon oil spill and a breakthrough
for building back the resilience of this
region. The Trustees will continue to
work with people along the coast
to ensure they have every opportunity
to be engaged in these meaningful
recovery and restoration efforts that
will generate jobs, improve water
quality, support our tribal responsibilities
and result in an improved wildlife
habitat for migratory birds and
hundreds of vulnerable species.”

Deepwater Horizon blowout in 2010.

The U.S. Government and five Gulf states, Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi and Texas, hit by the
massive oil spill from the Deepwater Horizon blowout in 2010, have reached a settlement to resolve civil
claims against BP. The global settlement is worth more than $20 billion.

The explosion and fire which occurred on
April 20, 2010, destroyed the Transoceanowned Deepwater Horizon drilling rig,
killing 11 men aboard and spewing more
than 3 million barrels of oil into the Gulf of
Mexico over a period of nearly three months.
The spill damaged and temporarily closed
fisheries essential to the Gulf economy,
oiled hundreds of miles of beaches,
coastal wetlands and marshes and killed
thousands of birds and other marine
wildlife, among other economic and
natural resource injuries.
10
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This global settlement announced
Thursday October 1 resolves the
governments’ civil claims under the
Clean Water Act and natural resources
damage claims under the Oil Pollution
Act, as well as economic damage
claims of the five Gulf states and
local governments.
Taken together this global resolution
of civil claims is worth $20.8 billion,
and is the largest settlement with a single
entity in the department’s history,
Department of Justice said.

Maximise valuable production capacity
and extend the service life of your installations

According to the Department of Justice,
under the terms of a consent decree
lodged in federal court in New Orleans
on Thursday, BP must pay the following:
$5.5 billion federal Clean Water Act
penalty, plus interest, 80 percent of
which will go to restoration efforts in
the Gulf region pursuant to a Deepwaterspecific statute, the RESTORE Act. This is
the largest civil penalty in the history of
environmental law, DOJ said.
$8.1 billion in natural resource damages,

Let our

compass be your guide

www.vectormm.nl

FPSO

FPSO

Frames completed PWT package for the Kraken FPSO

Desanding & Sand Cleaning skid.

Furthermore, Frames has substituted
their alternative process design for sand
removal by utilizing desanding cyclones.
This has led to high performance,
compact and cost-efficient package.

Produced Water Treatment skids.

Compact Produced
Water Treatment package

Early involvement
According to Bergman, the key to success
for this project was the early involvement
for Frames during the FEED-phase to
design a PWT system suitable for the
application with a limited footprint.
“The low difference in density of 74 kg/m3
between the oil and water phase as well

Kraken FPSO project. The Produced Water Treatment system is designed to process 460,000 barrels of reservoir water with
heavy oil and solids per day. It consists of a total of 4 skids, including cyclonic desanding and sand-cleaning, with a total
weight of 420 metric tons.

In addition to the Produced Water
12
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Treatment skids, several other process
packages were awarded to Frames, such
as the Slop Water Treatment, Electrostatic
Coalescers, and Heat Exchangers.
Optimization
This project clearly shows Frames’ added
value as a solution provider. As Jeroen
Bergman, Product Manager at Frames
Separation Technologies, stated:
“Especially in challenging times, when
the oil price is low, it’s important that

contractors can trust on their solution
providers to optimize their package
to reduce costs. With our broad portfolio
combined with our process know-how
we were able to integrate the PWT
packages for the Kraken FPSO
and therewith build smaller, lighter,
and faster.”
Frames has been able to reduce the plot
space of the PWT package considerably
by integration of two skids into one module.

This is the second milestone for Frames
in cooperation with EnQuest. In 2013,
Frames delivered a Crude Separation

Module for the EnQuest Knightsbridge
Project in the North Sea, United Kingdom.
Bumi Armada has known Frames as
a reliable partner for the earlier Apache
Balnaves Project and recognized the
Frames strength for North Sea projects
with related PED requirements.
Kraken FPSO
The Bumi Armada FPSO for the Kraken
oil field will process and store crude oil
before offloading it to a shuttle tanker.
It has a storage capacity of 600,000
barrels of crude oil. The vessel is a
converted tanker upgraded to achieve
a design life of 25 years.
The Kraken Oil Field was discovered
in 1985 and is one of the biggest
subsea heavy-oil field projects that
is under development in the UK sector
of the North Sea, about 350 km
north east of Aberdeen. The field
has more than 137 million barrels
of heavy oil as reserves and it has a
production volume of 50,000 barrels
of oil per day. The operator of the
field is EnQuest and they are expecting
the first oil in 2017.

Frames successfully completed the manufacturing of the Produced Water Treatment package (PWT) for the Bumi Armada

In June 2014, Frames was awarded
the design and supply of the package.
In September 2015 the skids were
transported to the Bumi Armada’s
fabrication yard in Singapore. At this
yard the skids will be integrated into
the modules of the FPSO. From there,
the FPSO will sail away to EnQuests’
Kraken oil field, located in the North
Sea East Shetland Basin.

as the presence of fine particles in the
produced water was a unique case for
our process engineers,” says Bergman.
“Additionally, our mechanical
department was breaking their heads
over further plot space reduction,
to fit all the equipment on the vessel.
Mutual efforts of the Frames and Bumi
Armada Engineering Team finally led
to a great solution.”

Deoiling Hydrocyclones.

The Produced Water Treatment system
will be operated to remove heavy oil
and sand from the produced water
to process a water quality suitable for
reinjection. Part of the water will be
used to drive hydraulic submersible
pumps (HSPs) for the artificial lift of
the heavy oil. Reliability and
performance of the Produced Water
Treatment package is, therefore,
essential to produce the oil.
5 / 2015
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Nieuw staffing bureau

Nieuwe dienstverlener

Ervaren ondernemers uit de offshore
en uitzendbranche hebben de handen
in één geslagen. Ze zijn nieuw. Maar
wel ervaren. Ze zijn anders. Maar wel
vertrouwd. Ze zijn modern. Maar met
de romantiek van vroeger. Ze gaan
internationaal. Maar beginnen in
Nederland. Ze zijn met zijn vijven.
Maar noemen zich Mr.James.

De Verkerk Groep uit Zwijndrecht is per 1 september 2015
gestart met werkzaamheden in de marktsector Marine &
Offshore. Vanuit de hoofdvestiging worden werkzaamheden
specifiek voor deze sector aan het dienstenpakket op het gebied
van elektrotechniek toegevoegd. De Verkerk Groep heeft als
dienstverlener voor duurzame elektrotechnische installaties
naast Industrie, Utiliteit en Gezondheidszorg de marktsector
Marine & Offshore als nieuw vakgebied toegevoegd.
Deze uitbreiding van het elektrotechnisch portfolio betreft
onder andere het realiseren van innovatieve en slimme
besturingssystemen specifiek voor de maritieme sector.

“Mr.James is een legende in de
offshore industrie,” vertelt Henri
Korsten, de ceo van Mr.James.
“Hij was de verpersoonlijking waar
het werken in de offshore om draait;
leiderschap, teamspirit, kennis,
ervaring, ontwikkeling en kwaliteit.
People’s business met passie voor
techniek en water. Mr.James representeerde eigenlijk de verzameling van alle
mensen die werkzaam zijn in de offshore wereld. Iedereen die werkzaam is in
de offshore industrie kent wel een type als Mr.James. Daarom hebben we ons
bedrijf naar hem vernoemd.”
Het nieuwe, in de offshore gespecialiseerde, staffing bureau Mr.James
onderscheidt zich van andere organisaties in de toepassing van nieuwe
technologieën om het staffing-proces binnen organisaties en afdelingen
efficiënter en effectiever te laten verlopen.
Het bedrijf focust zich op diverse segmenten in de offshore industrie waaronder
Maritime Shipping, Renewal Energy, Crew Management, Oil & Gas en Dredging.
Binnen deze segmenten richt het bedrijf zich op diverse activiteiten zoals uitzenden,
contracting, detachering, zaakwaarneming en pay rolling. Het nieuwe staffing
bureau biedt oplossingen op het gebied van flexibele arbeid.

Piet-Hein Kolff verlaat Den Helder
Eind dit jaar verlaat de huidige directeur Piet-Hein Kolff NV Port of Den Helder
(PoDH). Dit besluit markeert de afsluiting van de eerste fase in de opbouw van
een nieuwe organisatie: van Gemeentelijk Havenbedrijf naar een commercieel
en succesvol internationaal gepositioneerd PoDH.
“Ik heb de afgelopen periode met veel bevlogenheid en vrijheid invulling
kunnen geven aan mijn ambt,” aldus Kolff. “Mijn inzet paste prima binnen de
ontwikkelingsfase van Port of Den Helder. Met het aanbreken van een nieuwe fase
heb ik het gevoel dat mijn taak is volbracht.”
Kolff is sinds 1 juli 2013 algemeen directeur. Hij heeft een (inter)nationaal netwerk
tot stand gebracht, stuurde de gebiedsontwikkeling aan en is verantwoordelijk
geweest voor een sterke verbetering van de regionale samenwerking. Op basis van
een strategisch plan richting 2020 is hierbij ingezet op partnerships met onder andere
Den Helder Airport, de Koninklijke Marine de Haven en Scheepvaart Vereniging
(HSV), Ontwikkelbedrijf Noord Holland Noord (ONHN) en de Maritime Campus
Netherlands (MCN).
De samenwerking met huidige en nieuwe klanten in het havengebied biedt
perspectief op het verzilveren van commerciële kansen in de nabije toekomst. Kolff:
“Kennis, werk en fysieke ruimte voor groei zijn nu drie belangrijke pijlers waarop Port
of Den Helder haar toekomstige activiteiten uitbouwt en consolideert. Een nieuwe
fase met een andere dynamiek waar de behaalde resultaten van PoDH de basis
vormen voor een succesvolle ontwikkeling van de Kop van Noord-Holland. Ik ben
ontzettend trots dat ik aan deze ontwikkeling een bijdrage heb mogen leveren.”

14

OFFSHORE VISIE

5 / 2015

Oprichters van Mr.James: (v.l.n.r.) Hans de
Regt, Marc vanRavenstein, Henri Korsten,
Dimitri Romijn em Maurice Sets.

Expro strengthens
North Sea operations
Leading international oilfield services
company, Expro, has strengthened its
operations in the North Sea with $25m
in contract wins secured in the UK and
Norway. The company has been
awarded a subsea contract for oil and
gas producer, Wintershall Norway, in
the Haltenbanken area of the
Norwegian Continental Shelf (NCS).
The five-year contract, for Wintershall’s
Maria project, includes multi-well
completions with two optional twoyear extensions. The scope of the
contract includes the supply of a
complete workover riser system
including surface test tree and subsea
landing string systems. Operations,
maintenance and engineering support
services will also be provided for the
system including global riser analysis
and life cycle fatigue monitoring.
In the UK Central North Sea, the
company has won a contract with
Premier Oil plc for its Catcher
development to provide surface well
testing and fluid analysis services on
22 subsea wells for three years, with
options for three one-year extensions.
Expro’s work in Norway will be
supported by a major new base in
Tananger set to officially open later this
year. The 19,000 sqm facility will house
several of the company’s key product
lines including Drill Stem Testing and
Well Testing, and will comprise an
office building, yard and workshop
with the capability to rig-up four well
test packages, and service a further six,
simultaneously.

Commercieel Directeur Peter Schneiders van de Verkerk Groep:
“Een besturingssysteem is het hart van iedere
elektrotechnische installatie. Voor projecten op het gebied van
regeltechniek, industriële automatisering, utiliteit en
datacommunicatie zorgen de door de Verkerk Groep
gefabriceerde verdelers, panelen en besturingssystemen voor
een optimale kwaliteitsbasis. Daarbij worden storingen in het
bedrijfsproces van onder andere kantoorgebouwen en
fabriekshallen zoveel mogelijk voorkomen zodat er en een
zo hoog mogelijk rendement gehaald kan worden. Binnen
de afdeling Paneelbouw van de Verkerk Groep wordt altijd
gefabriceerd volgens de hoogste
kwaliteitseisen. Onze jarenlange
ervaring brengt ons nieuwe kansen
binnen de Marine & Offshore.”
Michael van Santfoort, manager Verkerk
Elektrotechniek vult aan: “De maritieme
sector is nog steeds een groeimarkt.
Vervoer over het water blijft een
populaire vorm van transport. Daarbij
bezit de Drechtsteden waar wij ook
gevestigd zijn een sterk maritiem karakter
met de vestiging van diverse
scheepsbouwers. Wij zijn met onze
jarenlange ervaring een interessante
toevoeging voor de maritieme branche.
Van safety standby tot platform supply,
elk soort schip kan vanaf heden worden
voorzien van onze hoogwaardige
automatiserings- en besturingssystemen.”
Michael van Santfoort (links) en
Peter Schneiders (rechts).

Unique in Holland. Uncommon anywhere in the world.

Hyperbaric testing,
training and welding centre
The purpose-built facility consists of two 4 man living
chambers, a transfer hub, a testing, training and welding
chamber, a rescue chamber and a control room.
Every possible hyperbaric working situation can be
simulated with a working pressure of up to 200 M.
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Samenwerking EMC en Motrac Hydraulics

Hogere operationele
efficiency voor
Seven Arctic

Met behulp van een momentsleutel worden de inschroefcartridges
gemonteerd en gecontroleerd.

Artist impression of Seven Arctic.

162 meter lang en 32 meter breed is de pijpenlegger ‘Seven Arctic’ van Subsea 7 die momenteel in aanbouw is bij Hyundai
Heavy Industries (HHI) in Zuid-Korea. Een dieselelektrisch aangedreven schip dat gebouwd wordt voor het leggen van
flexibele pijp (met een snelheid van 1.200 meter per uur) en het plaatsen van zware constructies, zoals manifolds en
BOP’s, op de zeebodem. Aan boord staat een kolossale pijpenleginstallatie die bestaat uit een 7.000 tons carrousel,
een ‘loading tensioner’ van 30 ton, een pijpenlegtoren en een 900 tons kraan. Europe Marine Control (EMC) verzorgde
tezamen met Motrac Hydraulics de elektrische en hydraulische aandrijfsystemen voor respectievelijk de carrousel
en de loading tensioner, alsmede de bijbehorende besturingssystemen.

Om de flexibele pijp vanaf de wal in te
voeren in de carrousel staat aan boord
van de ‘Seven Arctic’ een loading
tensioner opgesteld. Deze loading
tensioner bestaat uit twee 5 meter
lange rupsbanden met een trekkracht
van 30 ton. Motrac Hydraulics
ontwikkelde en bouwde voor deze
loading tensioner een hydraulisch
aggregaat om de flexibele pijp tijdens
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de aanvoer met een dusdanige kracht
tussen de rupsbanden te kunnen
klemmen dat er met 30 ton aan de pijp
getrokken kan worden. Het aggregaat
bestaat uit een axiale plunjerpomp, die
aangedreven wordt door een 18 kW
elektromotor en een op maat gemaakt
manifold. Het speciaal ontwikkelde
manifold is uitgevoerd met twee
proportionele stuurschuiven,

een proportioneel drukregelventiel en
een aan/uit stuurschuif. Met behulp van
het laatstgenoemde component worden
drie hydraulische cilinders aan de
achterzijde van het frame, waar de
bovenste rupsaandrijving inhangt,
ingeschoven om deze achterover te
kunnen kantelen als het product op de
onderste rupsaandrijving moet worden
gelegd. Aan de kopse zijden van het bed

waarop de flexibele pijp ligt, zijn
hydraulisch, in hoogte verstelbare rollers,
aangebracht ter ondersteuning van de
flexibele pijp en om het product te
centreren. Indien het product op de
juiste wijze is gepositioneerd, worden
via twee proportionele stuurschuiven,
twee hydraulische cilinders aan de
voorzijde van het frame uitgestuurd,
waardoor de rupsband naar beneden
wordt gestuurd. Om dit zo gelijkmatig
mogelijk uit te kunnen voeren is hiervoor
een elektrische gelijkloopregeling
ingebouwd door Motrac Hydraulics.
Dankzij een ingebouwd drukbegrenzingsventiel kan de druk in het systeem niet
te hoog oplopen als de rupsaandrijving
het product raakt. Zodra het product
geraakt wordt schakelt de operator
vanuit de besturingscabine, via een HMI
touchscreen, het geheel in de zogeheten
‘squeeze mode’, om te zorgen dat de
flexibele pijp tijdens het inladen van de
carrousel niet uit de machine glijdt.
Om in deze situatie de perskracht van
de bovenste rupsaandrijving te regelen is
een proportioneel drukventiel ingebouwd.
Carrousel
Via de loading tensioner wordt de
flexibele pijp in de 7 meter hoge carrousel
(diameter 27 meter) ingevoerd. Deze
carrousel heeft een opslagcapaciteit van
7000 ton. In het midden van de carrousel
staat een pilaar, waaromheen een uit
twee delen bestaande 10 meter lange,
hydraulisch aangedreven ‘spooling arm’
draait, om de binnenkomende flexibele
pijp zodanig te manipuleren dat deze
gelijkmatig wordt opgerold.

Detailopname van manifold met CETOP-stuurschuiven.

De spooling arm kan in totaal vier
bewegingen maken, namelijk twee
zwenkbewegingen en twee
knikbewegingen. Afhankelijk van
de wijze waarop de flexibele pijp in de
carrousel ligt opgerold kan de spooling
arm middels twee hydromotoren de
zwenkbewegingen maken vanuit het
midden of uit het midden van de
binnen- naar de buitenwand. Verder
kan de spooling arm met behulp van
hydraulische cilinders twee verschillende
knikbewegingen uitvoeren. Zo dient
de eerste knikbeweging ervoor om,
afhankelijk van de hoogte van de
opgerolde flexibele pijp, de spooling arm
hoger of lager in de carrousel te plaatsen.
De tweede knikbeweging dient voor het
bewegen van de ‘roller’, het onderste
deel van de spooling arm die de kabel
in de carrousel begeleidt tijdens het
oprollen. Middels een joystick in de
bedieningscabine kan de operator deze
laatstgenoemde handeling uitvoeren.
Voor het aandrijven van zowel de
hydromotoren als de cilinders van deze
spooling arm heeft Motrac Hydraulics
een hydraulisch aggregaat gebouwd
dat bestaat uit een olietank van 400 liter,
een axiale plunjerpomp (maximale
pompcapaciteit 90 liter per minuut),
een 33 kW elektromotor en een
manifold met vier elektrohydraulische
4/3-stuurschuiven (CETOP aan/uitstuurschuiven). Cruciale uitgangspunten
waar de engineers van Motrac Hydraulics
bij het ontwerp rekening mee moesten
houden bij de bouw van deze manifold
was dat voor alle vier de functies steeds
een maximale werkdruk van 200 bar

beschikbaar moest zijn. Verder moest
het tijdens een van de zwenkbewegingen
mogelijk zijn om naar een lagedrukmodus (maximaal 75 bar) over te
schakelen. Dit om te voorkomen dat de
spooling arm de carrousel beschadigd
als deze tegen de buitenwand aankomt.
Als de bewerking is voltooid gaat bij dit
systeem de retourolie, via een retourfilter
met een filterfijnheid van 10µ, terug
naar de tank. Een filter met gelijke
filterfijnheid is ook ingebouwd aan
perszijde. Noemenswaardig is verder
dat het hydraulische aggregaat is
voorzien van een bypass-koeling om
ervoor te zorgen dat de temperatuur
van de olie te allen tijde tussen de 40 en
60 °C blijft. Tijdens het laden maakt de
carrousel maximaal 0,81 omwentelingen
per minuut. Deze draaibeweging van de
zware carrousel wordt gerealiseerd met
behulp van zes frequentiegeregelde
elektromotoren van elk 70 kW, die
geleverd zijn door EMC.
PLC
Om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid
van de tensioner en carrousel te kunnen
garanderen, ook als één van de motoren
van de carrousel uit bedrijf is, is de
volledige elektrische aansturing door
EMC redundant uitgevoerd. De hoofd
PLC communiceert via een Profibusnetwerk met alle opgestelde
frequentieregelaars en 200 I/O’s voor
aansturing van zowel het hydraulische
systeem van de carrousel als de loading
tensioner. De hoofd PLC is ondergebracht
in de schakelkast van de carrousel en de
identieke back up-PLC is geplaatst in de
5 / 2015
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De spoolingkraan van de carroussel op de Seven Arctic.

schakelkast van de loading tensioner.
Interessant te melden is dat de
schakelkast van de carrousel, in lijn
met de nieuwste ontwikkelingen in de
offshorewereld, wordt gevoed met
wisselstroom vanuit de voeding van het
schip die daarna, direct na binnenkomst,
gelijkgericht wordt en verdeeld over de
6 wisselrichters (lees: inverters) voor de
motoren van de carrousel. Voor het
afremmen zijn een drietal remchoppers
en twee watergekoelde remweerstanden
in het elektrische systeem opgenomen.
Anders dan in de schakelkast van de
carrousel wordt de wisselstroom bij de
schakelkast van de loading tensioner
gelijkgericht door zogeheten actieve
gelijkrichters, omdat een tensioner
langdurig moet kunnen remmen tijdens
bedrijf. Bij de loading tensioner is er
daarom voor gekozen om de energie die
vrijkomt bij het remmen te regenereren
en terug te voeren naar het scheepsnet.
Omdat de loading tensioner gebruikt
wordt voor verschillende producten,
kunnen de zogeheten ‘track pads’ op
de rupsbanden gewisseld worden
indien nodig.
Container
De schakelkasten en het hydraulische
18
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De loading tensioner bestaat uit twee 5 meter lange rupsbanden met een trekkracht van 30 ton.

aggregaat van de loading tensioner
zijn ondergebracht in een 20 ft ‘plug
and play’ offshore container met
airconditioning en verlichting. Aan de
buitenzijde van deze offshore container
zijn twee klemmenkasten voorzien
met contactdozen, zodat de loading
tensioner relatief eenvoudig met stekkers
kan worden aangesloten. De schakelkast
en het hydraulische aggregaat van de
carrousel daarentegen zijn ingebouwd
in een zogeheten ‘crash frame’,
dat in het schip wordt geplaatst.

Besturingscabine
Zowel de loading tensioner als de
carrousel zijn door EMC uitgerust met
een besturingscabine. In deze cabine
bevindt zich een besturingsstoel met aan
beiden zijden een bedieningslessenaar en
een HMI-touchscreen. De operator kan
vanuit deze cabines de airconditioning,
verwarming en alle parameters, als druk,
temperatuur, doorstroming etc., van de
betreffende installatie monitoren en
bedienen met ondersteuning van CCTVschermen en communicatie-apparatuur.

IJMUIDEN

IJMUIDEN
Josef Schoutens van
DOES uit IJmuiden

‘Niet zeuren,
maar doen.
Dat is mijn
kracht!’

Het realiseren van een hoogwaardige dienstverlening zit
bij Port Representative Josef Schoutens in zijn DNA.

Het enthousiasme is van zijn gezicht af te lezen. De 38-jarige Josef Schoutens voelt zich zichtbaar in zijn element als jonge
ondernemer. We praten over zijn Dutch Offshore Energy Solutions, afgekort DOES, zijn visie op bedrijfsvoering, zijn
jeugdig innovatief elan, zijn tomeloze inzet, en over zijn bedenkingen als ‘rookie’ aangaande de promotionele
activiteiten voor de haven van IJmuiden, nu en in de voorbijgaande jaren. Hij gaat hem aan het hart dat IJmuiden
internationaal weinig bekendheid geniet. Van jongs af aan wist de geboren Rotterdammer dat hij carrière wilde maken
als ondernemer. Die droom is inmiddels uitgekomen. Als ‘port representative’ heeft hij het lekker druk. Bekende
internationale contractors, oliemaatschappijen en reders maken gebruik van zijn diensten. Nu nog zijn collega
ondernemers in de IJmond zover krijgen dat zij energiek en vooral eensgezind gaan werken aan een internationaal
bredere naamsbekendheid van offshore-haven IJmuiden.
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Begonnen bij het Korps Mariniers is
Josef Schoutens eind jaren negentig
als waterklerk aan de slag gegaan in de
Rotterdamse haven. Voortdurend is hij
werkzaam geweest in de maritieme
logistiek, actueel aangeduid als Supply
Chain Management. Scheepvaart en
havens zijn altijd zijn werkterrein
geweest. Na enige Europese
omzwervingen kwam hij in 2009 in
de offshore-haven IJmuiden terecht om
uiteindelijk door te groeien naar zijn
huidige functie als directeur van DOES.
Het bedrijf dat hij zelf heeft opgericht in
maart 2014. “Mijn dienstverlening laat
zich niet gemakkelijk in één woord
omschrijven,” stelt hij desgevraagd.
“Alles wat te maken heeft met planning
en de uitvoering van goederenstromen
van en naar olie- en gasplatforms en
windparken op de Noordzee heeft mijn
interesse. In principe vertegenwoordig ik
hier in de haven van IJmuiden operators,
contractors en reders van allerlei offshore
vaartuigen. Je zou me een logistiek
dienstverlener kunnen noemen gericht
op olie, gas en wind offshore. Want dat
zijn de marktsegmenten waarin ik me
heb bekwaamd. Ik hou me bezig met
shipping en chartering, treed op als
scheepsagent en doe de inkoop van
allerlei benodigdheden en soorten
materialen en gereedschappen waaraan
behoefte is. Bunkeren, provianderen,
bemanning wisselen, inklaren, uitklaren,
sleepboot assistentie regelen, kranen
huren. De klant vraagt en DOES draait.”
Snelheid
Maar dat optimaal ontzorgen van klanten
doen collega’s toch ook? “Absoluut
niet,” schudt hij stellig het hoofd.
“En zeker niet op de wijze waarop ik het
doe. Je kunt DOES niet vergelijken met
de andere zogeheten scheepsagenten
hier in IJmuiden. Bij DOES werkt geen
team van mensen. Een klant wil maar
één aanspreekpunt en dat ben ik. En wel
vierentwintig uur per dag, zeven dagen
in de week. Klanten treden rechtstreeks
in contact met mij en ‘on the spot’
wordt alles geregeld zonder vertraging.
Door bewust klein te blijven kan ik mijn
klanten op een kosteneffectieve manier
diensten verstrekken van een maximale
efficiency. De kracht van DOES is dat een
klant direct response krijgt en niet hoeft
te wachten totdat zijn vraagstuk wordt
behandeld. Ik heb de afgelopen jaren
hier in de regio IJmond een dusdanig
groot en veelzijdig netwerk opgebouwd
dat ik voor nagenoeg elke uitdaging wel
een kant en klare oplossing in huis heb.
Niet morgen, maar vandaag.”
Josef Schoutens is dus een soort van
navelstreng tussen de wereld on shore
en de wereld die offshore zijn geld moet

IJmuiden is ‘alive and kicking’
Josef Schoutens, Dutch Offshore Energy Solutions.

verdienen. En die functie bevalt hem
uitstekend. Het is hard werken en altijd
paraat zijn als de klant dat wenst, maar
dat is voor de jonge ondernemer geen
enkel probleem. Onder het motto ‘je
bent jong en je wilt wat’ kijkt hij niet
naar werktijden. “Dat kan ook niet in
deze business. Hoogdravendheid wordt
onmiddellijk afgestraft. Het gaat in de
offshore om snelheid. Om trefzekerheid.
En daarbij maakt het niet uit of het de
levering betreft van een groot of een
klein item. Het probleem moet gewoon
zo snel mogelijk worden opgelost.
Full stop! Vanmorgen nog kreeg ik
een belletje dat er op een zeesleper hier
in de IJmondhaven een ijskast was stuk
gegaan. Binnen een uur stond er
een nieuw exemplaar aan boord.
Aangesloten en wel. Niet zeuren,
maar doen. Dat is mijn kracht!”
IJmondhaven
Met gepaste trots vertelt Schoutens dat
het kwaliteitssysteem van zijn bedrijf
voldoet aan de normen van de ISO 9001
en OHSAS18001. Gedurende de eerste
maanden van het bestaan van DOES
heeft hij zich vooral gericht op het
binnenhalen van die certificaten;
noodzakelijk om de levensvatbaarheid
van zijn bedrijf te waarborgen en om
toekomstige expansiekansen met
beide handen te kunnen aanpakken.
Alle bedrijfssystemen werken inmiddels
optimaal en dat stelt hem in staat om als
eenling heel oplossingsgericht te werken.
Wat in zijn visie ook heel erg helpt, is de
vestiging van zijn bedrijf in het unieke
bedrijfsverzamelgebouw aan de
Monnickendamkade in IJmuiden,
gelegen pal naast de IJmondhaven.
De offshore eenheden waarvoor hij als
‘on shore vertegenwoordiger’ optreedt,
liggen hier als het ware in zijn voortuin.
“Ik zie ‘live’ wat er gebeurt aan boord
van de schepen of zoals nu aan boord
van de Seafox 7 die hier ligt voor
modificatiewerkzaamheden en
onderhoud. En dat is niet alleen voor
mij, maar ook voor de opvarenden,
superintendents of projectleiders een
geweldige ervaring. Is er een vraag
dan stappen ze zo van boord bij mij
op kantoor. Een sneller en directer
persoonlijk contact kan haast niet.
Daarnaast heeft de aanwezigheid van

verschillende disciplines in dit gebouw als
voordeel dat ik heel snel kan communiceren
en brainstormen met die specialisten.
Wij maken onverwijld gebruik van elkaars
kennis en netwerk. Zonder terughoudendheid of achterdocht. Dat is prachtig om
te ervaren. Op die manier wordt ook de
expertise van ervaren mensen doorgegeven
aan de jongere ondernemers.”
Bekendheid
IJmuiden is een haven met ontzettend
veel potentieel. Daarvan is Josef
Schoutens overtuigd. Anders had hij
er ook niet voor gekozen om zich hier
te vestigen met zijn bedrijf. Wat hij wel
betreurt is de geringe bekendheid die
IJmuiden internationaal geniet. “Ik had
dat eerlijk gezegd niet verwacht, maar
kwam er al snel achter dat binnen de
doelgroepen waaraan ik mijn diensten
lever, IJmuiden helemaal niet of niet goed
staat aangeschreven. Ik ben eerder dit
jaar met een handelsmissie mee geweest
naar Engeland. Samen met Peter van de
Meerakker van Zeehaven IJmuiden. Wij
spraken daar met vertegenwoordigers
van bedrijven die betrokken zijn bij de
bouw van windparken voor de Engelse
kust. “IJmuiden, never heard of,” luidde
hun reactie toen wij hen vertelden over
de vele voordelen van de haven en de
ligging aan open zee. Ik ben daar echt
van geschrokken en toen ik een paar
weken later van een relatie uit
Noorwegen vernam dat hem nooit
signalen hadden bereikt dat de haven
van IJmuiden ‘alive and kicking’ zou zijn,
werd mij duidelijk wat het gezegde
‘onbekend maakt onbemind’ exact
inhoudt.” Het heeft Josef Schoutens in
ieder geval mede doen besluiten om zijn
focus niet alleen op IJmuiden te richten,
maar ook op Rotterdam en Vlissingen.
Met als resultaat dat hij inmiddels
ook in Rotterdam een kantoor heeft
geopend en momenteel bezig is met
het opzetten van een kantoor in
Vlissingen. “Op die manier ben ik
daar waar mijn klanten ook zijn.”
Bezoeken
Deze min of meer gedwongen vorm
van risicospreiding betekent overigens
geenszins dat Josef Schoutens IJmuiden
zal laten vallen. Integendeel. Hij heeft
zijn hart verpand aan deze haven en in
5 / 2015
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New offshore rental
gensets
In February 2016 a new assortment of
Marine & Offshore certified generators
will become available as part of the
rental fleet for the offshore industry.
The machinery has been designed
specifically for offshore deployment
and complies with the IMO Tier II
emissions regulations and is designed
to meet the IACS, SOLAS and NORSOK
requirements. Bredenoord, specialist
in mobile power solutions and DBR,
independent offshore gensets supplier,
develop this rental fleet together. DBR
builds the machinery and Bredenoord,
supported by its many years’ rental
experience, provides fast installation by
qualified technicians at any location.
The new offshore rental gensets can
easily fulfill the high standard Marine &
Offshore requirements for use in harsh
environments and under heavy duty
conditions. Without adjustments the
machinery can be deployed safely in
the Marine & Offshore, wind energy
and petrochemical industry. In addition
to NORSOK, DNV-GL and IMO Tier II,
the generators are containerized
according DNV2.7-1 regulations for
offshore lifting.

Second Damen PSV 3300

Ook de Seafox 7 verbleef in de IJmondhaven onder het wakend oog van DOES.

combinatie met zijn niet aflatende
jeugdige geestdrift is hij zeker van plan
tijd te investeren in het vergroten van de
naamsbekendheid en het verbeteren van
het imago van de haven. Maar uiteraard
met dien verstande dat het ‘reilen en
zeilen’ van zijn eigen DOES altijd voor
gaat. Daarvoor is hij tenslotte zelfstandig
ondernemer geworden. Het verlenen van
diensten aan zijn bestaande klanten mag
natuurlijk niet in het gedrang komen
door eventuele promotionele activiteiten
voor de haven. Een zeer te respecteren
stelling. Schoutens: “Als ondernemers
moeten we gezamenlijk werken aan het
optimaliseren van het imago van
IJmuiden en aan het bekendmaken van
de mogelijkheden alhier. De ligging van
de haven ten opzichte van de offshore
velden op de Noordzee en de reeds
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bestaande en nog geplande windparken
is fantastisch. De faciliteiten zijn er.
Maar het zijn wel de ondernemers zelf
die de opdrachten moeten binnenhalen;
die op een doeltreffende manier de
doelgroepen op de mogelijkheden alhier
moeten wijzen. Mijn visie is dat je als
ondernemer niet alleen tijd moet
investeren in je eigen bedrijf, maar wel
degelijk ook in je, zeg maar, eigen
omgeving. In dit geval, promotie van
de haven van IJmuiden. Je kunt niet
achterover gaan leunen en denken het
komt allemaal wel vanzelf. Nee, je zult
als eenheid naar buiten moeten treden.
Samen staan we sterk. Door gebruik te
maken van elkaars netwerken moeten
we proberen bij internationale
oliemaatschappijen, contrators en
reders de gunningsfactor aan te

wakkeren bij de juiste personen. Ik heb
nu zelf al verschillende keren relaties op
mijn eigen kosten laten invliegen om ze
persoonlijk kennis te laten maken met
de haven van IJmuiden. Om ze met eigen
ogen te laten aanschouwen wat
IJmuiden zoal te bieden heeft.
Ze stonden versteld van de
mogelijkheden en het brede scala
aan bedrijven dat in het havengebied
is gevestigd. Die investering heeft mij
geen windeieren gelegd. Maar het zou
natuurlijk veel mooier zijn als we die
bezoeken met een aantal ondernemers
organiseren, dat zich open stelt en
respect voor elkaar toont en bereid is
om gezamenlijk geïnteresseerden ervan
te overtuigen dat IJmuiden de ideale
haven is voor hun operaties of projecten
op de Noordzee.”

Serviceovereenkomst
PMR Hydraulics en Van Oord hebben een langlopend service level agreement
gesloten. Hiermee is PMR Hydraulics de komende drie jaar exclusief verantwoordelijk
voor advies, alle services en leveringen van onderdelen aan de hydraulische
installaties aan boord van circa 80 baggerschepen van Van Oord. Het contract is
op 15 september getekend in Rotterdam. PMR Hydraulics en Van Oord werken al
langer samen. Het nieuwe contract versterkt dit partnerschap en is gericht op
technische verbeteringen, procesoptimalisatie en kostenreductie.
Met de opdracht van Van Oord herbevestigt PMR Hydraulics zijn sterke positie in de
markt. Vier jaar geleden werd PMR Hydraulics opgericht door Bas Smaal en Dirk-Jan
Berkhout. Beide heren zijn er enorm trots op dat zij als jong bedrijf zijn geselecteerd
als een van de weinige toegewijde strategische partners: “In de afgelopen vier jaar
hebben we bewezen dat we snel kunnen schakelen, omvangrijke projecten aan
kunnen en onze klanten optimaal kunnen bedienen

Leasing agreement
Alphatron Marine have signed a leasing agreement with Acta Marine for thirteen
vessels to provide satellite hardware and data solution packages. Alphatron Marine’s
VSAT system including Wireless access will be integrated into the IT infrastructure
on the Acta Marine fleet of Multicats, Tugs and Shoalbusters, enabling an unlimited
dataflow for both operations and crew welfare.
The vessels will use Alphatron Marine’s new global iDirect platform, the first
installation was done just one week after signing the contract on board ‘Coastal
Chariot’, just in time before she was heading Chile for a one-year project. Mark
Koenes, ICT manager of Acta Marine: “We have been investigating VSAT for a long
time. The amount of data we need to send to and receive from the vessels has grown
rapidly over the past years. Now we can integrate the vessels into our Office- and
Planned Maintenance systems, giving our ICT department the tools to run the vessels
more efficiently. On top of that, we want to offer our crew the possibility to stay in
contact with their friends and family whilst at sea. After an extensive evaluation we
found that the Alphatron Marine solution suited best to our needs and budget.”

In January 2014, an order was placed
with Damen Shipyards Group for
two Platform Supply Vessels (PSV).
The first vessel, ‘Mamola Reliance’,
was delivered in February 2015 and
is currently in service, managed by
Promar, in the West African market.
This second vessel, ‘Mamola
Defender’, is expected to be
operational in the same region.
The naming ceremony of the vessel
took place on 23 September 2015.
Both vessels are at the forefront of
technology in terms of equipment.
The PSV 3300 design ensures reliability,
excellent seakeeping behaviour
and low fuel consumption and CO2
emissions – crucial features for the
offshore market.
During the construction of the vessel,
Promar had a team based in Romania
to supervise the project with Damen
Shipyards Galati. According to Jérôme
Bouchardy, Head of Projects and
Commercial Manager at Promar,
there was a fruitful collaboration
between the Promar team and Damen.
The ‘Coastal Chariot’.
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Constructief, anti-cyclisch en energiek
658 exposanten, 23,000 m2 tentoonstellingsoppervlakte en
11.865 bezoekers uit 86 verschillende landen. Zie hier het
resultaat van de Offshore Energy Exhibition & Conference 2015.
Op zich een bewonderenswaardige score voor een evenement
actief in een markt die, zeker met het oog op de nabije
toekomst, als turbulent en uitdagend mag worden omschreven.
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successfull installATION umbilical
VBMS, a strategic joint venture of VolkerWessels and Boskalis, has successfully
completed the offshore installation of an 18.5-kilometre control umbilical for
Wintershall Noordzee B.V. The umbilical connects platform RAVN to A6A,
located in the Danish and German sectors of the North Sea.
VBMS equipped the SURF-installation vessel Ndurance with the in-house developed
Trenchformer burial system in order to perform the full installation, which included
direct pull-ins and the simultaneous laying and burial of the umbilical.
Leo van Vliet, Commercial Business Director Oil & Gas: “By simultaneous laying
and burial we can eliminate an additional working process, which in turn saves
on time and costs and minimises risks. Our proven track record of major renewables
projects now benefits in efficient and cost-effective solutions for our clients in
the oil & gas industry.”

Survey contract
for DeepOcean

GANGWAY Contract
Ampelmann in GoM

DeepOcean has been awarded a Calloff contract for provision of ROV based
Survey Services by Shell in the North
Sea. The company has long track
record of ROV based survey services
for North Sea oil and gas operators.
This contract is for three years plus
options. The contract was won in
a fierce competition and reflects the
current strong focus on cost efficient
solutions in Shell’s operations.

Ampelmann has been awarded a
contract by Boa Marine Services Inc.
(BMSI) for providing a gangway
solution for the ExxonMobil-operated
Julia project in the Gulf of Mexico.
The work scope of Ampelmann
comprises transferring day- and
nightshifts of personnel and 24
hours emergency evacuation standby. The Multi-Purpose Vessel Boa
Deep C. of BMSI is being fitted with
an Ampelmann A-type gangway.

”Shell in the Greater North Sea has
been on our client target list for a
while now, and we are very pleased
to receive this award. Also, we are
keen to introduce our new generation
high speed survey ROV vehicle The Superior. By pushing survey
speeds far beyond today’s standards
for acoustic and visual data capture
and processing, we expect Shell and
our other Clients to see a direct effect
on their overall survey cost in years
to come,” says Ottar Maeland,
DeepOcean’s EVP Greater North Sea.

Turret Mooring System
for Rosebank project

VBMS has successfully completed the offshore installation of an
18.5-kilometre control umbilical in the North Sea.

Hycom en Van Oord tekenen partnership voor onderhoud
Onlangs tekende Hycom, onderdeel van de HYDAC groep, een internationaal
onderhoudscontract met Van Oord. Het raamcontract houdt een wereldwijd
geconcentreerd systeem in waar partnership centraal staat. In het contract is
overeengekomen dat HYDAC en Van Oord de komende 3 jaar exclusief
samenwerken voor de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van alle
hydrauliek aan boord van 24 schepen van Van Oord. De raamovereenkomst
geeft beide partijen de gelegenheid om de vereiste onderhoudswerkzaamheden
ruim van tevoren te plannen, met als voordeel dat een schip maximaal inzetbaar
is en vereiste mankracht zo effectief mogelijk wordt benut.
Van Oord zal naast de expertise van HYDAC op het gebied van hydrauliek ook
profiteren van HYDAC’s laatste technologische ontwikkelingen, waaronder de
condition monitoring systemen die Van Oord kunnen ondersteunen bij het bereiken
van hun strategie voor duurzaam onderhoud. Door middel van Condition monitoring
systemen kan ingezet worden op voorspelbaar en preventief onderhoud waardoor
noodgedwongen stilstand kan worden voorkomen.

Bluewater Energy Services announces
the award of a contract from Hyundai
Heavy Industries (HHI) for the
engineering, procurement,
construction and integration (EPCI)
of a major Turret and Mooring System
for the Rosebank Floating Production,
Storage and Offloading (FPSO) vessel.
This Turret and Mooring System will
be a key component of the Rosebank
FPSO to be located approximately
175 kilometres northwest of the
Shetland Islands, with a water depth
of approximately 1,100 meters.
The Rosebank Turret and Mooring
System, which will permanently
anchor the FPSO at its offshore
location and allow it to weathervane,
will be one of the largest Turret and
Mooring Systems ever designed and
built, being about 80 metres in height,
with a process manifold/turntable
of about 34 meter in diameter.
Bluewater Energy Services will supply
the Turret and Mooring System for
integration at the construction yard of
HHI in Ulsan, South Korea, where the
Rosebank FPSO will be fabricated.

The A-type is mobilized on a 23
meter pedestal so it is capable of
landing at the platform at a height
of 32 meters. The A-type provides
a stable transfer platform in
conditions up to 2.5 meters
significant wave height thereby
ensuring safe, efficient and
reliable transfer of personnel.

Fully modernised Offshore & Heavy Lift Centre
The fully modernised Offshore & Heavy Lift Centre at the Broekman Breakbulk
Terminal on the Waalhaven in Rotterdam officially became operational mid
September. In addition to a massive renovation, the Centre on the former RDM site
has been expanded to cover 16,000 square metres. Broekman now has at its disposal
four modernised high halls equipped with overhead travelling cranes with a hoisting
capacity of between 75 and 700 tonnes. The overhaul of the Centre was performed
in cooperation with the Port of Rotterdam Authority.
In addition to storage facilities, it is possible to assemble, modify and pack all types
of heavy and complex cargo in the four halls. “The energy and offshore industry
is increasingly demanding space for assembly right on the water,” according to
Raymond Riemen, CEO of Broekman Logistics. “This avoids having to transfer
cargo again for shipment to the factory, which saves more costs.”
The overhaul of the Centre was performed in cooperation with the Port of
Rotterdam Authority. “In the breakbulk sector we focus on heavy lift and project
cargo. This Broekman Centre will really boost the possibilities for this in the port of
Rotterdam,” says Emile Hoogsteden, director of Containers, Breakbulk and Logistics
at the Port of Rotterdam Authority. “There are good opportunities for the future in
these fields, certainly in offshore.” The Port of Rotterdam Authority invested over
€15 million in this project.
At the Offshore & Heavy Lift
Centre, Broekman also has a
modern deepsea quay at its
disposal. This was specially
designed for all types of heavy
and complex cargo. With a
length of 300 metres and a
depth of 10.5 metres, it can
handle cargo of up to 1,800
tonnes per loading unit. The
quay has an outdoor storage
capacity of 10,000 cubic
metres and a warehouse with
a storage capacity of 4,000
square metres.

Long-term
service contract
System integrator Alewijnse Marine
Systems and Van Oord have signed
a long-term service level agreement
covering the Van Oord cable-laying
vessels Nexus and HAM 601.
The contract was started on
1 September 2015 and will run
for three years.
The partnership involves the
management of the on board
electrical systems, whereby
Alewijnse Marine Rotterdam will
be the first point of contact for
delivering material, advice and
personnel for electrical service
and maintenances project over
the period of the agreement.
Alewijnse was the first choice of
Van Oord in awarding the service
level agreement for the Nexus
and the HAM 601, as it was
responsible for the electrical
installations on both vessels
when they were first built.
Jaap de Jong, Director Ship
Management at Van Oord:
“With this strategic partnership in
place we optimize our supply chain
which will give way to operational
improvement and cost reduction in
our fleet management.”

The new Offshore & Heavy Lift Centre of Broekman.

Breder programma jubileumeditie MOCE
Het Maritime & Offshore Career Event (MOCE) viert de tiende editie van het
evenement op woensdag 20 april 2016. Die datum is onlangs bekendgemaakt.
Organisator Navingo wil de mijlpaal met hun bezoekers vieren en zegt een extra
breed programma aan te bieden. Wat de bezoekers en exposanten van de
jubileumeditie precies kunnen verwachten, maakt de organisatie pas later bekend.
De initiatiefnemers stropen de mouwen extra op voor het jubileumjaar. Het event
gaat nieuwe samenwerkingen aan (nationaal én internationaal), het
beursprogramma wordt uitgebreid en traktaties worden voorbereid. In 2007 vond de
eerste editie plaats van MOCE. Inmiddels is het evenement jaarlijks dé thuishaven op
het gebied van opleiding en carrière in de maritieme en offshore sector voor ruim
125 exposanten en 4.500 bezoekers.

In 2016 vindt de tiende editie van MOCE plaats.
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Quick Scan haven IJmuiden wijst uit

Meer ruimte nodig
voor energie sector

De kosten voor het totale
project worden beraamd op
100 tot 200 miljoen euro.

Er is behoefte aan extra ruimte voor de sluis in IJmuiden om delen van de offshore energie sector te bedienen.
Niet alleen wat betreft productie, installatie en onderhoud van windparken, maar zeker ook voor het ontmantelen
van oude olie- en gasproductieplatforms. De ruimte in de bestaande haven van IJmuiden is onvoldoende, ook omdat
de vraag naar ruimte voor offshore wind, naar wordt aangenomen, zal toenemen. Dit blijkt uit de Quick Scan
‘Versterking cluster Offshore Wind Energie in Noordzeekanaalgebied’. Het rapport is geschreven door Buck Consultants
in opdracht van de AYOP in samenwerking met Tata Steel, Zeehaven IJmuiden NV en Havenbedrijf Amsterdam.

“Met deze Quick Scan hebben wij
als initiatiefnemers een gezamenlijke
basis gecreëerd om vervolgstappen
met derden te kunnen zetten. De
gezamenlijke doelstelling is het opstellen
van een visie voor de doorontwikkeling

van het Offshore Wind Energie Cluster in
het kader van een duurzame transitie van
(de energiesector in) het Noordzeekanaalgebied,” licht AYOP voorzitter Ron Davio
toe in de overtuiging dat die extra ruimte
er ook daadwerkelijk komt.

“Bij de aanleg van de nieuwe zeesluis
ligt de huidige lichterfaciliteit in de
vaargeul en moet dus worden verplaatst.
Ook moet de voormalige Averijhaven
worden gesaneerd en gedeeltelijk
worden gedempt. Daarnaast is Tata Steel

AYOP voorzitter Ron Davio is ervan
overtuigd dat de extra ruimte er ook
daadwerkelijk komt in IJmuiden.
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Impressie mogelijke toekomstige situatie.

bereid de grond af te staan.” In totaal gaat
het om 16,6 hectare.
Transitie
Elisabeth Post, gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland ontving tijdens
Sail 2015 de Quick Scan waarin bekeken
is hoe extra terrein en infrastructuur in
de Averijhaven kan bijdragen aan het
offshore cluster én de transitie naar
duurzame energiehaven. In een reactie
beaamde zij dat er diverse behoeften zijn
vanuit bestaande en nieuwe markten die
op elkaar afgestemd moeten worden om
de havens duurzaam verder te kunnen
laten groeien. Door het combineren van
functies in het NZKG (in het bijzonder
vóór de sluizen) kunnen mogelijk
meerdere kansen worden samengebracht
en kunnen win-win situaties worden
gecreëerd. Resultaat is een duurzame
ontwikkeling in het havengebied met
een versterkte positie op de offshore
markt en board-to-board overslag
van ‘energie-dragers’, die bovendien
optimaal rekening houdt met
de leefomgeving.
Volgens AYOP en de directie van
Zeehaven IJmuiden N.V. liggen er wel
degelijk kansen om met name de
offshore windsector verder te stimuleren
in het havengebied. De sector is al sterk
vertegenwoordigd, maar het potentieel
is zeker nog niet volledig benut. Kansen
liggen in het invullen van witte vlekken
in het totale cluster offshore wind
energie door op marktkansen (in het
‘natuurlijke verzorgingsgebied’) in te
spelen. Zowel voor productie, installatie
als onderhoud van windparken bestaat
binnen het havengebied de potentie om
groei door te maken. Een voorbeeld is de
productie van ‘gravity based’ funderingen

van beton. Hiervoor is diep water nodig
bij zowel de aanvoer van grondstof als
bij de afvoer van het eindproduct.
Bovendien heeft deze productiemethode
een lage impact op de milieuzonering
en is de methode toekomstbestendig.
Bij de installatie van windparken liggen
de kansen in de eindassemblage van
windmolens waarvoor de locatie
uitermate geschikt is. Op het gebied
van opleiding en voorlichting is ook
meer mogelijk. Een voorbeeld is het
versterken van specifieke opleidingen
voor de offshore wind sector, zoals
windtechnician aan de Maritieme
Academie of het creëren van synergie
tussen offshore wind opleidingen
bijvoorbeeld samen met de bedrijfsschool
van Tata Steel. In lijn daarvan kan
ingespeeld worden op marktkansen
door het opzetten van een
voorlichtingscentrum ‘Offshore Wind’
om een breder publiek, waaronder
studenten/jongeren, te informeren
over kansen en ontwikkelingen in de
offshore wind sector.
Ontmanteling
Ook liggen er kansen voor de offshore
sector in bredere zin. De ontvangst van
afgevoerde olie- en gasproductieplatforms die ontmanteld dienen te
worden, biedt aanvullende kansen
voor de regio en sluit goed aan bij de
bestaande activiteiten. Rond 2010 had
circa 50% van de bijna 1.000 platforms
(waarvan ongeveer 150 in Nederlandse
wateren) in de Noordzee de
(technische) levensduur bereikt.
Het investeringsvolume van de totale
ontmanteling van deze platforms op
de Noordzee is ongeveer 130 miljard
(Make Consulting, 2008). In het kader
van zorgvuldig milieubewust handelen

passen deze activiteiten goed bij het
duurzame karakter dat de haven van
IJmuiden voor ogen heeft. Om deze
dienstverlening te kunnen bieden zijn
extra haventerrein en kadelengte vóór
de sluizen nodig met voldoende
dragend vermogen (bijvoorbeeld voor
eindassemblage van turbines, ligplaatsen
voor kabelschepen en productie en/of
opslag van funderingen). De extra
zeehaventerreinen vóór de sluizen zijn
nodig om op termijn de ruimteclaim van
andere bestaande groeiende sectoren
in te vullen (bio-energie & circulaire
economie). De vrijkomende ruimte
aan de noordzijde van de vaargeul
(Averijhaven) wordt gezien als
aantrekkelijke locatie voor die
extra ruimtebehoefte.
Potentie
“De initiatiefnemers tonen een enorme
wil en de potentie van de haven is
groot,” stelt gedeputeerde Post.
“Het verheugd mij daarom zeer te
mogen constateren dat dat er heel
veel steun is voor de plannen.
Niet alleen vanuit het bedrijfsleven,
maar zeker ook vanuit de diverse
overheden. Deze transitie naar een
duurzame Energiehaven, overigens
een veel betere benaming dan
Averijhaven, zorgt voor een grote
impuls voor de offshore sector hier
in IJmuiden voor de sluis.”
De kosten voor het totale project worden
beraamd op 100 tot 200 miljoen euro.
De manier van financiering is op dit
moment nog niet helemaal bekend.
Wel zijn gesprekken met geïnteresseerde
partijen en overheden gaande.
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Tweede Culzean contract voor HFG
Heerema Fabrication Group heeft het Engineering, Procurement & Construction
contract voor de Culzean jackets voor zowel het centrale processing facilities
platform als het utility & living quarter platform gekregen. De klant is Maersk
Oil North Sea UK Limited, operator van het Culzean veld in de Noordzee.
Dit contract is het tweede dat HFG heeft geboekt voor het Culzean project. Op 21
oktober 2014 kreeg het bedrijf de Procurement & Construction opdracht voor het
Culzean wellhead platform jacket, het wellhead access deck en de access ways. Als
onderdeel van het contract worden zes pile sleeve clusters geproduceerd op de yard
van Heerema Hartlepool in het Verenigd Koninkrijk, waar de bouw van het wellhead
access deck al in volle gang is.Koos-Jan van Brouwershaven, Chief Executive Officer van
HFG: “We zijn zeer verheugd dat we erin zijn geslaagd om dit tweede contract voor
het Culzean project te verwerven. Hierdoor kunnen we voortbouwen op de sterke en
plezierige relatie die we met Maersk Oil North Sea UK hebben. Het werk aan de jackets
in het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt naar verwachting 250 banen voor de
lokale gemeenschap in Hartlepool, inclusief onze Heerema Hartlepool yard.”Culzean
is een Ultra High Pressure High Temperature ontwikkelingsveld. Het is een van de
grootste gasvondsten van de afgelopen jaren in het Britse deel van de Noordzee. De
beide jackets worden ongeveer 115 meter hoog en hebben op de bodem een afmeting
van 38 x 38 meter. Het jacket voor de centrale processing facilities (CPF) heeft een top
van 24 x 30 meter en een gewicht van bijna 8.000 ton. De top van het utility & living
quarter (ULQ) jacket is 24 x 24 meter en dit jacket zal 6.800 ton wegen. De constructiewerkzaamheden starten in januari 2016 en de sail away staat gepland in juni 2017.

o n s t r e am

Vlam- en
gasdetectiesystemen
Emerson heeft Spectrex Inc.
overgenomen. Na deze overname
producent van vlam- en gasdetectoren
beschikt Emerson Process
Management over het grootste
assortiment aan vlamdetectie,
gasdetectie en ultrasone
lekdetectiesystemen voor
industriële veiligheidstoepassingen.
Spectrex wordt gevoegd aan het
bestaande Rosemount aanbod van
meet- en analysetechnologieën.
Al bijna 34 jaar loopt Spectrex
voorop wat betreft vlam- en
gasdetectie. Zij ontwikkelden de
eerste vlamdetectoren ter wereld
die werken met ultraviolet-infrarood
(UV/IR) en drievoudig infrarood (IR3).
Ze gebruikten als eersten xenonflitslampen in gasdetectoren om
ze ongevoeliger te maken voor
atmosferische invloeden en het
energieverbruik te verlagen.
Deze unieke innovaties op het
gebied van safety monitoring bieden
krachtige oplossingen voor de olieen gasindustrie, de (petro)chemische
industrie en de energiesector.

Vijfde pijpenlegger te water

Jumbo transports FPSO modules

IHC heeft met succes de pijpenlegger
‘Sapura Rubi’ te water gelaten op de
werf in Krimpen aan den IJssel. De
naamgevingsceremonie is verricht
door mevrouw Glaucia Maciel,
Human Resource Manager van Sapura
Navegação Marítima. De ‘Sapura Rubi’
is het vijfde en laatste schip van een
serie 550 ton pijpenleggers voor
Sapura Navegação Marítima, een joint
venture tussen SapuraKencana en
Seadrill. Het zijn compleet geïntegreerde
offshore schepen, volledig ontworpen
en gebouwd door IHC. Na oplevering
gaat de ‘Sapura Rubi’, net als de
zusterschepen in Braziliaanse wateren
diepzee-olievelden ontwikkelen.
De ‘Sapura Rubi’ is uitgerust met een
door IHC ontworpen en gebouwde
pijpenleginstallatie. Deze bestaat uit
twee benedendekse opslagcarrousels
met een capaciteit van respectievelijk
2.500 en 1.500 ton. Een verstelbaar
pijpenlegsysteem met een top tension
van 550 ton wordt geïnstalleerd voor
het plaatsen van flexibele pijpleidingen.
De positie van de pijpenleginstallatie is
dusdanig dat er veel ruimte is op het
dek. Ook het op maat gemaakte
control-systeem is een IHC ontwerp
en integreert elk aspect van de
pijpenleginstallatie.

Heavy Lift Vessel Fairplayer recently arrived in Brazil, carrying three FPSO modules for
Estaleiros Do Brasil (EBR). The large and heavy FPSO modules were loaded in Thailand
and are discharged in Soa Jose do Norte, Brazil. Fairplayer is especially fit for this job
because of its lifting capabilities and large flush working deck.
The FPSO modules measure approximately 22 x17, 5 x 30m and the heaviest module
weighs about 1,000t. Jumbo engineers offered technical solutions for stowage, deck
strength and lifting height in order to lift and transport all modules in one efficient
journey.
Project Manager Boudewijn van der Garden states: “Fairplayer is made for operations
like this. The measurements of the modules provided an optimum use of our vessel’s
lifting capacity. We applied special lifting gear and a rigging design to meet the
specific loading requirements for the modules. In addition we also modified the
transportation beams into suitable load spreaders. A versatile vessel like Fairplayer
enables us to provide tailor made solutions for our clients.”

A dedicated Jumbo team attended the loading operation in Laem Chabang and was also
present in Brazil in order to ensure a smooth discharge operation.

Fugro wins cable installation contract
Record lift for SHL
Contract ondertekening door de heer Martin Urquhart (links), Culzean Project Director van Maersk Oil, en de
heer Koos-Jan van Brouwershaven, CEO van Heerema Fabrication Group.

TCP Flowline for Petronas
Following the successful completion of a 3 year qualification program of subsea
flowline for hydrocarbon service, Petronas has requested Airborne Oil & Gas in
IJmuiden to supply a TCP Flowline for a pilot project, intended to be installed
later this year.
The scope includes the delivery of a 550 meters TCP Flowline, ancillaries, offshore
installation, engineering and field support. The 6 inch ID TCP Flowline is to be installed
in 30 meters water depth connecting two platforms located offshore Malaysia.
Datin Rashidah Karim, Head of Operational Technology of Petronas Carigali said:
“At Petronas we recognize the potential for the use of Non-Metallic Pipe as a
substitute for carbon steel under certain conditions and will embark on the world’s
first offshore pilot having done extensive qualification of the material, installability
and operability of the pipe. The TCP Flowline does not corrode, reducing the OPEX
significantly. Furthermore, by close collaboration between the installation contractor,
Airborne Oil & Gas and Petronas, adopting an integral design approach, a cost
effective installation method has been developed that allows for a total project cost
reduction while meeting Petronas’ requirements such as for instance on-bottom
stability". The lightweight TCP Flowline is supplied in long lengths, spooled on
transport drums.

Early August crane vessel ‘Oleg
Strashnov’ successfully installed the
Process Unit (PU) topside for operator
GDF Suez E&P UK, and partners
Centrica Energy and Bayerngas. The
‘Oleg Strashnov’ set a new lift record
for Seaway Heavy Lifting with the safe
installation of the PU topside with a
hook load of 4700 Mt. The PU topside
is part of the Cygnus field which
consists of four platforms: Alpha
Wellhead platform, Process Unit
platform, Quarters Unit platform and
the Bravo Wellhead platform. The
Cygnus Field is located in the southern
part of the North Sea.
Last year crane vessel ‘Stanislav Yudin’
installed the Alpha Wellhead platform,
Process Unit jacket, Quarters Unit
jacket and subsea structures. This year
the campaign continues with the
installation of the Bravo Wellhead
platform, Process Unit topside and
compression module, Quarters Unit
topside, and connecting bridges.

contract FOR
BROWNFIELD WORK
McDermott has secured a contract
by Saudi Aramco for brownfield work
in various fields offshore Saudi Arabia.
The U.S. based company said that
work on the contract was expected
to be executed through the second
quarter of 2018. The award follows
the June 2015 signing of a second
Long Term Agreement (LTA) between
McDermott and Saudi Aramco
for engineering, procurement,
construction and installation (EPCI)
opportunities in various fields
offshore Saudi Arabia.

Fugro has secured a contract for the installation and burial of 122 array cables at the
Rampion Offshore Wind Farm. The wind farm is being built in the English Channel,
13 kilometres off the Sussex coast. The engineering and planning will start
immediately with installation being carried out in two phases in 2016 and 2017.
Fugro will lay and bury the cables with its construction and installation vessels ‘Fugro
Symphony’ and ‘Fugro Saltire’ using one of its two Q1400 trenching systems to bury
the cables. The array cables will be pulled in and laid between the wind turbines and
the offshore substation, where the power is then transmitted onshore.
“The award of this contract has strengthened Fugro’s successful working relationship
with E.ON and comes soon after finishing cable-lay and burial on E.ON’s recently
completed Humber Gateway Wind Farm,” said Derek Cruickshank, Managing
Director, Fugro Subsea Services Ltd. “Subsea installation and trenching systems are
amongst Fugro Subsea’s specialist services and our focus on offshore energy is
supported by a team of highly experienced onshore and offshore personnel.”
The Rampion Offshore Wind Farm will consist of 116 turbines, each with a
generating capacity of 3.45 MW. Construction is expected to be completed in 2018.

“Winning this important award and
signing the new LTA sends a clear
signal that our increased engagement
with key clients is generating concrete
results,” said David Dickson,
McDermott’s President and CEO.
“Our detailed knowledge and
understanding of Saudi Aramco’s
objectives, continue to set us apart.”
The ‘Fugro Saltire’.
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OPLEIDING

ENERGY

360-Control UIT IJMUIDEN introduceert:

one of the world’s great challenges

Nieuwe, versnelde ASD/
ATD-training tot
sleepbootkapitein

New Ocean
Energy Platform
TU Delft has launched an Ocean
Energy Platform in response to
increasing interest in the sea as a
source of energy – whether wave,
algal, tidal or thermal.

Begin augustus van dit jaar is
Tug & OSV Simulator
Trainingscentrum 360-Control
in IJmuiden van start gegaan
met een nieuw ontwikkelde,
versnelde opleiding tot
sleepbootkapitein.
De deelnemers zijn kapiteins
van de Koninklijke Marine en
Ship Delivery & Crewing

De unieke combinatie van de inzet van
simulatoren en het trainen aan boord
maakt het mogelijk om een kapitein
of stuurman binnen drie maanden,
na het behalen van de praktijkexamens,
op te leiden tot sleepbootkapitein van
een Azimuth Stern Drive (ASD)/Azimuth
Tractor Drive (ATD) sleepboot. Met
de versnelde ASD/ATD-training tot
sleepbootkapitein wordt ingespeeld op
de grote vraag naar kapiteins op dit type
sleepboot.
Gespecialiseerd
360-Control is gespecialiseerd in
simulator- en praktijktrainingen op
het gebied van sleepboten en offshore
support schepen. De simulatorbrug
met 360° buitenbeeld is uitgerust
met originele sleepbootconsoles
en navigatieapparatuur.
De scheepsmodellen in de simulator zijn
replica’s van bestaande schepen met
32
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Berend Jan Kleute.

Met de versnelde ASD/ATD-training tot
sleepbootkapitein wordt ingespeeld op de
grote vraag naar kapiteins.

company Redwise.
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exact gesimuleerde scheepsbewegingen
en manoeuvreereigenschappen.
General Manager Menthe de Jong van
360-Control is zelf een zeer ervaren
simulatortrainer en voormalig nautisch
officier. "Met deze opleiding kunnen
kapiteins en stuurlieden zonder enige of
geringe ervaring op een havensleepboot
na drie maanden ingezet worden als
havensleepbootkapitein. Gewoonlijk
duurt een opleiding aan boord minimaal
één jaar. Onze training, waarbij
simulatietraining wordt afgewisseld met
praktijktraining aan boord, is veel minder
tijdrovend dan alleen praktijktraining.
Het is voor de cursisten een intensief
trainingsprogramma, met heldere
doelstellingen en veel aandacht van de
instructeurs en de kapiteins aan boord.
De korte opleidingsduur biedt daarbij
ook grote financiële voordelen voor
de sleepbootrederijen."

Uitbreiding
360-Control beschikt over drie
simulatoren, waarvan de grootste
een replica is van de Damen ASD
2810/3212-brug. De 360° Full Mission
Tug Simulator en de 120° simulator
bieden uitstekende trainingsmogelijkheden voor het manoeuvreren
met onder andere sleepboten, fast crew
supply- en offshore support vessels.
Binnenkort zal het centrum worden
uitgebreid met een multifunctionele
Full Mission Simulator met 360°
buitenbeeld, waarbij de brug-layout
aangepast kan worden aan het type
schip. Met de komst van de nieuwe
simulator wordt de capaciteit vergroot
en kunnen meer verschillende type
schepen gesimuleerd worden, alle
met een realistische brugopstelling.
Ook het trainen van bijvoorbeeld
ship-to-ship transferoperaties behoort
dan tot de mogelijkheden.

Over 700 scientists and several thousand
students at TU Delft are currently
working on one of the world’s great
challenges: the future energy needs
of the planet. And more and more
students are choosing to study
sustainable energies in particular.
These include not only wind and solar
energies, but also ocean energies,
a range of physical and chemical
processes, which start at the sea
and lead to the electricity grid.
“Many, many theses have been written
about ocean energy here in Delft”,
said Berend Jan Kleute, steering board
member of the platform, “but this
knowledge hasn’t really been used.”
So earlier this month, the TU Delft
Energy Initiative (DEI) decided to set
up the Ocean Energy Platform,
with the aim of clustering the various
research groups, enabling knowledge
and information about ocean energy
to become more widely available.

Alongside the more familiar concept of
tidal power, which is based on harnessing
the energy produced by the ebb and flow
of seas, researchers are also studying the
potential of both wave and water-current
energy. “The main challenge,” explained
Kleute, “is that each wave has a different
frequency, depending on the wind,
so you need to come up with a way to
convert all the different wave-shapes into
electricity in a reliable and economic way.”
Ocean energy also includes Ocean
Thermal Energy Conversion (OTEC),
which uses the temperature difference
between surface water and the colder
deep-sea water to drive a turbine,
connected to a generator, basically
using the same principle as a steam
engine. “This technology would be
particularly applicable in the Tropics,”
said Kleute, “where the temperature
differences between surface and
deeper waters are greatest.”

It’s also possible to produce electricity
using the difference in salinity between
sea and fresh waters. Called ReverseElectro Dialysis (RED) this technology
is already being tested at a pilot plant
on the Afsluitdijk in the Netherlands,
which can produce 50kW per hour.
“RED technology is also potentially
important for energy production in
deltas around the world,” added Kleute.
Include research into the marine algae
that make fuel precursors, and the
seas would seem to have a lot offer
the sustainable energy market.
“The ocean is relatively predictable
and reliable, and is available 24/7,”
said Kleute, “so it can run a system
at constant power output which
makes it very interesting addition
compared to wind and solar energy.”
Voor meer informatie kunt u de
volgende website bezoeken:
http://oceanenergy.tudelft.nl/
5 / 2015
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De Meyer gaat offshore

Project Boom Lock
staaltje van intensieve
samenwerking

windmolenpark. Doel van High Wind is
de standaard te worden in deze relatief
kleine industrie. De niche van de
windturbines evolueert ondertussen
naar steeds moeilijker. High Wind wil
daarop voorbereid zijn, met
multidisciplinaire competentie én met
solide partners voor de lange termijn.
“Een bedrijf als De Meyer past perfect
in dat plaatje,” bevestigt Johan Heiler.
“We hebben in de praktijk vastgesteld
dat de slogan ‘Onze mensen maken
De Meyer’, geen loze woorden zijn.
Het Boom-Lock-project werd gedragen
door alle medewerkers. Die grote
betrokkenheid van het hele team bij deze
eerste samenwerking is veelbelovend
voor toekomstige projecten.” Wat Dirk
de Meyer berteft is dat goed nieuws.
“Want ook in de offshore industrie willen
we groeien en aantonen dat De Meyer
meer is dan een ‘one-shot’ partner.”

De trials zijn met succes afgerond en de realisatie van de eerste projecten is een feit: de eerste Boom Lock van
High Wind draagt voortaan bij aan een veilige installatie van windturbines op zee. Het systeem werd gemonteerd
op een kraan van de Neptune, een schip van GeoSea uit België. High Wind is een consortiumbedrijf met partners
GeoSea, Sarens, SBE en PMV. Het was De Meyer (Temse) die de opdracht kreeg om de Boom Lock te bouwen.

“Het project was een som van
uitdagingen,” zegt Johan Heiler.
Offshore Visie sprak met de general
manager van High Wind over ambitieuze
doelstellingen, van nul starten en een
ongelooflijke goesting om erin te vliegen.
Concept
In 2012 werd High Wind opgericht
onder de vleugels van het TINAinvesteringsfonds van de Vlaamse
Overheid en PMV, met als doel
innovatieve projecten te ondersteunen.
Het doel van High Wind was duidelijk:
een oplossing ontwikkelen voor de
weersonafhankelijke installatie van
windturbines op zee. Die moest niet
alleen zorgen voor meer veiligheid bij
de installatie, ze zou ook resulteren
in een aanzienlijke kostenbesparing.
Immers, 30% van de tijd liggen de
werkzaamheden op installatieschepen
stil vanwege een te sterke wind.
De initiële denkpiste voor het bouwen
van een grote robot op zee liet men
omwille van de financiële onhaalbaarheid
en de impact op de huidige
installatiemethodieken vrij snel varen.
In tweede instantie kwam het idee
om de klassieke offshore kranen aan te
passen. Op die kraan moest een systeem
worden gemonteerd dat de beweging
van de kraanhaak en de last onder
controle hield. Zo zou ook bij sterke
wind veilig en tijdbesparend verder
gewerkt kunnen worden. Het concept
van de Boom Lock was geboren.
Deadline
Johan Heiler: “Van bij het begin werd
de strakke deadline van één jaar
vooropgesteld. High Wind deed de
34
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basic- en concept-engineering zelf. Voor
de realisatie van de Boom Lock moesten
we kunnen rekenen op een partij die
constructie én detail-engineering in-house
kon doen. In De Meyer vonden we een
echte machinebouwer, een partner
die het hele project kon managen,
van constructie tot logistiek en
installatie aan boord van het schip.”
De Meyer ging ervoor en startte met
de detail-engineering. Dirk De Meyer,
algemeen directeur: “Ons team was
meteen bereid om de uitdaging aan
te gaan. Niet zonder enig risico, want
aanvankelijk waren er zelfs nog geen
detailtekeningen. Het waren onze eerste
stappen in de wereld van de offshore,
maar we hadden er zin in.”
Som van uitdagingen
Een project helemaal van nul beginnen,
impliceert automatisch de nood aan
een nauwe samenwerking tussen de
verschillende partners. De communicatielijnen tussen High Wind en De Meyer
waren erg kort. Het was de basis om het
volledige traject, bezaaid met verschillende
pittige uitdagingen, uiteindelijk met
succes te kunnen afronden.

Heiler. “Toegegeven, ergens halverwege
stond serieus wat druk op de ketel.
Maar De Meyer werkte gedreven door
en maakte de opgelopen vertraging snel
weer goed.” Dirk de Meyer over dat
moment: “De handdoek in de ring
gooien was geen optie. We hadden
alle vertrouwen in onze competentie
en capaciteiten.”

Er moest worden gewerkt binnen
het kader van de bestaande kraan
op de Neptune. Er was de enorme
gewichtsrestrictie van de constructie
en het werken met hoog-sterktestaal,
wat extra eisen aan lassers vraagt én
verregaande, speciale keuringen.
Bijzondere maattoleranties en verdeling
van de krachten, stuk voor stuk factoren
die enkel en alleen met precisiewerk
kunnen aangepakt worden.
“En er was de bijzonder korte
inbedrijfstellingtijd,” benadrukt Johan

Geslaagde interface
Het hele project door zaten alle
betrokken partijen op één lijn.
“Bij dergelijke grootschalige projecten
doen zich onvermijdelijk problemen voor.
Maar die werden altijd opgelost, zonder
zwaardgevechten,” lacht Johan Heiler.
Alle partners kwamen naar de werkplaats
van De Meyer voor het elektrisch
bekabelen en integraal testen van de
constructie. Geen stuk ging naar buiten
alvorens het minutieus was getest. De
Meyer bouwde bovendien ook de stoel

voor de Boom Lock, een driedimensionaal
element in staal dat precies moest
passen op de bestaande kraan- en
scheepsconstructie. Heiler: “Blij dat we dit
in één hand hebben gelegd, want ook dit
aspect was een uitdaging op het vlak van
3D-meten en werken met toleranties.”
De lange tijd die werd geïnvesteerd in
de engineering resulteerde uiteindelijk in
een tijdige oplevering én feilloze
montage van de Boom Lock op de kraan
van de Neptune. “Alles paste perfect,”
aldus Johan Heiler, “en dat is een hele
prestatie bij twee zulke complexe
constructies die onafhankelijk werden
ontworpen en gebouwd.”
Denken aan een volgend project
GeoSea voltooide met de Boom Lock
op de Neptune ondertussen al een
maintenance project voor de Belgische
kust en installeerde 15 turbines voor een
5 / 2015
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Onderzoek gestart

Grotere importbehoefte
door vermindering
gasproductie
Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie en Groningen Seaports gaan de mogelijkheden onderzoeken om
in de Noord-Groningse Eemshaven infrastructuur aan te leggen waarmee LNG per schip kan worden
aangevoerd, gelost en in gasvorm geinjecteerd in het gastransportnet.

Beide partijen hebben daartoe een
overeenkomst gesloten. Met een LNGfaciliteit in de Eemshaven worden de
mogelijkheden voor de import van
aardgas uitgebreid nu het aanbod
van gas uit het Groningen-veld verder
terugloopt. Gasunie gaat samen met
marktpartijen onderzoeken welke
technische, logistieke en commerciële
concepten geschikt zijn. Groningen
Seaports onderzoekt de mogelijkheden
van een locatie in de Eemshaven.

een LNG-faciliteit, namelijk de Gate
terminal bij Rotterdam. Aanvullende
initiatieven, zoals die in de Eemshaven,
zouden onze energievoorziening over
een nog grotere variëteit aan bronnen en
aanvoerroutes helpen te spreiden. Mede
door de ontwikkelingen in Groningen en
Europa is het van belang aan nieuwe
mogelijkheden te blijven werken.

Strategisch
In Groningen wordt niet alleen aardgas
gewonnen; ook komt via deze provincie
veel gas binnen via internationale
pijpleidingenverbindingen met
Noorwegen, Duitsland en Rusland. Met
behulp van stikstof kan hoogcalorisch
gas uit het buitenland en uit andere
productielocaties in Nederland geschikt

worden gemaakt voor de Nederlandse
huishoudens. Die zijn namelijk ingesteld
op laagcalorisch Groningen-gas.
Stikstofbijmenging gebeurt ook nu al,
en extra productiecapaciteit is gepland.
Ook LNG kan op die manier in ‘huishoudgas’
worden omgezet. Dit kan een vermindering
van de gaslevering vanuit het
Groningenveld helpen opvangen.
In de nabijheid van de Eemshaven is
voldoende gastransportcapaciteit
beschikbaar om het aardgas nationaal en
internationaal te vervoeren. Dit maakt de
Eemshaven tot een zeer geschikte locatie
voor de aanvoer van LNG. Door de goede
aansluiting op het gastransportsysteem
van Gasunie in het noorden kan de
Eemshaven bijdragen aan een efficiënte
verruiming van de LNG-aanvoer naar
Nederland en Noordwest-Europa. Zij kan
daarbij complementair functioneren aan
de bestaande Gate terminal van Gasunie
en Vopak in Rotterdam. De Eemshaven is
bij uitstek geschikt voor LNG-activiteiten.
Er is voldoende ruimte en de terreinen
zijn aangesloten op havenbekkens die
verbinding bieden met de open zee.
In beweging
LNG wordt, anders dan gas per

pijpleiding, verhandeld op een
wereldmarkt. Er komt steeds meer LNG
beschikbaar, doordat op veel plaatsen in
de wereld, onder andere de Verenigde
Staten, Australië en Qatar, de komende
jaren nieuwe productiefaciliteiten
in gebruik worden genomen.
De verwachting is dat dit tot lagere
prijzen voor LNG zal leiden, waardoor
LNG steeds sterker kan concurreren
met aardgas dat per pijpleiding wordt
aangevoerd. Nu al is in Europa dit effect
merkbaar. Bovendien wil de Europese
Commissie een sterke positie van LNG
in Europa bevorderen. Niet alleen als
schonere brandstof voor transport over
weg en water, maar ook omdat zij
LNG belangrijk vindt voor Europa’s
energieonafhankelijkheid. Door het
vergroten van de keuzemogelijkheden
wordt de inkooppositie van
energiegebruikers versterkt.

De Eemshaven is bij
uitstek geschikt voor
LNG-activiteiten.

Mede hierom zien marktpartijen in
Europa een interessante toekomst voor
LNG. Gasunie baseert de ontwikkeling
van infrastructuur altijd op de behoeften
in de markt en zorgt daarmee voor een
solide investeringsbasis. Marktverkenning
vormt een belangrijk deel van het
haalbaarheidsonderzoek.

LNG
LNG kan per schip uit de hele wereld
worden aangevoerd, bijvoorbeeld uit het
Midden-Oosten, verschillende delen van
Afrika, Noorwegen, de Verenigde Staten
en Australië. Nederland beschikt al over

Overzicht Eemshaven.

Gasproductie NAM-locatie te
Groningen (archieffoto NAM).
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Computersimulaties voorspellen traject free fall lifeboat

Lineaire as voor
validatieproeven
van simulatiemodel

moest de val dus worden geleid. Daarom
hebben we een stellage gebouwd waar
een grote lineaire as aan vast zat, een
R-Smart 220 SP van Rollon. Deze rail
heeft een doorsnede van 220 millimeter
en de loopwagen kan een slag van zes
meter maken. Het was voor ons
belangrijk dat de rail en de loopwagen
respectievelijk sterk en snel genoeg
waren. Bovendien moest de rail
compatibel zijn met de aandrijving van
Marin. Voor ons was Rollon de enige
leverancier die daaraan kon voldoen.
Ook de service speelde een belangrijke
rol in onze keuze.”

De veiligheid van
Proeven
Met de generieke lifeboat werden vrij
vallende proeven gedaan en captive
proeven. Voor de captive proeven was
de lifeboat vast bevestigd aan de Rollon
rail en voorzien van krachtopnemers.
Hiermee werden alle krachten en
momenten van de zes richtingen
gemeten op het moment dat de
lifeboat het water raakt.

medewerkers op een
boorplatform staat
voorop. Onder bepaalde
omstandigheden is het
echter onmogelijk om
in geval van nood een
boorplatform te
ontruimen per

Smart-serie
De R-Smart 220 SP van Rollon
is de grootste as binnen de
Smart-serie en beschikt over
een zelfdragend frame van
geanodiseerd aluminium.
De aandrijving vindt plaats via
een met staal versterkte tandriem
uit polyurethaan met ATtandprofiel. De Smart-serie is
zeer geschikt voor zware
ladingen, veeleisende
arbeidscycli, montage van
vrijdragende liggers of stellages
en voor het gebruik in industriële
omgevingen.

Het model van de generieke freefall
lifeboat ziet er uit als een soort kogel.

Data
De data die Marin tijdens deze testen
verkregen heeft, zijn zeer bruikbaar
voor het simulatiemodel Dropsim.
Dankzij deze data kan Dropsim
voorspellen wat er met een valboot
tijdens de lancering gebeurt, zodra de
boot het wateroppervlak raakt en hoe de
boot zich daarna zal voortbewegen over
het water. De validatie van Dropsim is
reeds in september vorig jaar afgerond.

helikopter of schip.
Voor deze zeldzame
gevallen zijn daarom
in de jaren zestig
de speciale free fall
lifeboats, ook wel
valboten genoemd,
ontwikkeld.

Proefopstelling bij Marin.

Samen met onderzoeksinstituut Marin
wilde Statoil bepalen onder welke
weersomstandigheden het veilig is
om een valboot te gebruiken.
Marin werkte daarom de afgelopen
vier jaar aan de ontwikkeling van een
computersimulatie die de val en het
wegvaren van een valboot kan
voorspellen. Dit simulatiemodel,
Dropsim, is door de onderzoekers
ontwikkeld en op basis van proeven
met schaalmodellen gevalideerd.
Schaalmodeltesten
Om data te verzamelen waarmee de
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software van Dropsim gevalideerd
kon worden, ontwikkelde Marin
valbootmodellen op schaal. De modellen,
voorzien van een optisch meetsysteem
en druk- en versnellingsopnemers,
werden onder alle mogelijke
omstandigheden gelanceerd.
De modellen waren tijdens de testen
volledig draadloos en werden bestuurd
door een automatische piloot. In de
bassins van Marin werden verschillende
weersomstandigheden, stroming, wind
en golfslag gecreëerd en viel het model
onder verschillende hoeken en met
verschillende snelheden in het water.

Generiek
Als onderdeel van de ontwikkeling en
validatie van Dropsim, werden ook
proeven gedaan met een ‘generieke’
lifeboat-vorm. “Het model van de freefall
lifeboat ziet er uit als een soort kogel,”
vertelt Tiemen de Haij, engineer bij
Marin. “De grootste uitdaging was dat
alle bewegingen gecontroleerd moesten
zijn en heel vaak herhaald moesten
kunnen worden. Om de omstandigheden
uit de proeven goed over te kunnen
nemen in het simulatiemodel en deze
te kunnen vergelijken, mocht de kogel
tijdens de val geen rotatie krijgen en

De kogel mocht tijdens de val geen rotatie krijgen.

De grootste uitdaging was dat tijdens de proeven alle
bewegingen gecontroleerd moesten zijn.
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ONDERZOEK

o n s t r e am

TNO, ECN en EAE

Krachtenbundeling
voor energieonderzoek
van morgen
TNO, ECN en Energy Academy Europe (EAE) starten een unieke samenwerking om de grote
energievraagstukken voor de toekomst te gaan beantwoorden. In het nieuw op te richten ‘Open Innovation
Centre’ bundelen zij hun krachten om met interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s de overgang
naar een duurzame energiehuishouding in Nederland en Europa een grote stap vooruit te brengen.
Het Open Innovation Centre zorgt ervoor dat vraagstukken rondom energietransitie op integrale manier
worden benaderd; technologisch, systeemgericht, implementatie, economie en duurzaamheid. Deze

Conquest MB1 naar Amsterdam

TOS provides crew

De Amsterdamse terminals en Havenbedrijf Amsterdam zetten zich in om de havens
in Amsterdam en IJmuiden op de kaart te zetten voor de offshore-industrie.
De tegelijk nieuwste als forse stap in die richting is de komst van het 1.400 tons
kraanschip Conquest MB1. De Ter Haak Group biedt ruimte aan dit nieuwe initiatief.
Eigenaar van de Conquest MB1 is het Nederlandse Conquest Offshore dat
bekendheid verwierf met o.a. de bergingswerkzaamheden van de Costa Concordia
in Italië. Behalve voor bergingen en wrakverwijdering exploiteert het bedrijf
kraanschepen voor de bouw- en installatiewerkzaamheden voor havens,
de olie- & gas- en offshore-windindustrie, ontmanteling van olieplatformen.
Conquest Offshore kiest voor Amsterdam als thuishaven wegens de internationaal
strategische positie en aansluiting op de visie van IJmuiden en Amsterdam voor
de bediening van de offshore- industrie.

TOS (Transport & Offshore Services)
has been awarded a three-year frame
agreement to supply personnel to
Van Oord, a contractor for dredging,
marine engineering, and offshore
energy projects.

Conquest -MB1Op de dertig hectare grote USA Terminal in de Cacaohaven wordt
een kade van driehonderd meter vrijgemaakt voor huisvesting van land- en drijvende
kranen in de klasse driehonderd ton en zwaarder. Ook wordt er, in eerste instantie,
40.000 m2 vrijgemaakt voor mobilisatie en demobilisatie van offshore gerelateerde
en heavy lift-projecten.

systeemaanpak geeft een inhoudelijke push aan onderwijs, onderzoek, overheid en het bedrijfsleven.

Innovation Centre is om de energietransitie
van Nederland en Europa te faciliteren
en versnellen door gecombineerde inzet
van zeer diverse kennisterreinen en
onderzoeksmethoden. Het centrum
verbindt haar leden in onderzoek,
ontwikkeling en toepassing van
onderwerpen gerelateerd aan de
energietransitie met een focus op
verduurzaming en systeemintegratie.
Voorbeelden van deze onderwerpen
relateren aan onder andere
energietransities in industriële
complexen en in de gebouwde
omgeving, bio-based economy,
en de Noordzee-regio.
Geheel
Aanleiding voor het Open Innovation
Centre is de toenemende complexiteit
die de noodzakelijke veranderingen in
het energiesysteem met zich meebrengt
op lokaal, regionaal, nationaal, Europees
en wereldwijd niveau. Deze toenemende
complexiteit legt een grote druk op het
vermogen van zowel de overheden
als de industrie om te anticiperen op
technologische ontwikkelingen,
innovaties, veranderingen in de
maatschappij, in de markt en in
beleidskaders. De effecten van deze
strategische-, beleids- en
investeringsbeslissingen worden steeds
moeilijker te overzien en te voorspellen.
Het Open Innovation Centre adresseert
in haar programma in brede zin de
relevante strategische uitdagingen
waar overheden en het bedrijfsleven
mee te maken hebben tijdens de
transitie. Door het energiesysteem in
zijn geheel te beschouwen en kennis
uit diverse disciplines, methoden en
40
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analysetools (zoals databases en
energiemodellen) te combineren en
verder te ontwikkelen, willen de EAE,
TNO en ECN hierin een wezenlijk nieuwe
aanpak volgen. In het centrum wordt
een zeer interdisciplinaire onderzoek
gemeenschap bijeengebracht in een
mix van toegepast en wetenschappelijk
onderzoek. Dit gebeurt onder andere
door een diverse groep promovendi die
vanuit verschillende disciplines worden
begeleid. De programmering en invulling
van het onderzoek wordt in nauwe
samenspraak met de participerende
energiesector en andere relevante
stakeholders opgezet; dat is een
ander uniek element van het open
innovatiemodel. Ook staat het initiatief
nadrukkelijk open voor samenwerking
met andere kennispartijen. Het Open
Innovation Centre is daarmee hét
centrum voor kennis en toepassing
van energiesysteemanalyse en
vraagstukken rondom energietransitie.
Samenwerking
Onderzoek naar het energiesysteem van
de toekomst vereist samenwerking over
disciplines en kennisinstellingen heen en
betrokkenheid van alle publieke, private
en maatschappelijke partners in de
energieketen. Toponderzoek wordt in
het Open Innovation Centre gekoppeld
aan concrete cases vanuit het bedrijfsleven.
Energy Academy Europe is een
topinstituut in aanbouw op het gebied
van energietransitie en brengt onderwijs,
onderzoek en innovatie samen.
Dit samenwerkingsverband biedt
toegang tot een groot aantal
onderzoekers in onderzoeksgroepen
binnen Rijksuniversiteit Groningen en

Hanzehogeschool Groningen met
verschillende expertises (economie,
technologie, wiskunde, chemie, rechten,
sociale wetenschappen, ruimtelijke
wetenschappen) die gezamenlijk aan
oplossingen werken die moeten
bijdragen aan de overgang naar een
duurzame productie en consumptie
van energie. Energieonderzoek
Centrum Nederland (ECN) is het grootste
onderzoeksinstituut op het gebied van
duurzame energie in Nederland, en
ontwikkelt zowel nieuwe technologieën
als beleidsadvies voor de overheid.
TNO levert kennis en technologie
aan bedrijven en overheden om de
maatschappelijke uitdaging van de
transitie van fossiele brandstoffen naar
duurzame energie aan te gaan. Beide
partijen treden op als een onafhankelijke
en multidisciplinaire onderzoeks- en
adviespartner voor zowel de overheid
als de industrie. De combinatie van de
expertise uit de verschillende disciplines
die via EAE beschikbaar zijn binnen
de Rijksuniversiteit Groningen en
Hanzehogeschool Groningen en de
samenwerking met onderzoekers van
ECN en TNO maakt een integrale aanpak
mogelijk. Door deze samenwerking
ontstaat het juiste netwerk om de
uitdagingen binnen de energietransitie
inhoudelijk en integraal te lijf te gaan.
Hotspot
Het Open Innovation Center wordt
gehuisvest bij Rijksuniversiteit Groningen,
in het nog nieuw te openen gebouw
van Energy Academy Europe. Groningen
profileert zich hiermee verder als hotspot
voor onderzoek, onderwijs en innovatie
voor het aanjagen van de energietransitie.

Huisman levert 100ste kraan
Op dinsdag 22 september is door Huisman de levering van de 100ste in China
gebouwde kraan gevierd bij hun productiefaciliteit in Zhangzhou, China.
De 100 kranen hebben een gezamenlijke hijscapaciteit van 65000mt.
De 100ste kraan is een 1500mt ‘Heavy Lift Mast Crane’ voor Jumbo’s 'Fairmaster'.
De kraan is één van een set van twee 1500mt kranen, die het schip een hijsvermogen
van maximaal 3000mt geven. De levering van de 100ste kraan betekent een
belangrijke mijlpaal voor Huisman China en bewijst het succes van de deze
Huisman productiefaciliteit in China.
Huisman CTO Joop Roodenburg: "Het feit dat de 100ste kraan de vierde ‘Heavy Lift
Mast Crane’ is die voor onze klant Jumbo bij Huisman China wordt gebouwd,
bevestigt zowel het succes van onze Chinese productiefaciliteit als van ons
Mastkraanontwerp, waarvan de eerste door Huisman in 1983 werd gebouwd.
We zijn dankbaar voor het vertrouwen van onze langdurige klanten die een
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van onze
Chinese faciliteit tot wat het nu is."
De honderdste kraan is een 1500mt ‘Heavy Lift Mast Crane’ die is uitgerust
met state-of-the-art technologie gericht op een verbeterde veiligheid en
operationele flexibiliteit. Dit type kraan is speciaal ontworpen voor kraanschepen
die worden ingezet voor het zeetransport van grote en zware installaties.
De kranen worden gekenmerkt door hun uitstekende laadcurve,
kleine footprint en een laag eigen gewicht.

According to a press release issued
by TOS on Tuesday, the contract will
be managed from the company’s
headquarters in Rotterdam and will
involve ad-hoc and project-based
assignments for offshore crew,
maritime crew and construction crew.
Wilko Kok, Van Oord Manager Fleet
Ship Management Department said:
“This process of engaging in long-term
contracts with crew suppliers was
driven by efficiency and quality;
achieving more with fewer suppliers
and choosing to work with the right
suppliers. Based on what we’ve
observed throughout the extensive
tender process, we trust TOS will be
able to live up to our expectations.
We are looking forward to our
cooperation.”
Marleen Stuurman, Executive
Manager Operations at TOS, added:
“I’m glad to be able to announce that
we have been awarded this crewing
frame agreement. The fact that we
have been selected as a preferred
supplier reflects our continuous focus
on quality, expertise and adding value
to our clients’ operations. Extending
our crewing and management offer
is our top priority, so this agreement
is strategically significant for
the business.”
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Leden bezoeken FPSO
Petrojarl I bij Damen
Shiprepair Rotterdam
Op dinsdag 1 september jl. vond een IRO ledenbijeenkomst plaats bij Damen Shiprepair Rotterdam
in Schiedam, dat in het teken stond van FPSO
Petrojarl I. Damen Shiprepair Rotterdam heeft met
Teekay een EPC contract gesloten voor de upgrade
van het schip. De Petrojarl I is gebouwd in 1986
en sindsdien actief in de Noordzee. De ombouw
en herschikking van systemen worden ten
behoeve van het Atlanta veld in Brazilië uitgevoerd.
Damen Shiprepair Rotterdam heeft voor deze
werkzaamheden partnerschappen gesloten
met Frames en Nevesbu.

Unieke netwerkvaartocht voor IRO leden tijdens SAIL
Ter gelegenheid van SAIL Amsterdam 2015 vond op donderdag 20 augustus de IRO Netwerk cruise plaats. Een unieke gelegenheid,
waarbij de IRO leden tijdens de 3 uur durende rondvaart de tall ships in volle glorie konden bewonderen onder het genot van een
hapje en een drankje.
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Tijdens de bijeenkomst werden de leden verwelkomd
door Mark Witjens, Directeur Damen Shiprepair
Rotterdam, met een presentatie over het bedrijf
en de scope van het gehele project. Kees van
Roosmalen, directeur Nevesbu, vervolgde met een
presentatie over de diverse modificaties en integratie
van systemen die op het schip worden uitgevoerd.
Pieter van Vuuren, Manager Sales Europe bij Frames,
gaf een presentatie over de rol van Frames tijdens
het gehele ‘redeployment proces’ van de Petrojarl I.
De IRO leden kregen een rondleiding over de werf
en rondom het schip.
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Opleidingsinitiatieven
vanuit IRO en NOGEPA

IRO cursus ‘Olie en Gas vanaf de Bron’,
nu ook in Den Helder
De twee daagse IRO cursus “Olie en Gas vanaf de Bron” zal nu
ook in Den Helder te volgen zijn. Omdat een groot aantal van
de bij IRO aangesloten bedrijven in Den Helder werkzaam is,
heeft IRO, op initiatief van MCN (Maritieme Campus Nederland),
besloten om de cursus, bij voldoende aanmeldingen, ook
beschikbaar te stellen in Den Helder. De eerste keer zal plaatsvinden op dinsdag 24 en woensdag 25 november 2015 (NL).
De cursus is een niet-technische cursus en geeft 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.
Omdat de cursus afsluit met een rondleiding zijn bij deelname
persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsbril en
-schoenen) verplicht. De cursus wordt zowel in het Nederlands
als in het Engels gegeven.

Meer informatie is te vinden op www.iro.nl. U kunt ook een
inschrijfformulier aanvragen via info@iro.nl of contact opnemen
met IRO (Tel: 079-3411981). De cursussen vinden plaats in
Rotterdam (Keppel Verolme) en in Den Helder (locatie wordt
nog bekend gemaakt).
De volgende cursusdata voor 2015/2016 zijn gepland:
•
•
•
•
•
•
•

17 + 18 november
24 + 25 november
8 + 9 december
19 + 20 januari
16 + 17 februari
15 + 16 maart
19 + 20 april

ENG
NL - Den Helder
NL - volgeboekt
NL
ENG
NL
ENG

Beroepskeuzetest
HBO Offshore Network symposium
op 5 november 2015 in Leeuwarden
IRO en NOGEPA ondersteunen
het HBO Offshore Network
symposium (AVANS Hogeschool,
Hogeschool Rotterdam en
Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden) welke dit jaar op
donderdag 5 november a.s. plaats
vindt op de NHL in Leeuwarden.
Dit is een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met
studenten Offshore Engineering,
die misschien uw nieuwe
medewerkers kunnen worden.

Om de beroepen in onze sector meer bekendheid te geven
onder middelbare scholieren, heeft IRO samen met NOGEPA
zes beroepsprofielen in de Offshore en Olie en Gas sector
ontwikkeld voor VO en VMBO studenten. Via een online stappenplan kunnen studenten een beroepskeuzetest doen waarin
ook deze zes beroepen zijn opgenomen. De beroepskeuzetests
zijn beschikbaar voor 29.500 studenten op het VMBO onderwijs
en voor 70.000 studenten op het VO onderwijs. De beroepen
Lasser, Process Operator en Werkvoorbereider zijn in het online
pakket Sectorkeuze voor VMBO scholen opgenomen, de
beroepen Geoloog, Geotechnisch ingenieur en Driller zijn in
het online pakket Studiekeuze opgenomen voor VO scholen.
Meer informatie kunt u vinden op https://studiekeuze.
qompas.nl en https://sectorkeuze.qompas.nl.

beursprogramma 2015 / 2016

BEURSGENOTEERD

9-12 november 2015

OTC Asia, 22 - 25 maart 2016

ADIPEC		

IRO zal deelnemen aan de beurs. Er is mogelijkheid om via Netherlands Maritime Technology

Abu Dhabi, VAE
22-25 maart 2016

deel te nemen aan het Holland Paviljoen. De informatie staat op www.maritimetechnology.nl

OTC Asia	
Kuala Lumpur, Maleisië

2-5 mei 2016

USB stick ‘Werken in de Wereld van Olie & Gas’

Gastcolleges
Zoals ieder seizoen bij het begin van het studiejaar zijn er weer
gastcolleges gegeven aan HBO-studenten die de Minor Olie
en Gas op NHL in Den Helder of een Minor Offshore Engineering
op de AVANS Hogeschool in Den Bosch en Hogeschool
Rotterdam volgen. De gastcolleges geven een introductie in
Olie en Gas Exploratie en Productie en werd aan 120 studenten
gepresenteerd.

IRO en NOGEPA delen USB sticks uit aan studenten, waarop
twee promotie video’s te zien zijn die een inkijk geven in de
Offshore en Olie en Gas sector. Op de informatieve website
www.werkenindewereldvanolieengas.nl kan men tevens
filmpjes over beroepen in deze sector.

29 aug - 1 sept 2016

Uitverkocht.

OTC Houston	
Offshore Northern Seas, Stavanger,
29 augustus - 1 september 2016

Houston, VS

Meer informatie is te vinden op
www.hbo-offshore-network.nl

OTC Houston, 2 - 5 mei 2016

Offshore Northern Seas

De inschrijving is gestart. De informatie is te vinden op www.iro.nl

Stavanger, Noorwegen
24 - 27 oktober 2016

OSEA, Singapore, 29 november - 2 december 2016

Rio Oil & Gas	

De inschrijving is gestart. De informatie is te vinden op www.iro.nl

Rio de Janeiro, Brazilië
November 2016

ADIPEC
Abu Dhabi

29 nov - 2 dec 216

OSEA
Singapore

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

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

IRO Kalender 2015 / 2016

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

18 november

3 december

12 januari

10 maart

Algemene Ledenvergadering	

IRO Innovatieseminar

Nieuwjaarsreceptie

IRO-CEDA		

Rotterdam

Noordwijk

Den Haag

n.t.b.

Adres
: Boompjes 40 (Willemswerf)
		 13th floor 3011 XB Rotterdam
Postadres : Postbus 390
		 3000 AJ Rotterdam

Telefoon
Fax
E-mail
Website

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

Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, 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.

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

ELEcTROTECHNIEK

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

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

MAXIMATOR

MAXIMATOR

www.vageri.nl

MAXIMATOR

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

www.maximator.nl

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
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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

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

AMSTERDAM
IJMUIDEN
OFFSHORE
PORT

CONTACT DETAILS

www.ayop.com
info@ayop.com

• 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 Amsterdam • 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

Alliance of port & offshore related industries and regional authorities

