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Compressoren op het olieplatform ‘Edvard Grieg’,
gebouwd door Siemens, zijn voorzien van ‘state of
the art’ geluidswerende omkastingen. Deze werden
ontworpen en gefabriceerd door Merford Noise
Control. Een mega-operatie die in totaal een jaar
in beslag nam. Een verslag.

In October last year the A18 jacket and topside
were successfully installed in the Northern Section
of the Dutch North Sea, using the ‘Oleg Strashnov’.
The turnkey EPCI contract, which has become
a speciality of HSM Offshore, was awarded by
Petrogas Exploration & Production Netherlands.
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Het heeft even geduurd, maar ook in de maritieme
industrie wint de installatie van de ‘zwarte doos’
aan boord van schepen meer en meer terrein.
Met name binnen de offshore wind sector is sprake
van een aanzienlijke groei van het bewustzijn om op
het gebied van performance en veiligheid steeds
meer transparantie te realiseren.

Op volle zee in de cloud werken, zonder afhankelijk
te zijn van dure satellietverbindingen. De primeur
is voor de 80-koppige bemanning van het 108 meter
lange offshore support schip ‘Acta Orion’. Er kan
nu veel sneller en productiever worden gewerkt.
Het schip kan ‘stand alone’ draaien, waar het
zich ook bevind op zee.
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GELUIDSWEREND

GELUIDSWEREND

GELUIDSOMKASTINGEN VOOR COMPRESSOREN OLIEPLATFORM ‘EDVARD GRIEG’

Megaproject voor de
Noorse kust opgeleverd
Artist impression van het ‘Edvard Grieg’ olieplatform.

De compressoren op het olieplatform
‘Edvard Grieg’, zo’n 160 kilometer
uit de Noorse kust, die werden
gefabriceerd door Siemens, zijn
voorzien van ‘state of the art’
geluidswerende omkastingen. Deze
werden ontworpen en gefabriceerd
door Merford Noise Control uit
Gorinchem. Een mega-operatie die
in totaal een jaar in beslag nam.

waren we beiden sterk betrokken bij
ontwerp, productie en alle andere zaken
die er verder nog bij kwamen kijken. Een
absolute voorwaarde om dit project tot
een succesvol einde te brengen.” De
eisen die NORSOK stelt, hebben
betrekking op nagenoeg alle aspecten en
alle onderdelen van alle installaties op het
boorplatform, legt Schreijer uit. “Niet
enkel op alle materialen die worden
gebruikt, maar ook op de behandeling en
verwerking ervan. Zo mag er bijvoorbeeld
alleen staal worden toegepast van
staalproducenten met een NORSOKcertificaat.”

Buitenkant van geluidsomkastingen.

Het nieuwe platform moest volledig
voldoen aan het strenge Noorse
normenstelsel NORSOK.
Siemens had de opdracht gekregen van
contractor Aker Solutions in Noorwegen
om de compressor-skids op het platform
te produceren. Het bedrijf uit Hengelo
deed vervolgens een beroep op Merford
Noise Control om de hoogwaardige
geluidswerende omkastingen voor
de compressoren te ontwikkelen en te
bouwen. Alle partijen werkten intensief
samen om dit complexe project op tijd
te leveren. Met succes. Onlangs ging
het olieplatform in bedrijf.
NORSOK-eisen
Het nieuwe platform moest in alle
opzichten voldoen aan NORSOK,
het strenge normenstelsel dat werd
ontwikkeld door de Noorse olie- en
gasindustrie. Omdat het persen van
gas door leidingen behoorlijk veel lawaai
met zich mee brengt, dienden, conform
NORSOK, alle compressortreinen
worden voorzien van geluidswerende
omkastingen, ook wel ‘noise enclosures’
genoemd. Te meer omdat dit voor
aanwezigen op het platform een
werkomgeving is.

Installatie geluidswerende omkasting
over één van de compressortreinen.
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Mark Schreijer van Siemens: “Voor
Merford was werken met NORSOK
nieuw. Gelukkig hadden wij al vaker met
dit bijltje gehakt. Vanaf het beginstadium

Uitdagende specificaties
De geluidswerende omkastingen dienden
op drie gebieden effectief te zijn.
Allereerst om het geluid te dempen. Het
lawaai dat veroorzaakt wordt bij het
persen van gas door leidingen kan
oplopen tot een geluiddruk niveau van
ca. 95 dB(A). De omkastingen van
Merford reduceren dit probleemloos tot
ruim onder de minimum grens. Verder
moesten de omkastingen
explosiebestendig zijn. Stef Zoeteman
van Merford: “Bij een eventuele explosie
op het platform moest worden
voorkomen dat verdere escalaties zouden
ontstaan. De noise enclosures zijn zo
ontworpen dat er geen onderdelen af
kunnen vliegen, die - ten gevolge van de
explosie – op andere delen van het
platform tot nieuwe explosies of
calamiteiten kunnen leiden.” Siemens en
Merford rekenden daarom het initiële
ontwerp compleet opnieuw door en
namen de explosie specificaties
nauwkeurig onder de loep. Dit
resulteerde in een optimale en gewicht
besparende explosie filosofie waarbij de
enclosures plastisch vervormen waar het
mag en alleen elastisch vervormen waar
zich kwetsbare onderdelen op het
compressorskid bevinden.
Eigen ontwerpfilosofie
Tot slot moesten de omkastingen ervoor
zorgen dat de compressortreinen niet
door weersinvloeden zouden worden
aangetast. Dit waren echter niet de enige

Interieur van geluidsomkastingen.

eisen, voegt Zoeteman toe: “Bij het
ontwerp en de functionaliteit van de
geluidsomkastingen moest rekening
gehouden worden met de mogelijkheid
tot onderhoud en inspectie op het
olieplatform. Zowel binnen als buiten.
Omdat de behuizing staat op een plek
waar mensen aan het werk zijn, is hij
uitgerust met interne hijspunten,
verlichting, gas- en branddetectie en een
deluge (sprinkler) systeem. We
hanteerden daarin onze eigen
ontwerpfilosofie.”
Speciale transportframes
In het voorjaar van 2014 vond de
verscheping naar Noorwegen plaats.
De enclosures werden volledig
geassembleerd verscheept. Hiertoe
moesten de omkastingen worden
vervoerd op speciaal daarvoor ontworpen
transportframes. In Noorwegen

aangekomen, werden de enorme
gevaartes de grootste omkasting is wel
16,8 meter lang, 5 meter breed, 5,6
meter hoog en weegt 34,2 ton, in één
keer over de compressor-skids op het
platform getild, waarbij aan alle kanten
slechts enkele millimeters ruimte
overbleef. Dit was een gigantische en
risicovolle operatie, maar desondanks
werd de klus in amper een uur geklaard.
In november ging het platform voor het
eerst in bedrijf, met succes. Siemens en
Merford hebben de productie en levering
van de compressor-skids en de noise
enclosures als een enerverend proces
ervaren.
“Gezamenlijk hebben we geen
standaardoplossing geleverd, maar
een écht state of the art engineering
product. Daar mogen we trots op zijn,”
aldus Zoeteman.
2 / 2016
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W I ND E N E R G I E

NEW HYDROHAMMER S-4000
IHC IQIP has officially launched its new S-4000 Hydrohammer pile-driving system. The
Royal IHC business unit’s latest development in hydraulic impact hammers is the largest
available on the market, and enables the installation of offshore foundations in even
the toughest ground conditions with the largest type of monopile. It‘s also suitable for
applications in the oil and gas industry. As offshore wind
farms are predicted to move further offshore into deeper
waters, the demand for larger monopiles and, subsequently,
larger hammers is also expected to increase. Built using
proven technology, the Hydrohammer has a strike power
of 4,000kJ, which is the most competitive piling outputs
currently available.The S-4000’s slim body design allows for
easy handling and can be used in parallel with other IHC
IQIP systems, such as the Noise Mitigation System (NMS)
and existing pile sleeves (from 108” to 6.5m in diameter).
Oil supply has also been upgraded through the
implementation of new 3” hydraulic hoses, which can also
be easily stored on deck with the Hose Reel 12-80 series.
In addition, the lifting and movement of the hammer has
been improved thanks to the new up-end cradles that
facilitate easier transportation. Through the development
of this supplementary technology, IHC IQIP has been
seeking to proactively support the market demand for
larger hammer specifications.
GeoSea is already working with the S-4000 Hydrohammer.

MONOPILE GRIPPER FRAME
Breman Offshore (IJmuiden) heeft in samenwerking met Breman Machinery B.V.
(Genemuiden) aanvang april het Monopile Gripper Frame in opdracht van Euro
Rigging afgeleverd.
Het Monopile Gripper Frame wordt ingezet tijdens de installatie van de monopiles
voor het windpark Veja Mate. Het frame is in de haven van IJmuiden geplaatst
op ‘s werelds grootste windmoleninstallatieschip ‘Seajacks Scylla’ van Seajacks.
Na het verstrekken van de opdracht in september 2015 is er door nauwe
samenwerking met verschillende partijen keihard gewerkt om de gevraagde
levertijd te kunnen realiseren. Breman is er trots op dat dankzij die inzet dit
fantastische resultaat is behaald.

W I ND E N E R G I E

VBMS AWARDED
INTER-ARRAY
CABLING CONTRACT
VBMS has been awarded a contract
by DONG Energy for the installation
of 87 inter-array cables for the Walney
Extension offshore wind farm (OWF).
The total scope of work for VBMS
will consist of (route) engineering,
a pre-lay grapnel run, cable transport,
cable installation & trenching.
The project will be executed by
VBMS’ in-house owned and
operated cable-laying vessels
and trenching tools.
The Walney Extension OWF will
have a maximum capacity of
660 MW and is located approximately
19 kilometres off the west coast
of England, next to the 367.2 MW
Walney 1 & 2 offshore wind farms,
for which VBMS installed the export
and inter-array cables between
2009 and 2011.

BASIS SIEMENS IN
EEMSHAVEN
Siemens Nederland heeft medio april
een contract getekend met EMS
Maritime Offshore (EMO) voor de
bouw en exploitatie van een offshore
servicecentrum in Eemshaven.
Siemens gaat 150 windturbines voor
het Nederlandse windpark Gemini
leveren en installeren.
Ook gaan zij de komende vijftien jaar
de onderhoudsdiensten aan het
windpark uitvoeren. Om deze
werkzaamheden goed uit te kunnen
voeren was Siemens op zoek naar
een geschikte locatie. Omdat
Eemshaven dicht bij het windpark ligt,
bleek dit de juiste locatie te zijn.
Komende maanden wordt in het
gebied van de Beatrixhaven een
magazijn van 600 m2 gebouwd,
gevolgd door een kantoorgebouw
met een werkoppervlakte van 500 m2
verdeeld over twee verdiepingen.
Dit gebouw bevat kleedkamers,
douches, comfortabele
gemeenschappelijke ruimtes met
een keuken, vergaderzalen en
kantoren en voldoet aan de nieuwste
energienormen en hoge kwaliteit- en
veiligheidseisen.

EPCI FOUNDATION CONTRACT

ENBW HOHE SEE CONTRACT

DEME Group’s offshore marine
engineering division GeoSea and
Siemens have concluded an EPCI
foundation contract for the Hohe
See offshore wind farm.
The new contract confirms Germany as
a key market for the Belgian dredging,
environmental and marine engineering
group following its recent acquisition
of the offshore assets and personnel
from its former German partner Hochtief.

The FICG consortium of Cofely Fabricom, Iemants and CG has been awarded
a contract for the EnBW Hohe See offshore wind farm in the North Sea.
The consortium will design, supply and install the complete offshore substation
for the German utility EnBW.

The Hohe See offshore wind farm
(owned by EnBW) is situated approx.
90 km north of the island of Borkum
in the German North Sea. The project
will cover an area of around 40 square
kilometres with water depths of up to
39 m. With a total installed capacity
of 497 MW, the Hohe See wind farm
is currently the biggest planned
offshore wind project in Germany.
GeoSea’s EPCI contract includes the
design, engineering, procurement,
fabrication and installation of 71
foundations consisting of a
monopole and transition piece.

SEABED SURVEYS AT WORLD’S
BIGGEST WIND FARM
DONG Energy has appointed Fugro
to perform offshore pre-construction
surveys at the Walney Extension
offshore wind farm. Fugro began
seabed survey work in the Irish Sea off
the coast of Cumbria, UK in March.
The pre-construction and engineering
survey will provide detailed information
to the Walney Extension project team,
including additional geophysical data
to ensure the seabed is clear of
obstructions, including unexploded
Second World War ordnance (UXO).
Fugro will use three of its specialist
vessels including the 41-metre ‘Fugro
Helmert’, which will survey the main
wind farm site. The ‘RV Discovery’
and ‘Fugro Valkyrie’ will also be
deployed at the wind farm site as
well as on the export cable route.
The 660MW Walney Extension offshore
wind farm is expected to be fully
commissioned in 2019, at which time
it will be the biggest offshore wind farm
in the world, surpassing the 630MW
London Array Offshore Wind Farm
which was commissioned in 2014
by DONG Energy and its partners.

The EnBW Hohe See wind farm is the biggest planned offshore wind project in
Germany. It will produce enough electricity for nearly 560.000 households and
reduce CO2 emissions by over 1.5 Mio tons per year. This project will be brought
online before the end of 2019.
Cofely Fabricom’s scope includes the Engineering Procurement Construction (EPC)
Commissioning of the Offshore Substation (Jacket and Topside), the Low Voltage
auxiliaries, the integration of all equipment and the transport and offshore
installation of the electrical substation (including the jacket foundation), and Offshore
commissioning. The substation will be the biggest one build by the company.
The scope of work for CG includes the design, manufacture, installation and
commissioning of the HV/MV equipment and Control & Protection system for
the offshore platform. This incorporates power, auxiliary and earthing transformers.
Iemants’ scope of work consists of the design and build of the steel structure for
both the topside and foundation, including piles. The design and production will
be completed in-house, in all Smulders’ production facilities, which results in short
production duration and high flexibility.

SITE INVESTIGATIONS AT HOLLANDSE KUST
Fugro has commenced preliminary site investigations at the Hollandse Kust (Zuid)
Wind Farm Zone in the Dutch sector of the North Sea.
The site characterisation specialist will perform geophysical surveys from its 54-metre
multi-purpose survey vessel, Fugro Pioneer and the 40-metre Victor Hensen. The work
will take place over a period of 3 to 4 weeks and will focus on mapping the seabed
characteristics and sub-surface soil conditions.
“This new contract award follows the successful series of site investigations Fugro
completed in 2015 at the Borssele wind area, off the Zeeland coast,” said Ivar de Josselin
de Jong, Commercial Manager at Fugro Survey B.V. “It underlines our specialised support
for the offshore wind industry and we look forward to delivering high quality, objective
information for potential developers of the Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone.”
The Netherlands Enterprise Agency, part of the Ministry of Economic Affairs, will provide
site specific information on the conditions of wind energy areas to future developers of
the Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone. The site information acquired by Fugro will
be made available to the participants in the SDE+ subsidy and permit tenders for the
construction and operation offshore wind farms in the Netherlands. The first tender for the
Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone is scheduled to close in the third quarter of 2017.
The 356-square-kilometre Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone is planned to be
divided into four sites, with each site capable of accommodating 350 MW.

SUBSTATION PLATFORM GALLOPER
Petrofac has awarded Heerema Fabrication Group (HFG) with an AFC contract
to fabricate a substation platform for the 336MW Galloper offshore wind farm.
Heerema Hartlepool will be in charge of fabricating the unmanned offshore
substation platform. Project engineering and procurement are being undertaken
by Petrofac as part of the GE Petrofac Consortium.

Plaatsing van de eerste monopile met de door Breman gebouwde gripper (foto: Flying Focus).
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CONSTRUCTION

O N S T R E AM

HSM OFFSHORE IN SCHIEDAM

Successful completion of
A18 Platform EPCI contract
In October last year the A18 jacket and topside
were successfully installed in the Northern section
of the Dutch North Sea by Seaway Heavy Lifting,
using the HLV ‘Oleg Strashnov’.
The turnkey contract covered Engineering Procurement - Construction - Installation of
the platform, which has become a speciality
of HSM Offshore, was awarded by Petrogas
Exploration & Production Netherlands.

Installation of the platform.

This is the second platform for the A&B
Block area which HSM Offshore have
delivered under a EPCI contract, following
the B13 platform, which was installed
in 2011 for previous owner Chevron.
Area
The A18 platform is installed in the
deeper part of the Netherlands
Continental Shelf with a water depth
of 44.5 metre, which required a 60 metre
high / 1360 MT jacket and 4 piles of
58 metre each to secure the jacket.
Since the gas is produced from depths
between 250 and 750 metres below the
sea bed, this area is defined as ‘shallow
gas area’ whilst the reservoir pressure is
around 50 bar, significantly lower than
conventional gas fields situated at depths
between 2000 and 3000 metres featuring
pressure of several hundred bar.
Sailaway
The platform is a Normally Unmanned
Installation, with emergency living
quarters for 8 persons, to be used during
the hook up and commissioning phase
as well as during maintenance
campaigns. Furthermore a helideck
and 20 ton platform crane are provided
whilst the power is delivered from
twin microturbines of 65 kW each.
8
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HSM Offshore were awarded the
contract in May 2014 and the platform
was ready for sailaway from their
Schiedam quayside in September 2015.
As for the previous B13 project, Iv Oil &
Gas was selected by HSM Offshore for
the engineering and procurement
support activities. Both companies
have successfully completed many
platform and module projects on
EPC or EPCI basis since 1999.

Orders
Despite the challenging market
conditions caused by the steep drop
of oil and gas prices, HSM Offshore
had a busy 2015 during which
several projects were completed.
The current order book features a
total tonnage of around 6000 MT
whilst current tendering is likely
to add a significant volume with
deliveries well into 2018.

‘PARAGON C463’ IN IJMUIDEN

IHC BOUWT GROOT BAGGERSCHIP VOOR NMDC

Het werkeiland ‘Atlantic Rotterdam’
ligt al sedert december 2014 in de
haven en daar is op 4 april ook de
Paragon C463 bijgekomen. Medio
februari heeft operator Paragon
Offshore PLC uit Amerika een
zogeheten chapter 11 bankruptcy
ingediend, met een plan dat haar
schulden met ongeveer $ 1.1 miljard
moet verminderen.

IHC heeft een contract getekend met National Marine Dredging Company (NMDC)
voor de bouw van een grote sleephopperzuiger. De handtekeningen werden op
9 maart al gezet op het hoofdkantoor van NMDC in Abu Dhabi, maar het nieuws
werd woensdag pas bekend. Het baggerschip krijgt een capaciteit van 6.000 kubieke
meter. Het contract voor de bouw van de sleephopperzuiger is de volgende stap in
een succesvolle samenwerking tussen Royal IHC en NMDC. In 2000 bouwde IHC
Merwede al de ‘Al Mirfa’ voor het bedrijf, een snijkopzuiger met 10.919 kW vermogen.

In opdracht van Engie heeft de
Paragon C463 de afgelopen maanden
boorwerkzaamheden uitgevoerd
nabij het K12-G platform voor de
Nederlandse kust. Het plan was om
het booreiland te verplaatsen naar het
F3-FB platform, maar Engie besloot op
het allerlaatst dit contract te verbreken.
Dit zou te maken kunnen hebben met
de plannen van Engie om haar olieen gas activiteiten in de Noordzee te
verkopen. Deze verkoop stond gepland
voor 2017, maar het management van
Engie in Parijs zou dit proces vanwege
de huidige marktsituatie willen
versnellen. De tarieven voor standaard
booreilanden zoals de Paragon C463
staan momenteel sterk onder druk.
Dagprijzen van $ 170.000 zijn inmiddels
gezakt tot onder de $ 75.000.
Operator Centrica is geïnteresseerd
in het overnemen van de assets van
Engie op de Noordzee.
Paragon Offshore gebruikt het
gedwongen verblijf in de haven van
IJmuiden om onderhoud te plegen aan
de Paragon C463, in afwachting van
de uitkomst van een eventuele deal
tussen Centrica en Engie.
Ymond Offshore Logistics treedt
in IJmuiden op als agent voor de
Paragon C463.

Een artist impression van het geplande baggerschip.

EUROPESE HAVENSLEEP JOINT VENTURE
Kotug en Boskalis hebben bekend gemaakt dat de eerder aangekondigde
voorgenomen samenvoeging van de Europese havensleepactiviteiten succesvol
is afgerond.
De gezamenlijke activiteiten zijn ondergebracht in een 50/50 joint venture,
waarin de Europese havensleepactiviteiten van enerzijds Kotug als anderzijds Smit
zijn ondergebracht. Om de sterke merknamen te behouden en de opgebouwde
naamsbekendheid van beide merken te kunnen benutten zal de joint venture
opereren onder de naam Kotug Smit Towage. De operationele integratie is reeds
van start gegaan.
De ‘RT Evolution’ van Kotug.

JAN WILLEM VAN HOOGSTRATEN NIEUWE CEO VAN EBN
Jan Willem van Hoogstraten (51) is per 1 maart aanstaande door de minister
van Economische Zaken benoemd tot de nieuwe CEO van EBN. In deze rol is
Van Hoogstraten de statutair bestuurder van EBN en is hij onderdeel van en
geeft leiding aan het directieteam.

The 18 jacket and topside.

Na zijn studie Mijnbouwkunde & Petroleumwinning aan de Technische Universiteit
Delft was Van Hoogstraten werkzaam in de energiesector voor diverse olie- en
gasmaatschappijen. Voor TAQA in Nederland was hij de afgelopen vijf jaar managing
director en voorafgaand aan die positie projectdirecteur van Gasopslag Bergermeer.
Hij was tevens voorzitter van NOGEPA, de koepel van olie- en gasproducenten in
Nederland. “Ik vind het een grote uitdaging aan de slag te gaan bij EBN”, aldus
Van Hoogstraten. “Het is een prachtige organisatie met ongelooflijk veel kennis
en kunde. De komende jaren zet ik me graag in voor een energievoorziening die
naast veilig, betrouwbaar en betaalbaar in toenemende mate duurzaam is.“
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BLACK BOX

BMO OFFSHORE: BETTER MEASUREMENTS OFFSHORE

‘Zwarte doos’ op zee levert
meer transparantie op

Dankzij data en het daaruit voortvloeiende advies kan het gedrag van een kapitein in positieve zin worden beïnvloed.

In de transportwereld is Vehicle Tracking al jaren lang een geaccepteerd fenomeen. Chauffeurs zijn eraan gewend
dat hun rijgedrag real-time wordt beheerd middels de zogeheten ‘zwarte doos’ om vervolgens te kunnen worden
geanalyseerd. Het heeft even geduurd, maar ook in de maritieme industrie wint de installatie van een ‘vessel black
box’ aan boord van schepen meer en meer terrein. Met name binnen de offshore wind sector is sprake van een
aanzienlijke groei van het bewustzijn om op het gebied van performance en veiligheid steeds meer transparantie
te realiseren. Parkbeheerders en scheepseigenaren erkennen de voordelen van de kennis die zij vergaren over het
samenspel tussen kapitein en schip enerzijds en in combinatie met andere indicatoren anderzijds. Offshore Visie
sprak met Gijs Hulscher en Kirstin Timpte, respectievelijk managing director en business development manager
bij BMO Offshore in Rotterdam.

Een specialistische dienst aanbieden.
Dat was de insteek van Gijs Hulscher
toen hij in 2011 met BMO Offshore van
start ging. De in Delft afgestudeerde
system and controle engineer was vijf
jaar lang in dienst geweest bij Siemens.
“Mijn werk bestond onder meer uit het
inhuren van schepen om personeel over
te varen van de wal naar een offshore
windpark en vice versa,” vertelt hij.
“Maar of die schepen nu de juiste
10
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operationele invulling waren voor deze
logistieke uitdaging, was moeilijk te
onderbouwen. Er was geen track record
en er waren geen prestatie-indicatoren.
Ook was niet bekend of de reder met zijn
schepen wel op lange termijn consistent
kon blijven performen. Het management
van Siemens heeft mij toen gevraagd
om deze uitdaging te gaan tackelen.
Met andere woorden, ik moest de juiste
criteria boven water zien te krijgen om te

kunnen bewijzen dat toekenning van een
contract naast een aantrekkelijke prijs
wel degelijk ook gebaseerd was op
overtuigende argumenten en prestaties
uit het verleden.”
Componenten
Onder de bedrijfsnaam BMO Offshore
startte de inmiddels 35-jarige Gijs
Hulscher met de ontwikkeling van een
eigen on-board meetsysteem waarmee

de prestaties van schip en bemanning
kunnen worden gevalideerd en waarmee
procesverbeteringen kunnen worden
gefaciliteerd om de effectiviteit en
veiligheid van de offshore-activiteiten
te verhogen. Zijn uitdaging zat vooral in
het verzamelen en combineren van ruwe
actuele data (operationele prestaties
schip, vaargedrag kapitein, activiteit
van schip, scheepsbeweging, golf- en
windcondities) waarmee kritische
inzichten voor klanten kunnen worden
geanalyseerd. Samen met een aantal
collega’s ontwikkelde Hulscher de
innovatieve ‘vessel black box’, een vessel
motion monitoring systeem. Dit uiterst
robuuste apparaat oogt als een compacte
pc en bestaat uit componenten zoals een
6 degree of freedom sensor voor het
meten van acceleraties en rotaties,
een GPS, een specifieke offshore HD
camera en een verbinding naar de wal
via satelliet, 3G of 4G om direct
betrouwbare informatie te kunnen
oversturen. Aanvankelijk was het systeem
enkel en alleen bestemd voor toepassing
op crew transfer vessels van maximaal
24 meter lang. Inmiddels is de ‘black box’
ook geschikt gemaakt voor gebruik
op allerlei offshore werkschepen.
Hierbij moet gedacht worden aan
bevoorradingsschepen, kabelleggers of
steenstorters. Naar de mening van
BMO Offshore is het een kwestie van
tijd dat operators van hun contractors
eisen dat hun schepen een black box
aan boord hebben.
Internet
“Mijn focus tijdens de ontwikkelingsfase
was met name gericht op het
zelfstandig kunnen werken van onze
meetapparatuur,” vervolgt Hulscher
zijn relaas. “Er waren al wel andere
meetpakketten op de markt maar daar
moest de data met een memory stick
worden afgehaald om vervolgens naar
kantoor gestuurd te worden. Een vrij
zinloze exercitie. Waar ter wereld ons
systeem ook wordt ingezet, de data komt
altijd real time naar ons toe hier in
Rotterdam via een live internetverbinding.
Het systeem opereert als een integraal
onderdeel van ons totale dienstenpakket.
Wij monteren het systeem op de brug,
installeren de camera voorop het schip,
zorgen voor de bediening en
verwerken de data in combinatie met
meteorologische data. Hieruit volgen
profielen van boten of kapiteins op
een dusdanig slimme wijze dat de klant
middels een kant en klaar rapport
volledig inzicht krijgt in wat er is gebeurd
en welke operationele verbeteringen
zouden kunnen worden doorgevoerd
om nog efficiënter, kostenbesparender
en veiliger te opereren. Hoe uitgebreid

‘Mijn focus tijdens de
ontwikkelingsfase was
gericht op het vertalen
van data naar informatie
en inzicht en niet alleen
het verzamelen’
Gijs Hulscher,managing director
BMO Offshore in Rotterdam.

onze rapportage is, is overigens geheel
afhankelijk van de behoefte bij de klant.
Daarover worden vooraf heldere
afspraken gemaakt.”
Expertise
Een ieder kent het credo ‘meten is
weten’. Toch is dit gezegde slechts
een halve waarheid, zolang er aan de
verkregen data niet de juiste interpretatie
wordt verbonden. Een bijbehorend
diepgaand advies is daarom noodzakelijk.
Bij BMO Offshore krijgt een klant niet zo
maar wat data voorgeschoteld, er wordt
uitgebreid inzicht gegeven in wat die
data nu exact aangeeft. Kirstin Timpte
zegt hierover: “Wij hebben heel veel
technische kennis in huis en weten vrij
nauwkeurig wat er aan boord van de
verschillende schepen gebeurd. In korte
tijd hebben wij een enorme expertise
opgebouwd. Zeker wat de offshore wind
betreft, ook omdat dit een sector is die
ons de ruimte biedt om verbeteringen
te realiseren. Klanten vragen ons ook
geregeld om mee te varen teneinde meer
en een nog beter operationeel inzicht
te krijgen. Vele interessante casussen
komen bij ons voorbij. En uiteraard
overleggen we veel met
bemanningsleden aan de hand van
de videobeelden. Op zich heel logisch,
want we hebben het hier wel over
mensenwerk. En de realiteit is dat de
man die de boot bestuurt minimaal
40% van de impact van de performance
beïnvloedt. Praten en met beelden
aantonen waar verbeteringen
noodzakelijk zijn, kan uiteindelijk
resulteren in het nog verder optimaliseren
van kwaliteit en offshore veiligheid.”
Psychologie
Hulscher vult aan: “Er zijn kapiteins die
echt het maximale uit een boot kunnen

halen. Hen maakt het niet uit of zij met
een joy stick varen op een jet boot of
varen op een grote boot voorzien van
een fixed propellor met een gearbox
ertussen. Dat zijn de echte professionals.
Maar dankzij het monitoren van een
groot aantal schepen de afgelopen jaren,
hebben wij geleerd dat er kapiteins
zijn, die niet over beide kwaliteiten
beschikken. Voor een reder is het
essentieel dat deze mensen worden
geïdentificeerd. Voor ons als BMO
Offshore is de doelstelling primair om
bedrijven en mensen zichzelf constant
te laten verbeteren. Juist daarom
moet een reder aan wie wij het rapport
overhandigen, niet alleen de bewuste
kapitein aanspreken op zijn
disfunctioneren, maar hem ook in staat
stellen ervan te leren. In het verleden kon
een reder alleen maar verbaal aangeven
dat hij ontevreden was. Aantoonbaar
bewijs had hij veelal niet. Nu kun je met
beelden aantonen aan welke punten een
kapitein moet werken om optimaal te
presteren. Een goed voorbeeld is motion
sickness. Wat wij constateren is dat dat
bij sommige kapiteins van crew transfer
vessels passagiers vaker zeeziek zijn dan
bij anderen. Gebleken is dat dit te maken
heeft met de vaarroute die een kapitein
kiest. De één gaat tijdens minder fraai
weer recht op zijn doel af, de ander
neemt een omweg. In het maken van
die keuze moet een kapitein dus worden
gecoacht. Hem moet worden verteld
dat een rustigere omweg minder
zeezieke passagiers oplevert, hetgeen
hun uiteindelijke performance alleen
maar ten goede komt. Als je ziek en
misselijk offshore een turbinefundatie
betreedt, ben je niet scherp genoeg
om je werk goed uit te voeren.
Die bewustwording moet worden
aangewakkerd.
2 / 2016
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BLACK BOX

JACK-UP DESIGN
GUSTOMSC LAUNCHES THE NG-3500X DESIGN
We zien het ook bij kapiteins die met
grote regelmaat te hard tegen een
turbine aanvaren met alle mogelijke
gevolgen van dien. Als hij niet wordt
gewezen op die fout, komt er nooit
verandering in zijn attitude.
Maar wordt het opeens een item,
dan gaat hij zichzelf wel degelijk
verbeteren. Dan zal hij de turbine
weloverwogen en in alle rust benaderen.
Het gebeurt ook dat een kapitein
bijvoorbeeld in de Ierse Zee slechter
presteert dan op de Noordzee in
verband met lokale omstandigheden.
Dankzij onze data en het daaruit
voortvloeiende advies kunnen wij dus
het gedrag van een kapitein in positieve
zin beïnvloeden. Dat is de psychologie
achter het systeem.”

The world‘s leading expo
for wind energy
27 – 30 SepTember 2016

series. Based on the proven and seasoned NG-2500X and NG-1800X designs, the NG-3500X comes in 2 distinct
versions for accommodation & services and well intervention. The NG-3500X can operate in a water depth of
up to 80 m (262 ft) and bridges the gap between the successful service units and the full-fledged drilling rigs
for the Middle Eastern and (South East) Asian markets.

fields are characterized by deeper water
and larger expected penetrations. Until
now this was the domain of classic drilling
jack-ups and work barges with associated
rates and operational restrictions.

As with all NG series designs, one of the
key features of the NG-3500X is that it
is a safe, stable and solid platform to
work from as the units are designed
with survival capability in mind. The unit
can remain offshore when adverse
weather conditions occur, resulting in
more workable days, optimum efficiency
and a minimum of non-productive hours
during operational charters. With the
excellent manoeuvrability (and optional
DP system), good transit speed (up to
8 knots) and maximum safety when
making use of the VSD jacking system,
the NG-3500X enjoys all benefits of the
successful GustoMSC NG-series.
In order to carry out the various types
of work, the NG-3500X comes in two
distinct setups. One type is a
multipurpose platform with various
crane options for any type of service
for the oil and gas industry, from simple
maintenance jobs, accommodation and
support to light well intervention. The
large free main deck (approx. 1,200 m2)
allows for flexible use, transporting
equipment and materials to and from
offshore locations, placing an
additional accommodation block
on it, accommodating a modular
well intervention spread, etc.

Teaming up with

WindEnergy Hamburg is the global meeting point for onshore and
offshore experts. The combination of the world’s leading expo for
wind energy in conjunction with WindEurope‘s leading industry
conference represents a one-stop shop for business, networking,
policymakers and the scientific community. Save the date!

in co-operation with

HmC – power & energy Solutions – Anzeige I Datei: We_2016_AZ_183x125_Gb_OffshoreVisie | 4c euroskala, Offset | Format: 183 x 125 mm_bS_3mm

The NG-3500X is the latest design in GustoMSC’s successful series of self-propelled jack-up designs – the NG

The NG-3500X is a solution for
maintaining and making interventions in
the large number of mature fields and
infrastructure in the Middle East and
South East Asia. The conditions of these

Componenten ‘black box’.

DR_WE_2016_AZ_183x125_GB_OffshoreVisie_001Seitex1von1 1

Self-propelled cantilever
& multipurpose jack-up

07.04.16 16:31

The other type is a dedicated unit
for heavy well intervention and light
drilling. The X-Y skidding system
provides a large drilling envelope of
15.2 m x 7.3 m (50 ft x 24 ft) and much
appreciated additional deck space as it
raises the entire cantilever and drill
floor structure above the main deck
by approximately 3.5 m (12 ft).
The 7.3 m (24 ft) transverse reach
with full combined cantilever load
enables more flexibility for the
operator to perform drilling operations.
2 / 2016
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SAMENWERKING STAT CENTRAAL

STATOIL GUNT EPC CONTRACT AAN HFG

Talisman Montrose BLP
topside vertrokken

Fabricage Oseberg
Vestflanken 2

Bij Heerema Zwijndrecht is de
Montrose Bridge Linked Platform
(BLP) topside weggevaren.
HFG heeft deze topside gebouwd
in opdracht van Talisman Sinopec
Energy UK Limited (TSEUK).
Ondertekening van het Oseberg contract,
van links naar rechts: Sølve Grude (Statoil),
Koos-Jan van Brouwershaven (Heerema
Fabrication Group) and Jan-Pieter Klaver
(Heerema Marine Contractors).

Statoil heeft Heerema het contract voor de Engineering,
Procurement & Construction (EPC) van het onbemande wellhead
Vertrek uit Zwijndrecht.

platform voor Oseberg Vestflanken 2 gegund, evenals het
transport en de installatie van het platform.

TSEUK en HFG tekenden eind 2012 het
Approved for Construction contract en in
maart 2013 gingen de bouwwerkzaamheden bij Heerema Zwijndrecht van start.
Daar verrees in drie jaar een dek van
10.500 ton met een lengte van 75 meter,
een breedte van 44 meter en een hoogte
van 40 meter. “Ik ben trots op wat we in
drie jaar voor elkaar hebben gekregen,”
aldus Ronald Wiebes, Yard Director
Heerema Zwijndrecht. “Het is een
complex dek vol equipment. Het succes
van dit project is mede te danken aan
de goede samenwerking met de klant
in alle lagen van de organisatie. Ik vind
het bij uitstek een voorbeeld van hoe
een klant en een contractor door de
krachten te bundelen in alle opzichten
tot het beste resultaat komen.”
Overvol
Voordat de topside naar zijn definitieve
plaats van bestemming in het Britse deel
van de Noordzee vertrekt, maakt het een
tussenstop in Schiedam. Eind april is het
project klaar voor vertrek. Heerema Marine
Contractors (HMC) is verantwoordelijk
voor het transport naar de offshore
locatie en voor de installatie ter plaatse
met HMC’s kraanschip Thialf. Frank
Huijben, HFG’s Project Manager Talisman
Montrose BLP: “Als HFG en HMC hebben
14
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we bij de voorbereidingen voor het
vertrek laten zien dat we door onze
gecombineerde kennis en ervaring
de klant toegevoegde waarde kunnen
bieden.” Wat het Montrose project
volgens hem bijzonder maakt, is de
relatief grote hoeveelheid functionaliteit.
“De module is overvol. Dat maakte
de voltooiing van de constructie en de
afstemming tussen de verschillende
disciplines tot een mooie uitdaging.”
Verandering
De eindbestemming van de topside is
het Montrose veld. Dit ligt in Block 22/17

Passage Botlekbrug.

van het Britse continentale plat, 207
kilometer ten oosten van Aberdeen in
de centrale Noordzee.
Bill Dunnett, Managing Director van
TSEUK: “De Montrose Area Redevelopment
is een van de grootste kapitaal projecten
in het Britse deel van de Noordzee dit
jaar. Het voegt een compleet nieuwe
faciliteit toe aan de kern van onze
infrastructuur en kan een verandering
teweeg brengen in deze business door
een aanzienlijke verhoging van productie
en het maximaliseren van het economisch
herstel voor de komende jaren.”

Heerema Fabrication Group (HFG) voert
de engineering, inkoop en constructie
van het onbemande wellhead platform
uit en Heerema Marine Contractors
(HMC) is verantwoordelijk voor het
transport en de installatie ervan.
De fabricage van het platform gaat in
juni dit jaar van start en de sail away
staat gepland voor de zomer van 2017,
gevolgd door de installatie door HMC’s
Semi Submersible Crane Vessel.
Koos-Jan van Brouwershaven, CEO
van Heerema Fabrication Group:
“We zijn blij dat we dit contract
hebben gekregen waarvoor ons ‘lean’
en innovatieve concept van onze
ingenieurs de basis vormde. Ons ontwerp
van een onbemand wellhead platform
zonder faciliteiten, helikopterdek en
reddingsboten is een nieuwe
oplossing voor Noorwegen met grote
mogelijkheden. Het komt tegemoet
aan de uitdagingen van lagere
investeringskosten en hogere efficiencyeisen van Statoil. Onze innovatieve en
gedetailleerde ontwerpvaardigheden,
kennis en ervaring zijn erkend als

kritische succesfactoren voor de
uitvoering van het project. Ook
belangrijk voor Statoil is dat de
engineering, inkoop en bouw van
het platform op één plek worden
uitgevoerd, namelijk op onze yard
in Zwijndrecht.”

De topside is 25 x 23 meter, heeft een
hoogte van 20 meter en een gewicht
van 900 ton. Het jacket is 138 meter
hoog, meet 36 x 36 meter op de
bodem en weegt ongeveer 4.400 ton.
Bijzonder aan het jacket zijn de
zuigankers in plaats van palen.

Jan-Pieter Klaver, CEO van Heerema
Marine Contractors, voegt toe:
“Zowel HMC als HFG heeft een goede
staat van dienst bij Statoil. Hoewel we
twee aparte contracten hebben, willen
we Statoil en de olie- en gasindustrie
laten zien dat we onbemande wellhead
platforms kunnen leveren als een
integrated EPCI contractor. Statoil kan
erop vertrouwen dat onze gebundelde
deskundigheid en ervaring een minutieus
uitgevoerd project garanderen dat aan
al hun verwachtingen voldoet.”

Oseberg Vestflanken 2 is de eerste
van de drie geplande fases voor het
ontwikkelen van de overgebleven
reserves in het Oseberg gebied, ongeveer
130 kilometer ten noordwesten van
Bergen. De Oseberg Vestflanken
Development bestaat uit een onbemand
wellhead platform uitgerust voor tien
putten. Twee bestaande onderzeese
putten zullen ook worden hergebruikt.
Alle bronnen worden met een jack up
Cat-J drilling rig geboord. De stroom
uit de put wordt via een nieuwe
pijplijn naar het Oseberg Field Centre
getransporteerd en de bron wordt op
afstand bediend vanuit dit Field Centre.
De ontwikkeling van het veld zal 110
miljoen barrels olie equivalent opleveren.
De start van de productie staat gepland
in het tweede kwartaal van 2018.

Oseberg Vestflanken 2
Het Oseberg Vestflanken 2 platform
wordt geïnstalleerd in het Noorse deel
van de Noordzee in een waterdiepte tot
110 meter, ongeveer acht kilometer ten
noordwesten van het Oseberg Field Centre.

2 / 2016
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MEER CONCURRENTIE EN MINDER WERK
het Rotterdamse havengebied onder
grote belangstelling werd geladen.
Deze gigant werd in opdracht van
Bumi Armada naar Labuan in Maleisië
overgebracht. Eind vorig jaar kwam de
Dockwise Vanguard wederom in actie om
het grote halfafzinkbare booreiland Polar
Pioneer te vervoeren. Dit eiland had voor
Shell in Alaska gewerkt en moest vanuit
Port Angelas, via de Straat van Magellan,
naar Olen in Noorwegen worden
getransporteerd. Eerder dat jaar, op
17 april om precies te zijn, had de Blue
Marlin van Dockwise dit zeer grote
booreiland voor Shell in Port Angelas
in Alaska afgeleverd.

Met de Dockwise Vanguard is de Goliat FPSO van Zuid-Korea naar Noorwegen overgebracht (foto: Flying Focus).

Lagere bezettingsgraad
zwaartransportschepen

Door Dockwise werden ook minder
in het oog springende, bijzondere
transporten uitgevoerd. Zo kreeg de
Swan in Schiedam de 3.200 ton wegende
vijf verdiepingen tellende Aasta Hansteen
living quarters aan boord. Deze module
moest naar Zuid-Korea worden gebracht,
waar het Aasta Hansteen Spar platform
in aanbouw is. Als dit platform eenmaal
is afgebouwd, zal Dockwise het in twee
delen naar Noorwegen overbrengen,
zodat het daar in een diepe fjord kan
worden geassembleerd. Het transport
van de 47.000 ton wegende romp komt
voor rekening van de Dockwise Vanguard
en de 25.000 ton wegende topside zal
door de Dockwise White Marlin worden
vervoerd. Voor het assembleren zullen
nog twee Swan-klasse schepen worden
ingezet. Al met al een megaoperatie die
op dit moment tot in detail wordt
voorbereid. Verder zijn ook voor de
uitbreiding van het Suezkanaal acht
transporten met baggermaterieel
uitgevoerd. En de Fjell vervoerde nog
de 8.359 ton wegende topside voor het
Heera ontwikkelingsproject van Vietnam

De Swan is ingezet om de Aasta Hansteen
living quarters van Schiedam naar Zuid-Korea
te vervoeren (foto: PAS Publicaties).

naar India. Deze topside werd na
aankomst via de float-over methode op
de al eerder in zee geïnstalleerde jacket
geplaatst. In 2015 heeft Dockwise ook
veel werk verzet voor het grootste
contract in haar geschiedenis. In totaal
voerde de rederij bijna 50 transporten
met meer dan 100 modules uit in het
kader van het Wheatstone LNG project
in Dampier in West-Australië.
Op het hoogtepunt waren er
achttien stuks materieel, waaronder
zwaatransportschepen, sleepboten en
pontons voor dit project aan de slag.
Vlak voor de afgelopen jaarwisseling
werden de laatste modules voor de eerste
LNG productietrein in Dampier afgeleverd.
Daarnaast werden voor het eveneens in
West-Australië uitgevoerde Ichthys LNG
project diverse modules vervoerd.
De gloednieuwe Dockwise White Marlin,
waarover Dockwise vanaf begin 2015
kon beschikken, transporteerde in maart
op haar maidentrip het zelfheffende
booreiland Ensco 100 van Singapore naar

Na een heel goed 2014 kregen de rederijen die opereren in het topsegment van het zwareladingtransport te kampen
met een kentering in de markt. Hoewel in de eerste helft van 2015 nog voldoende werk voorhanden was, liep de
bezettingsgraad van de betrokken schepen in de tweede helft aanzienlijk terug. Dit was vooral te wijten aan de
aanhoudend lage olieprijzen, waardoor tal van projecten door oliemaatschappijen uitgesteld of geheel afgeblazen
werden. Voor dit jaar wordt een nog verdere achteruitgang verwacht. Een bijkomend negatief effect is dat er
nog steeds aan de toch al omvangrijke zwaartransportvloot capaciteit door nieuwbouw wordt toegevoegd.
In 2015 werden nog heel wat bijzondere transportopdrachten uitgevoerd, waarbij met name marktleider
Dockwise de nodige aandacht op zich wist te vestigen.

Vooral het vlaggenschip van Dockwise,
de Dockwise Vanguard, liet vorig jaar
van zich spreken. Zo werd met dit schip
een aantal transporten met FPSO's
uitgevoerd. Vorig jaar februari werden bij
de Hyundai werf de 65.000 ton wegende
cilindervormige Goliat FPSO via de float-on
16

OFFSHORE VISIE

2 / 2016

methode geladen. Deze torenhoge
olieproductie-, op- en overslaginstallatie,
met een diameter van 107 meter, werd
met de Dockwise Vanguard via Kaap
de Goede Hoop naar Hammerfest in
Noorwegen gebracht en aldaar via de
float-off methode gelost. Een reis over

een afstand van 15.608 kilometer die
in slechts 68 dagen werd gemaakt.
Kort daarop stond nog een tweede FPSO
transport op het programma. Dit betrof
de 245 meter lange en 60.000 ton zware
Armada Intrepid FPSO die op 8 mei via de
float-on methode in het Calandkanaal in

De nieuwe Red Zed II heeft een kort bezoek aan Rotterdam gebracht (foto: PAS Publicaties).

Abu Dhabi. Dit zwaartransportschip heeft
een lengte van 216 meter, een breedte
van 63 meter en een laadvermogen
van 72.000 ton. Met de komst van de
Dockwise White Marlin telt de vloot van
Dockwise nu 23 zwaartransportschepen
en twee superpalletpontons.
Nieuwe speler
Als nieuwe speler op de markt is Red Box
Energy Services uit Rotterdam aan de slag
gegaan. Een bedrijf dat onder leiding
staat van Phil Adkins, de voormalige CEO
van Fairstar Heavy Transport. Hij geeft
leiding aan een samenwerkingsverband,
met onder andere ZPMC en Zhenhua
Logistics Group uit China, dat ondertussen
al diverse zwaartransportschepen in de
vaart heeft gebracht. Eerst in 2015 de
grote halfafzinkbare Red Zed I en Red
Zed II (ex United Faith 1 en 2), beide met
een lengte van 216 meter, een breedte
van 43 meter en een laadvermogen van
50.000 ton. En in januari en maart van
dit jaar de modulecarriers Audax en
Pugnax, beide met een lengte van 206
meter, een breedte van 43 meter en
een laadvermogen van 28.500 ton.
Het overgrote deel van de vloot van Red
Box Energy Services wordt ingezet voor
het transporteren van voor het Yamal
LNG project in Rusland bestemde
modules. Hiervoor moeten in totaal
264 modules, met een totaalgewicht
van 400.000 ton, worden vervoerd.
Hiervan zijn de grootste 90 meter lang,
40 meter breed en 42 meter hoog.
En medio februari van dit jaar is bekend
geworden dat Red Box Energy Services
het 51-procents aandeel van ZPMC in het
samenwerkingsverband wil overnemen.
Hierop zal een bod worden uitgebracht.
Noorse concurrentie
De Noorse rederij Offshore Heavy Transport
(OHT) uit Oslo heeft in augustus 2015
haar vloot uitgebreid met een vijfde
halfafzinkbaar zwaartransportschip.
Dit is de voormalige tanker Tordis
2 / 2016
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O N S T R E AM

De Hawk met de
gloednieuwe Maersk
Integrator op weg
naar Noorwegen.

(foto: Flying Focus).

Knutsen, die is omgebouwd en herdoopt
in Albatross. Het vaartuig heeft een
lengte van 204 meter, een breedte van
ruim 42 meter en een laadvermogen
van bijna 35.000 ton. Het vrije werkdek
beslaat 5.400 vierkante meter. Op haar
maidentrip onder de vlag van OHT
bracht de Albatross een Chinese
pijpenlegponton van Singapore naar
de Zwarte Zee. En kort daarop volgde
het transport van het zelfheffende
booreiland Ralph Coffman van Malta
naar Pascagoula in de Verenigde Staten.
En begin dit jaar trok de Albatross de
aandacht door gelijktijdig de twee grote
zelfheffende booreilanden Ocean Titan
en Ben Loyal van Corpus Cristi in de
Amerikaanse staat Texas naar de Golf
van Suez over te brengen.
De Hawk kwam op haar beurt in april
2015 in het nieuws met het transport
van het gloednieuwe zelfheffende
booreiland Maersk Integrator van Maersk
Drilling. Dit met een gewicht van 25.000
ton tot de grootste van de wereld
behorende booreiland werd van
Singapore naar Stavanger vervoerd. In
2014 waren met de Hawk ook al de
zusjes Maersk Intrepid en Maersk
Interceptor van het Verre Oosten naar
Noorwegen overgebracht. De Osprey
laadde in december 2015 in Zuid-Korea
18
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's werelds grootste windturbineinstallatievaartuig, de naar Nederlands
ontwerp gebouwde Seajacks Scylla.
Plan was om dit hefschip in Rotterdam
af te leveren, maar vanwege het slechte
weer liep het transport vertraging op
en werd besloten de Seajacks Scylla bij
Gibraltar te lossen.
Chinese concurrentie
De Chinese rederij COSCO Heavy
Transport wist in juli 2015 een groot
transportcontract te sluiten met Shell.
Dit omvat het transport van de aanbouw
zijnde romp van het halfafzinkbare
Appomattox productieplatform van
de nieuwbouwwerf in Zuid-Korea naar
Ingleside in de Amerikaanse staat Texas.
De romp krijgt een gewicht van 41.165
ton. COSCO gaat hiervoor een gloednieuw
halfafzinkbaar zwaartransportschip
inzetten dat Guang Hua Kou gaat heten
en eind 2016 door de COMEC werf
in Guangzhou wordt opgeleverd.
Dit vaartuig wordt 255 meter lang, 68
meter breed en krijgt een laadvermogen
van 90.000 ton. COSCO wil met deze
gigant de Dockwise Vanguard, met
een laadvermogen van 117.000 ton,
concurrentie gaan aandoen. Een andere
vaartuig uit de vloot van COSCO,
de Hua Hai Long, bracht het zelfheffende
booreiland GSP Saturn van Moermansk

naar Vlissingen, nadat het eerder al het
halfafzinkbare booreiland GSF Aleutian
Key van Port Gentil in Gabon naar Malta
had overgebracht. De Xia Zhi Yuan 6 was
begin juni 2015 in het Calandkanaal te
zien, waar de twee hefplatformen JB-114
en JB-118 van Jack-Up Barge uit
Sliedrecht werden geladen voor transport
naar Dubai. Een Chinese concurrent,
ZPMC's dochter Zhenhua Shipping Co
Ltd, trok de aandacht met het transport
van vier enorme sluisdeuren, elk met
een gewicht van 2.000 ton, met
bijbehorende stalen componenten van
China naar Antwerpen. Deze deuren
hadden een lengte van 70 meter, een
breedte van 11 meter en een hoogte
van 27 meter. Ze werden in de periode
maart t/m mei door de Zhen Hua 15
naar België overgebracht. De Zhen Hua
28 transporteerde in de maanden
februari en maart 2015 een vloot van
zestien op de Damen werven in het
Verre Oosten gebouwde vaartuigen van
Nantong in China naar Rotterdam.
Hieronder 11 StanPontons,
2 StanLaunches 1305, 1 StanTug en
2 grote Shoalbusters. De Zhen Hua 27
arriveerde in juni 2015 met vijf grote
containerkranen in de Rotterdamse
Europahaven. Drie ervan werden
gelost bij ECT Delta Terminal, de
overige twee gingen door naar Polen.

FRACKING IN CONVENTIONELE
GASWINNING

HEEREMA SCOOPS HULDRA
PLATFORM REMOVAL DEAL

Staatstoezicht op de Mijnen heeft
op verzoek van de Minister van
Economische Zaken de toepassing van
fracking, mogelijke consequenties en
de beoordeling daarvan inzichtelijk
gemaakt. De reikwijdte van de
inventarisatie besloeg de techniek,
de risicoduiding, het wettelijk kader
en het toezicht daarop. Tevens is
beschreven welke beheersmaatregelen
de mijnondernemingen in de praktijk
hanteren. De inventarisatie bevat ook
een overzicht van alle putlocaties waar
frackoperaties hebben plaatsgevonden.
Zowel op land als op zee. Vanaf de
jaren 50 van de vorige eeuw tot nu.

Heerema Marine Contractors will remove the Huldra platform, located offshore
Norway, and transport it to shore. AF Offshore Decom has been awarded the
contract for disposal and recycling of the platform.

Tot dusver hebben 338 frackoperaties
plaatsgevonden in 252 putten.
Allen ten behoeve van conventionele
gaswinning. Het gaat hierbij om 258
zogenaamde ‘proppant fracks’ en 80
‘acid fracks’. Voor zover mogelijk heeft
SodM geïnventariseerd of er nadelige
gevolgen zijn geweest voor mens en/of
milieu. SodM heeft daarbij gefocust
op vijf belangrijke risico’s, te weten
seismische risico’s, integriteit van
afsluitende lagen, geochemische
interacties, integriteit van de putten
en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Op basis van deze inventarisatie en voor
zover bekend bij SodM zijn er geen
nadelige gevolgen voor mens en/of
milieu geweest binnen de kaders van
wet- en regelgeving.
Zoals gebruikelijk blijft SodM nauwgezet
toezicht houden op frackoperaties.
Dit doet zij door het toetsen van werkprogramma’s voorafgaand aan de werkzaamheden en tegen het wettelijk kader.
Zo nodig volgen fysieke inspecties. Ook
vinden er thema-gerichte inspecties plaats.

SHELL TO EXPLORE IN
BLACK SEA BLOCK
Shell has been awarded rights to
explore for oil and gas in a deep water
block located in the Black Sea, offshore
Bulgaria. The company won a five-year
permit to explore the 1-14 Silistar block
in the Black Sea where it will invest
18.6 million euros. The deal includes
a two-year extension option. The work
program for the block that covers 6893
square kilometres includes conducting
a seismic survey.

According to Statoil, the total weight of the platform is approximately
10.000 tons, distributed over a 5, 000 ton topside and a 5, 000 ton steel jacket.
It is expected that more than 95 percent of the platform will be recycled.
The plan is to remove the Huldra platform during 2019 with the subsequent
disposal and recycling work taking place at AF Offshore Decom’s environmental
base in Vats, Norway within the first half of 2020.

Dutch Pavilion
orga nised by Bra ndmarion

Statoil noted that the platform was being removed according to the
Ospar convention, stating that oil installations no longer being used
as a main rule should be removed.

Dutch Pavilion
orga nised by Bra ndmarion
WindEnergy
Pavilion
Dutch
orga nised by Bra ndmarion
Hamburg

The global on- & offshore expo

27 – 30 September 2016
Brandmarion will organise, in cooperation with
Holland Home of Wind Energy, the next Dutch
Pavilion at WindEnergy Hamburg.

Interested in participation?
Please send e-mail to
info@brandmarion.com
or contact Marion Mooij
at +31 (0)72 800 99 89

Please send e-mail to
arjen@hhwe.eu or
contact Arjen Schutten
at +31 (0)6 46 36 38 54
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NIEUWE SCHEPEN IN DE VAART

Minder projectlading
door lage olieprijzen

Vertrek van de Happy River met een pijpenlegtoren van Huisman aan boord (foto: PAS Publicaties).

Taiwan, waar Toshiba een powerplant
aan het bouwen was.

Met de Fairplayer zijn drie grote FPSO modules naar Brazilië vervoerd (foto: Jumbo Shipping).

Na een korte opleving in 2014 kregen
de in de projectladingsector werkzame
rederijen vorig jaar weer met een
afnemend ladingaanbod te maken.
De voornaamste reden is dat vanwege
de sterk gedaalde olieprijzen op de
wereldmarkt nieuwe investeringen
in de olie- en gasindustrie uitblijven.
Het enige positieve effect dat deze
lage olieprijzen hebben is dat de
bunkerkosten flink zijn afgenomen.
Wereldwijd zijn er momenteel ruim
400 schepen in voornoemde
sector actief, waaronder van
toonaangevende Nederlandse
rederijen als Jumbo Shipping,
BigLift Shipping en RollDock Shipping.
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Jumbo Shipping trok in 2015 de
aandacht met het in de vaart brengen
van de twee K3000 klasse heavylifters
Jumbo Kinetic en het zusterschip
Fairmaster. Schepen met een lengte van
bijna 153 meter, een breedte van ruim
27 meter en een laadvermogen van
14.000 ton. Nadat in Kroatië de
Brodosplit werf in Split de schepen
had opgeleverd, werden ze elk bij de
Huisman werf in het Chinese Zhangzhou
voorzien van twee kranen met een
hefcapaciteit van 1.500 ton. In tandem
kunnen deze lasten tillen tot maximaal
3.000 ton. De Jumbo Kinetic en de
Fairmaster, die allebei een Fins-Zweedse
1A Ice Class notering hebben, zijn met
deze indrukwekkende hefcapaciteit
de sterkste in hun soort ter wereld.
De Jumbo Kinetic kon na de installatie
van de kranen, in mei 2015, direct aan
de slag met het transport van een reeks
grote kraandelen van Zhangzhou in
China naar Geoje in Zuid-Korea,

waar bij Samsung Heavy Industries
naar Nederlands ontwerp het grootste
windturbine-installatievaartuig ter wereld
in aanbouw was. Er waren twee
transporten nodig om alle kraandelen
voor dit in Seajacks Scylla gedoopte
schip te kunnen vervoeren. Hieronder
een kraanarm met een lengte van
117 meter, een breedte van 24 meter
en een gewicht van 462 ton. Vervolgens
werd de Jumbo Kinetic ingezet om een
1.500 ton wegende module van Batam
in Indonesië naar Brazilië te vervoeren.
Aansluitend stond nog het transport
van modules voor het Wheatstone
LNG project op het programma.
Deze moesten van China naar WestAustralië worden overgebracht. Vorig
jaar oktober vervoerde de Fairmaster
op haar maidentrip een hoeveelheid
materieel dat was bestemd voor een
energiecentrale. Hieronder bevond zich
een generator van 432 ton. Het materieel
werd geladen in het Japanse Yokohama
en weer gelost in Dalin bij Kaohsiung in

Offshore werk
Jumbo Shipping heeft de afgelopen jaren
een goede reputatie op het gebied van
subsea installatiewerk opgebouwd.
Deze kon in 2015 nog verder worden
uitgebouwd met de installatie in het
Alma/Galia veld in de Britse sector van
de Noordzee van het afmeersysteem
van de FPSO EnQuest Producer door
de heavylifter Fairplayer. Dit vaartuig
werd verder ook offshore West-Australië
ingezet bij de installatie van 13 subsea
structures ten behoeve van het
Wheatstone LNG project van Chevron.
Eind vorig jaar kwam de Fairplayer
wederom in het nieuws met het transport
van drie grote FPSO modules, waarvan
de zwaarste 1.000 ton woog, van
Thailand naar Brazilië. Deze modules
waren bestemd voor de in aanbouw
zijnde P-74 FPSO van Petrobras.
De Jumbo Javelin werd ingezet om twee
grote accommodatiemodules van Kroatië
naar Kameroen te vervoeren voor een
project van Perenco. Verder vervoerde
de Jumbo Vision diverse subsea pump
modules voor McDermott van Horsey
in Noorwegen naar Ingleside in de
Amerikaanse staat Texas. In september
2015 besloot Jumbo Shipping één van
de oudere schepen van de sterkte af te
voeren. Het betrof de Fairload die werd
verkocht aan een Turkse rederij.
De Jumbo-vloot telt 15 schepen, waaronder
drie van de Jumbo Arkon Alliance.
Bijzonder transport
Het vlaggenschip van Spliethoff's dochter
BigLift Shipping, de Happy Star, kwam

uitgebreid in het nieuws met een
indrukwekkend transport voor Damen.
Op diverse locaties in het Verre Oosten
werden in totaal 22 vaartuigen geladen
die op diverse werven van Damen waren
gebouwd. De kleine vaartuigen werden
onderdeks en de grotere op het dek
geladen. De lading werd in Rotterdam
gelost. Eerder had de Happy Star al
een 1.200 ton wegende loading platform
module van Batam naar Onslow in
Australië gebracht. Verder transporteerde
deze heavylifter Huisman's eerste
zogeheten Hybrid Boom Crane van
Zhangzhou naar de Hyundai werf in
Ulsan, Zuid-Korea. Deze kraan zou later
aan boord van het duikondersteuningsvaartuig Seven Arctic van Subsea 7
worden geïnstalleerd.

Zusterschip Happy Sky transporteerde
een 80 meter lange living quarter bridge
en een 160 meter lange affakkeltoren
van Yantai in China naar een locatie
offshore Angola, waar het Marfumeira
project wordt uitgevoerd. Deze
heavylifter werd ook nog ingezet
om in Zeebrugge materieel te laden
dat bestemd was voor het Yamal LNG
project in Siberië. Een andere heavylifter,
genaamd Happy River, vertrok op 3
september uit Schiedam met aan boord
een pijpenlegsysteem van Huisman dat
was bestemd voor een nieuw schip van
DeepOcean dat in het Noorse Ulsteinvik
in aanbouw was. Ook diende voor de
Kraken FPSO nog een 935 ton wegende
turret mooring buoy van Batam naar Stord
in Noorwegen te worden overgebracht.
Tot slot vervoerde de heavylifter
Transporter vier subsea manifolds
en twee risers, gebouwd door FMC
Technologies in Houston, naar het
TEN veld offshore Ghana. De vloot
van BigLift Shipping telt op dit moment
15 heavylifters.
Meer jaren werk
De vier heavylifters van RollDock Shipping
waren in 2015 ook wereldwijd actief met
tal van bijzondere projecten. De RollDock
Sun en haar bemanning werd eind
oktober in het zonnetje gezet vanwege
de indrukwekkende reeks transporten
die de heavylifter vanaf april 2012 voor
het Australische Gorgon LNG project
had uitgevoerd. Voor dit project diende
continu materieel vanuit Thailand,
Indonesië, Zuid-Korea en de Filippijnen
naar Barrow Island te worden
overgebracht. Verder vervoerde de
RollDock Star in twee reizen nieuwe
modules van Tarragona in Spanje naar
Antwerpen. Deze waren bestemd voor

De Happy Star heeft in één reis een indrukkende vloot van 22 door
Damen gebouwde schepen getransporteerd (foto: PAS Publicaties).
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de renovatie van de Total-raffinaderij in
deze Belgische havenstad. De RollDock
Sea transporteerde op haar beurt eind
vorig jaar de vijfde nieuwe Kilo-klasse
onderzeeboot van St. Petersburg naar
Cam Ranh in Vietnam, terwijl de
RollDock Star eerder dat jaar al twee
gloednieuwe zogeheten Fast Missile
Craft van Pascagoula in de Verenigde
Staten naar Alexandrië in Egypte had
overgebracht. Tot slot werd de RollDock
Storm vorig jaar diverse keren ingezet
voor het transport van drijvend materieel,
waaronder twee riviercruiseschepen, van
Vietnam naar Myanmar en twee pontons
van Singapore naar Chili.
Nieuw in de vloot van RollDock Shipping
is de RollDock Sky, een zusterschip van
de RollDock Sun en RollDock Sea.
Laatstgenoemde twee schepen waren
de eerste van een serie van zes die op de
werf Larsen & Toubro in India zouden
worden gebouwd. Omdat de bouw
ernstige vertraging opliep, nam RollDock
Shipping alleen de eerste twee schepen
af en liet vervolgens bij de FSG Werf in
het Duitse Flensburg nog twee schepen
bouwen. De werf in India bouwde het al
op stapel staande, derde vaartuig wel af.
Toen vertegenwoordigers van de rederij
onlangs deze werf bezochten, waren ze
zo onder de indruk van dit schip dat ze

1-daagse chartervluchten
ONS Stavanger € 475,00 all-in

Rolldock Shipping neemt alsnog
derde vaartuig af van werf in India.

het alsnog besloten af te nemen.
Inmiddels is het al onder de naam
RollDock Sky volledig operationeel.
Duitse concurrentie
Eén van de belangrijkste concurrenten
voor de Nederlandse rederijen is
SAL Heavy Lift uit Hamburg. Een
woordvoerder van deze Duitse rederij
meldde dat de rederij van 2009 tot begin
2014 in de rode cijfers had gezeten.
Pas vanaf het tweede kwartaal van dat
jaar had men de opgaande lijn weer
te pakken en konden er zwarte cijfers
worden geschreven. Net als in 2014
werden er ook vorig jaar diverse
transporten uitgevoerd met door
Damen in het Verre Oosten gebouwde
werkschepen. Zo arriveerde in april 2015
de Annemieke in Rotterdam met aan dek
twee Damen Fast Crew Suppliers 2610
die in Singapore waren geladen. In juli
maakte de Maria nog een soortgelijke
reis met twee van deze catamarans.

Naast het transport van schepen was
SAL ook actief in de windenergiesector
offshore. Zo werd de Lone ingezet bij de
tweede fase van de Wikinger Pile Testing
Campaign. Een heel bijzonder project
betrof de installatie van een
gasproductieplatform in de Cook Inlet in
Alaska. De Svenja was hiervoor uitgerust
met een extra accommodatiemodule
voor 60 personen en met vijf zware lieren
voor het afmeersysteem op zowel het
voor- als achterschip. Nadat de Svenja in
de Cook Inlet was afgemeerd, werd het
platform op een ponton aangevoerd.
Eerst werd een fundatiepaal de
zeebodem in geheid. Vervolgens werd
de monopod draagconstructie met een
gewicht van circa 1.400 ton met behulp
van de kranen van de Svenja over de
fundatiepaal heen geplaatst. Hierna
volgde nog de installatie van de 700 ton
wegende topside en het helikopterdek.
De Svenja beschikt over twee kranen
met elk een hefcapaciteit van 1.000 ton.

Aankomst in Rotterdam van de Maria van SAL
Heavy Lift met twee Damen Fast Crew Suppliers
2610 aan boord.

Van 29 augustus t/m 1 september vindt in Stavanger de vakbeurs
Offshore Northern Seas 2016 plaats. TradeFairs.nl organiseert weer de
succesvolle 1-daagse chartervluchten naar deze beurs. Op veler verzoek
vertrekken wij vanaf Rotterdam The Hague Airport. Er staan 2 vluchten
gepland: maandag 29 augustus en dinsdag 30 augustus. In 1 dag
uit-en-thuis maar toch een hele dag op de beurs! U reist met uitsluitend
vakgenoten zodat u tijdens de reis al volop kunt netwerken!

NAAR STAVANGER OP 29 OF 30 AUGUSTUS 2016
06:00 uur	Check-in op Rotterdam The Hague Airport
07:00 uur	Vertrek van de VLM-chartervlucht naar Stavanger.
Tijdens de vlucht geniet u bij het lezen van de
krant van een lekker ontbijt.
09.00 uur 	Aankomst op de luchthaven van Stavanger, aansluitend
wordt u per touringcar naar de beurs gebracht.
U kunt de ONS van 09.30 tot 17.30 uur bezoeken.
17.30 uur De touringcar brengt u weer naar de luchthaven.
19.15 uur 	Vertrek van het vliegtuig naar Rotterdam.
Tijdens de vlucht serveren wij rijk-belegde broodjes
en uiteraard hoort daarbij een drankje.
21.25 uur Aankomst op de luchthaven van Rotterdam.
Belangrijk! TradeFairs.nl behoudt zich het recht voor om de reis te
annuleren als 2 weken voor vertrek het minimumaantal inschrijvingen
niet bereikt is. Het tijdschema voor de vermelde vluchten alsmede de
luchthaven van vertrek zijn onder voorbehoud. Alle genoemde prijzen
zijn per persoon. Super vroegboektarief (Prijs na 1 juli 2016: € 515,00)

All-in:
• de vluchten Rotterdam - Stavanger - Rotterdam met VLM
• ontbijt, krant en broodjesmaaltijden aan boord
• de transfers tussen de luchthaven en de beurs
• reisbegeleiding
• alle luchthavenbelastingen
(onder voorbehoud van eventuele verhogingen)
Parkeerplaats Rotterdam The Hague Airport:
Kies voor gemak en laat ons uw parkeerplaats reserveren!
U hoeft dan ‘s avonds niet in de rij te staan om af te rekenen.
U heeft 2 opties:
• P3, 8-15 minuten lopen (€ 25,00)
• P2 Business, 0-1 minuut lopen (€ 35,00)
Beursentreekaart:
De beursentreekaart kunt u tot 15 juli bij ons bestellen
(€ 42,50 p.s.). Deze wordt vooraf per e-mail aan u toegestuurd.
Als u na 15 juli reserveert moet u zelf uw entreekaart aanvragen
op www.ons.no.
Reisvoorwaarden
Annuleringskosten:
• € 150,00 per persoon tot 29 dagen voor vertrek
• € 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen voor vertrek
• 100% van de reissom per persoon vanaf 6 dagen voor vertrek
Naamswijzigingen:
Naamswijzigingen zijn tot 1 dag voor vertrek toegestaan en
kosteloos. Bestelde entree– en/of parkeerkaarten kunnen niet
worden gewijzigd.

Deelnemen aan één van deze speciale ONS-chartervluchten? Boek nu: Mail het inschrijvingsformulier naar
reserveringen@tradefairs.nl of schrijf u in op www.tradefairs.nl • Boek op flyvlm.com (betaling met creditcard)

RESERVERINGSFORMULIER DAGVLUCHT NAAR ONS STAVANGER
Ja, wij gaan met ___ personen mee naar ONS STAVANGER op:
			
				

q maandag 29 augustus 2016				
q dinsdag 30 augustus 2016

Verzorg ook voor ons: q parkeerkaart Rotterdam The Hague Airport:
q beursentreekaart (€ 42,50 p.s.) aantal: _____

q P3

q P2

aantal: ______

U mag ons op de deelnemerslijst vermelden die vooraf aan alle deelnemers wordt toegezonden:

q ja

q nee

(de lijst wordt alleen toegezonden aan de bedrijven die met vermelding hebben ingestemd).
Bedrijfsnaam:

Deelnemers (opgave naam en 1e voornaam volgens paspoort of identiteitskaart):

Adres:

1. Hr. / Mw.

Postcode:

2. Hr. / Mw.		

Plaatsnaam:

3. Hr. / Mw.		

(Mob) Tel.nr.:

4. Hr. / Mw.		

E-mail:

Contactpersoon:

		

__________________________________________________

M/V

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

22

OFFSHORE VISIE

2 / 2016

Datum :

Handtekening:

2 / 2016

OFFSHORE VISIE

23

ICT

ICT

PRIMEUR VOOR ACTA ORION

Eerste private cloud aan
boord van offshore schip

De crew van de ‘Acta Orion’
kan met deze ICT oplossing
veel sneller en
productiever werken.

Op volle zee in de cloud werken, zonder afhankelijk te zijn van dure satellietverbindingen, met service op afstand en
hotswappable hardware onderdelen aan boord. Dat kan de 80-koppige bemanning van het 108 meter lange offshore
support schip Acta Orion van Acta Marine uit Den Helder. Dit schip vaart sinds november heen en weer naar het
Gemini windmolenpark dat wordt aangelegd in de Noordzee. De wereldwijd eerste private cloud op basis van Huawei
hardware in combinatie met Barracuda security, aan boord van een schip is gebouwd door het Alkmaarse ICT-bedrijf
Jongens van Beheer. ”Met deze oplossing kan onze bemanning veel sneller en productiever werken,” aldus ICT-manager
Mark Koenes van Acta Marine.

(foto: Bertil van Beek).

De ‘Acta Orion’ met private cloud (foto: Bertil van Beek).

Jongens van Beheer heeft al ruim acht
jaar ervaring met cloud-diensten. Een
private cloud bouwen op een schip was
nog niet eerder voorgekomen, vertelt
directeur Christian Bosman. “Acta
Marine wilde de beschikking hebben
over een ICT-infrastructuur die altijd
over de juiste capaciteit beschikt om
24
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aan wisselende behoeften te kunnen
voldoen. Samen met onze partners
Huawei en Barracuda hebben we een
eersteklas private cloud op dit schip
gebouwd. Het schip kan ‘stand alone’
draaien, waar het zich ook bevindt
op zee. Alles is ‘redundant’ (dubbel)
uitgevoerd, dus mocht er een server

uitvallen, dan vangt een andere server
het op. Verbindingen naar het land zijn
ook dubbel uitgevoerd en beveiligd,
voor een verzekerde uitwisseling van
informatie en e-mail.’’
Hotswappable
Tot zover is dit niet heel bijzonder voor de

ICT-branche in de offshore industrie.
Wat dit project innovatief maakt, is dat
Jongens van Beheer van afstand software
en updates kan installeren op de private
cloud, zodat het schip altijd up-to-date
is en maximaal beveiligd. Jongens
van Beheer neemt na de installatie
verantwoordelijkheid voor de omgeving
en zorgt op afstand dat alles blijft draaien
en functioneren zoals is afgesproken.
Om mogelijke technische problemen
op zee te ondervangen zijn kritieke
reserveonderdelen van de server, storage
en noodstroomvoorziening op voorraad
aanwezig en hotswappable (dus zonder
het systeem uit te schakelen) te vervangen
door de crew, die daarvoor duidelijke
procedures volgt. Daardoor heeft het
systeem een veel hogere uptime. Ook
de communicatieverbindingen (internet,
data) zijn zodanig ontwikkeld dat altijd
de voordeligste optie wordt ingeschakeld.
Bosman: ,,Als je ver op zee zit en
dan gebruik gaat maken van een
satellietverbinding, is dat vrij kostbaar.
Ons systeem kiest steeds automatisch
de meest geschikte internetverbinding.
Ook de back-up synchronisaties worden

uitgevoerd bij de meest gunstigste
dataconnectie.’’
Waar en wanneer je wilt
De tachtig opvarenden van de Acta Orion
werken volgens het VDI concept: virtuele
werkplekken die centraal worden
beheerd en via thin clients en browser
aan de gebruikers ter beschikking
worden gesteld. Het voordeel is dat
de werkplekken overal bereikbaar zijn,
on- en offshore; alle bestanden en
applicaties worden centraal opgeslagen,
waardoor een gebruiker niet meer
gebonden is aan één vaste werkplek.
Groot voordeel is tevens dat nieuw
personeel op het schip direct kan
meedraaien. Ook leveranciers kunnen
eventueel gebruik maken van een apart
deel van de private cloud, met dezelfde
uptime, functies en applicaties.
De private cloud staat in verbinding
met het hoofdkantoor van Acta Marine
in Den Helder en het datacenter van
Jongens van Beheer waar onder
andere een Barracuda back-up server
is geplaatst. Partner Huawei levert de
hardware en 24/7 support. Managed

Servicedesk van Jongens van Beheer
verzorgt 24/7 ondersteuning aan de
crew voor vragen en verzoeken.
Kostenbesparend werken
,,Wij zijn erg blij dat we voor Jongens
van Beheer hebben gekozen voor het
aanleggen van de ICT-infrastructuur op
de Acta Orion,’’ vertelt Mark Koenes,
ICT manager bij Acta Marine. “Ze hebben
ons geholpen een schip van hoge
kwaliteit op te leveren. De Acta Orion is
al uitzonderlijk gezien zijn functie, maar
de ondersteunende ICT maakt hem nog
unieker. Bovendien besparen we hiermee
op arbeidskosten doordat de bemanning
productiever en sneller kan werken, op
alle plekken op het schip. Zij kunnen
bovendien continu blijven werken,
zonder oponthoud door ICT problemen.
Als de nood aan de man is, kunnen zij
zelf onderdelen vervangen, zonder dat
er een ICT-er moet worden ingevlogen
om problemen te verhelpen. We worden
dus niet meer beperkt door de ICT.
Integendeel, de ICT is nu zelfs een
verminderd risico binnen het
productie- en opleverproces.’’
2 / 2016
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MME BREIDT DIENSTEN UIT

STINGER VAN 150 METER

De MME Group heeft haar diensten uitgebreid met Rope Access. Hiermee wil het
bedrijf haar klanten nog beter van dienst zijn. MME Rope Access combineert
hoogwaardige inspectietechnieken met kostenbesparende en veilige werkmethoden.

Op 6 april vond in Vlissingen de
load-out plaats van de stinger voor
de ‘Pioneering Spirit’. Het frame
weegt zo’n 4.200 ton en heeft een
lengte van 150 meter. De stinger
begeleidt pijpen naar de zeebodem
en garandeert zo de meest ideale
kromming van de gelaste pijp
tijdens de installatiefase.

De uitbreiding van het dienstenpakket met Rope Access biedt volgens MME vele
voordelen, met als belangrijkste: een efficiënte toegang tot werklocaties op hoogte
en moeilijk bereikbare locaties, weinig down-time gedurende de werkzaamheden
met Rope Access en minder impact op overige operationele bedrijfsprocessen.
Bovendien is de methode niet belastend voor het milieu.
MME Rope Access is gecertificeerd volgens de Code of Practice van de Industrial
Rope Access Trade Association (IRATA), de wereldwijde standaard voor industriële
touwtechnieken.

IRO Award of Excellence nomineer nu uw kandidaten!

Succesvolle ledenbijeenkomst

Op donderdag 24 november 2016 zal tijdens het 45-jarig jubileum
van IRO wederom de IRO Award of Excellence worden uitgereikt.

Op donderdag 7 april vond een zeer geslaagde ledenbijeenkomst plaats bij Seatools, toeleverancier van subsea equipment.
Seatools' core business is het ontwikkelen van klant specifieke
onderzeese oplossingen zoals: op afstand bediende voertuigen,
monitoring & control systemen, motion control & simulators en
equipment voor onderzeese graafwerkzaamheden en trenching.
Van Oord heeft Seatools de engineering en bouw van de Subsea
Rock Installation ROV7 verleend voor hun nieuwe schip ‘Bravenes’.

De prijs wordt uitgereikt aan een persoon die zich uitzonderlijk
verdienstelijk heeft gemaakt in de olie- en gasindustrie. In 2006
is deze prestigieuze Award uitgereikt aan Joop Roodenburg van
Huisman, in 2009 aan Jaap den Ouden van Mercon en in 2011
aan Edward Heerema van Allseas.
Nederland is vanaf de start van de olie- en gasindustrie wereldwijd
een grote speler geweest. Nederlandse toeleveranciers zijn zeer
actief op het gebied van innovatie, waarbij zowel nieuwe producten
en toepassingen worden bedacht, als ook voortdurend verbeteringen worden doorgevoerd. IRO wil deze prestaties graag
belonen, middels de uitreiking van de IRO Award of Excellence.

GASPIJPLEIDING
CONTRACT ABU DHABI

CHRISTENING ‘SKANDI AÇU’
Mid April, together with VARD, DOF and Technip, Huisman celebrated the christening
of the ‘Skandi Açu’. The ‘Skandi Açu’ is a Pipelay Support Vessel (PLSV) designed
specifically for installation of umbilicals, flexible flowlines and risers in Brazil.
VARD was in charge of the design and construction of the vessel.
Huisman was awarded the contract to deliver the 650mt Flex-lay System and the
2,500mt and 1,500mt underdeck carousels. Huisman delivered the 650mt Flex-lay
System and underdeck carousels.

The ‘Skandi Açu’.
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Boskalis heeft een contract verkregen
van National Petroleum Construction
Company (Abu Dhabi, Verenigde
Arabische Emiraten) voor
baggerwerkzaamheden ten behoeve
van de aanleg door Abu Dhabi
National Oil Company van een nieuwe
offshore gaspijpleiding en voor een
bestaande offshore gaspijpleiding.
De werkzaamheden zullen gefaseerd
worden uitgevoerd en naar
verwachting in de tweede helft
van 2017 zijn afgerond.
Boskalis zal voor de aanleg van de
nieuwe offshore gaspijpleiding een
sleuf baggeren over een totale
afstand van ruim 50 kilometer tussen
Das Island en Ras Al Qila op het
vasteland van Abu Dhabi. Voor
het project zullen een middelgrote
sleephopperzuiger en een grote
snijkopzuiger worden ingezet evenals
backhoe dredgers om in ondiep water
te baggeren. Na het aanleggen van
de pijpleiding zal deze vervolgens
worden afgedekt met zand
(backfilling). Daarnaast zal Boskalis
een sleephopperzuiger inzetten om
een bestaande, nabijgelegen offshore
pijpleiding over een totale afstand van
34 kilometer met zand af te dekken.

De prijs wordt uitgereikt aan een persoon die bij ontwikkeling van
producten of een industriële activiteit / toepassing innovatief is
geweest, iemand die uitblinkt in bedrijfsvoering, commercieel
succesvol is geweest en het aandurfde ‘nieuwe landen’ te
betreden of iemand die veel gedaan heeft op het gebied van
veiligheid en milieu.

Directeur Jan Frumau verwelkomde de ruim 100 IRO leden in
de hal waar de ROV in volle glorie bewonderd kon worden.
Hij gaf een presentatie over het bedrijf en haar activiteiten.
Emile ‘t Gilde, Procurement Officer CAPEX bij Van Oord,
vervolgde met een presentatie over de samenwerking tussen
Van Oord en Seatools voor dit interessante project.
Na de presentaties konden de deelnemers een kijkje nemen
op de engineering en tekenafdeling. De bijeenkomst werd
afgesloten met een netwerkborrel.

Het gaat hierbij om activiteiten waarmee de Nederlandse
expertise op de kaart wordt gezet en waarbij duidelijk is dat de
Nederlandse toeleveringsindustrie trends in de markt kan bepalen.
Centraal staat dat Nederland veel te bieden heeft en wereldwijd
een koploper is op het gebied van techniek, trendsetting, innovatie
en ondernemerschap. Innovatie is van levensbelang om in een
sterk concurrerende markt te kunnen overleven en groei te
kunnen bevorderen. Van het aanpassen van bestaande producten,
diensten en processen tot aan het ontwikkelen van compleet
nieuwe business modellen: structurele innovatie onderscheidt
de succesvolle bedrijven van de verliezers.
Wat willen wij allemaal weten?
Kent u een persoon binnen een Nederlands bedrijf die de laatste
jaren op zeer innovatieve manier te werk is gegaan? Dan nodigen
wij u van harte uit om deze persoon te nomineren voor deze
prestigieuze IRO Award of Excellence. Voorwaarde is dat deze
persoon werkzaam is bij een IRO lid. Wij willen dan graag het
volgende weten:
1. Naam persoon, naam bedrijf, naam en omschrijving product /
dienst / actie.
2. Op welke manier is de persoon innovatief / trendsettend /
succesvol geweest?
3. In welke periode is dit geweest?
4. Voor hoeveel bedrijven heeft dit een spin off gehad
(toeleveranciers)?
5. Op welke manier heeft dit internationaal uitstraling gehad?
Stuur uw nominatie vóór 31 juli 2016 in via m.hakkenbrak@iro.
nl. U krijgt een bevestiging van ontvangst en informatie over
de vervolgprocedure. Een deskundige jury zal alle inzendingen
zorgvuldig beoordelen en de genomineerde(n) vaststellen.
2 / 2016
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IRO-EY Oil & Gas Industry Forecast

IRO cursus 'Olie en Gas vanaf de Bron'
voor het eerst in Den Helder!

Cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’,
meld u nu aan!
Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niettechnische cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan,
hoe zij worden gevonden en gewonnen en hoe de sector
in elkaar zit. Tevens wordt de nodige aandacht besteed
aan veel gebruikte terminologie.

Op 22 maart 2016 werd de IRO cursus 'Olie en Gas vanaf
de Bron' gegeven in de oude Zeevaartschool in Den Helder.
In totaal namen 13 deelnemers deel aan de tweedaagse cursus
waarin een aantal onderwerpen als exploratie, drilling, productie
en transport werden gepresenteerd. Ook de energie situatie in
Nederland en de rol van fossiele brandstoffen in de transitie
naar duurzame energie werd besproken. Presentaties werden
gegeven door DHSS en Peterson.
Op de eerste dag bezochten de deelnemers Peterson, waar
de haven van Den Helder vanaf het dak van het kantoor goed
te zien was. Op de tweede dag werd het Paragon boorplatform
bezocht, waarbij alle faciliteiten aan boord werd getoond.
De deelnemers vonden de cursus en de excursies erg interessant
en vooral het feit dat de cursus werd gegeven in de buurt
van hun werk- en leefomgeving, werd als positief ervaren.
Bij voldoende belangstelling voor nog een cursus in
Den Helder, zal IRO deze cursus organiseren in het derde
kwartaal van dit jaar.

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.
Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u een
e-mail sturen aan info@iro.nl of contact opnemen met IRO
via telefoonnummer 079-3411981. De cursus vindt plaats
in Rotterdam en eventueel in Den Helder.
De volgende cursusdata voor 2016 zijn gepland:
•
•
•

24 + 25 mei
14 + 15 juni
5 + 6 juli

NL
ENG
NL

Voor vragen kunt u contact opnemen met IRO,
Barbara van Buchem, b.vanbuchem@iro.nl.

BEURSPROGRAMMA 2016
2-5 MEI

BEURSGENOTEERD

OTC HOUSTON		
HOUSTON, VS

29 AUG-1 SEPT

OFFSHORE NORTHERN SEAS		
STAVANGER, NOORWEGEN

24-27 OKTOBER

RIO OIL & GAS RIO DE JANEIRO 		
BRAZILIË

7-10 NOVEMBER

29 NOV-2 DEC

Op dinsdag 12 april 2016 vond de jaarlijkse IRO-EY Oil & Gas
Industry Forecast meeting plaats in het STC gebouw in
Rotterdam. Ruim 170 deelnemers woonden de middag bij.
Meer dan ooit roept de daling van de olieprijzen de vraag
op wat de komende jaren ons zal brengen. Het programma
van dit jaar richtte zich volledig op deze kwestie, waarbij de
inzichten en standpunten van vooraanstaande deskundigen

werden gedeeld. Malcolm Dickson, Principal Analyst van Wood
Mackenzie plaatste de investering in de Noordzee in een
mondiale context en René Peters, directeur TNO Gas Technology
gaf een presentatie over de mogelijkheden om olie- en gas
en offshore wind initiatieven elkaar te laten versterken.
Namens EY gaf Donald Featherstone een presentatie in relatie
tot de resultaten van de Netherlands Oilfield Services Survey
2015 die dezelfde dag gepresenteerd waren.

IRO KALENDER 2016
9 JUNI		

LEDENBIJEENKOMST BREMAN		

GENEMUIDEN

Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact opnemen met IRO via info@iro.nl of telefoonn 079-3411981.
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OFFSHORE NORTHERN SEAS, STAVANGER,
29 AUGUSTUS-1 SEPTEMBER 2016

Er zijn nog enkele stands beschikbaar!
Contacteer IRO via info@iro.nl voor meer informatie.
RIO OIL & GAS, 24-27 OKTOBER 2016

Registratie is onlangs geopend.
ADIPEC, ABU DHABI, 7-10 NOVEMBER 2016

ADIPEC
ABU DHABI

IRO heeft een groot paviljoen gereserveerd.
Veel interesse van leden. Schrijf nu in!

OSEA

OSEA, SINGAPORE, 29 NOVEMBER-2 DECEMBER 2016

SINGAPORE

Inschrijving is nog mogelijk. Informatie op www.iro.nl.

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

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

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

Telefoon
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 IRO via info@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.
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BUYERS GUIDE

ELECTROTECHNIEK

TESTAPPARATUUR

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

TESTAPPARATUUR

Pressure kills! Are you safe?

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

High pressure can be dangerous for people, the environment and your business. Maximize your
safety and operational performance by minimizing risks. With Resato equipment you automate
procedures and certification processes. With our knowledge of high pressure we help you
to find your integrated solution for testing, controlling and injection up to 200,000 PSI.

Learn how to build your own safety ecosystem:

Stand #8843

www.resato.com/safety

The sure in pressure

www.maximator.nl

Measuring and
monitoring skills
and systems

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

Independent engineering company with
expertise in the following fields:

Wilt u adverteren?
Bel Sharon de Vries
023 571 47 45
30
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Techno Fysica bv

Aalborg 5
2993 LP BARENDRECHT
THE NETHERLANDS
Tel. +31 (0)180 620211
Fax +31 (0)180 620705
info@technofysica.nl
www.technofysica.nl

• Troubleshooting on mechanical equipment and
installations by means of multiple technical disciplines.
• Design, manufacturing, installation and calibration of
high-end, custom made load cells and load monitoring
equipment, which excel in reliability and accuracy.

www.technofysica.nl

STILL SOME
AVAILABLE STAND
SPACES FOR
ONS 2016
Main theme: TRANSITION
More info at www.ons.no

10

91 862

VISITORS IN 2014
FROM MORE THAN 100 COUNTRIES

Join the after-party

exhibition
halls

14 pavilions

260
speakers

5

conference arenas

1 392

EXHIBITORS
from 39 countries at ONS 2014

with guest cities and companies

