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EPCI-CONTRACT
PAGINA 4

In mei dit jaar ging op het kantoor van SHL een 
enorm gejuich op. Haar allereerste EPCI contract in 
de renewables sector was een feit. De toekenning 
van het omvangrijke Beatrice Offshore Windfarm 
contract betekent een mijlpaal in de geschiedenis 
van het in 1991 gestarte bedrijf.

PIONEERING SPIRIT
PAGINA 16

Allseas’ dynamically positioned single-lift installation/
decommissioning and pipelay vessel   ‘Pioneering 
Spirit’ successfully executed her maiden heavy lift 
project, removal of the 13,500t Yme MOPU in 
the North Sea, 100 km off the coast of Norway, 
on 22 August 2016. A photo shoot.

EXTREME OMSTANDIGHEDEN
PAGINA 8

Orkanen Katrina en Rita raasden in 2005 door de 
Golf van Mexico. Met golven tot 27 meter hoog 
werden 123 vaste platforms en een drijvend 
platform verwoest. Voorkomen moet worden 
dat dergelijke enorme schade zich in de 
toekomst nogmaals voordoet.

REMARKABLE ORDER
PAGINA 44

OOS International confirms it has recently signed 
a fixed contract for the engineering and construction 
of two new build Semi-Submersible Crane Vessels 
(SSCV) with China Merchant Industry Holdings. 
The remarkable order is a result of unstoppable 
Dutch spirit.
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Our values:
 � Safe
 � Efficient
 � Fair
 � Passionate

Seaway Heavy Lifting is a global offshore 
contractor in the Renewables and Oil & Gas 
industry. We have over 20 years experience 
in the Oil & Gas industry. In recent years we 
became increasingly active in the Renewables 
industry. We have installed over 600 WTG  
foundations, substations and HVDC platforms.

SHL has been in volved in the following 
Wind projects recently:

 � Dudgeon
 � Horns RevC
 � Burbo Bank
 � Sandbank

We have been awarded the major 
EPCI contract for the Beatrice OWF, 
consisting of:

 � EPCI 84 jacket foundations
 � EPCI 91 inter array cables
 � T&I 2 substations

Seaway Heavy Lifting
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specialisten. De organisatie staat als een 
huis en we zitten nu vol in de executie 
modus. Het grootste deel van alle 
voorbereidende werkzaamheden vindt 
hier in Zoetermeer plaats, maar we 
opereren ook vanuit ons kantoor in 
Glasgow en het Subsea 7 kantoor in 
Aberdeen. SHL is relatief gezien een 
kleine partij in deze markt. Wij moeten 
opboksen tegen de grote baggeraars 
van deze wereld die zich danig 
manifesteren binnen de sector offshore 
wind. Wij moeten het zoeken in de vorm 
van samenwerking met andere partijen, 
terwijl zij op allerlei gebied veelal 
kunnen putten uit eigen middelen en 
gebruik maken van de diensten van 
dochterbedrijven. Dat wij het als SHL 
helemaal niet onverdienstelijk doen, 
blijkt wel uit het feit dat er voor 
het Beatrice-project inmiddels een 
samenwerking is aangegaan met drie 
verschillende yards. BiFab in Schotland, 
Bladt Industries in Denemarken en 
Smulders in België. Dit drietal gaat alle 
jackets bouwen, die gezamenlijk 60.000 
ton wegen. Het Engelse Atkins tekent 
voor de complete engineering. Voor elk 
jacket zijn vier fundatiepalen nodig, die 
op traditionele wijze de zeebodem zullen 
worden ingeheid. In totaal gaat het om 
40.000 ton aan palen die gefabriceerd 
worden door SIF uit Roermond en EEW 
uit Duitsland.”

SHL beschikt over een zogeheten ‘paal 

Voor alle duidelijkheid: Beatrice Offshore 
Windfarm Limited - kortweg BOWL - 
heeft officieel het EPCI contract voor de 
bouw van het 588 megawatt offshore 
wind park in de Outer Moray Firth, zijnde 
de grootste baai aan de Schotse oostkust, 
gegund aan Subsea 7. Deze specialist in 
subsea engineering en constructie is 
één van de aandeelhouders van Seaway 
Heavy Lifting. Subsea 7 heeft in volledige 
overeenstemming met BOWL het werk 
in de vorm van een subcontract 
ondergebracht bij SHL. 

Samenwerking
De bevlogenheid met zijn werk en 
specifiek met het Beatrice-project straalt 
er vanaf als Koen van der Perk zijn relaas 
aanvangt: “De opdracht impliceert dat 
het complete project onder onze 
verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. 
Het project management, ontwerp en 
engineering, de fabricage en installatie 
van 84 jackets en 336 fundatiepalen, 
het installeren van de infield kabels en 
het verzorgen van het transport en de 
installatie van de offshore transmission 
modules. Daarbij zal vanzelfsprekend 
gebruik gemaakt worden van de kennis 
en expertise bij Subsea 7. We hebben 
inmiddels onze organisatie zodanig 
aangepast dat er een fully dedicated 
‘Beatrice’-projectteam is opgezet. 
Dit team is samengesteld uit een 
groot aantal SHL experts, Subsea 7 
deskundigen en een aantal externe 

installatie frame’, dat op de bodem 
van de Outer Moray Firth  zal worden 
geplaatst waarna de pre-piling 
werkzaamheden vanaf de ‘Stanislav 
Yudin’ zullen worden uitgevoerd. 
Vervolgens komt de ‘Oleg Strashnov’ 
langs om de jackets over de palen heen 
te installeren. Siem Offshore is door SHL 
gecontracteerd om de infield kabels 
te leveren en te leggen. 

Uitdaging
In die samenwerking met andere partijen 
zit tegelijkertijd ook de uitdaging van het 
Beatrice-project. Delivery. Afspraken zijn 
gemaakt. Het tijdschema staat vast. 
Nu moet er geleverd worden volgens 
afspraak. Binnen Europe is het vrij 
ongebruikelijk om zoveel jackets 
tegelijkertijd te bouwen voor één en 
hetzelfde project. In het kader van 
risicospreiding is de bouwopdracht 
verdeeld over drie yards. Vanaf drie 
verschillende locaties in Europa moeten 
alle 84 jackets in de Outer Moray Firth 
nabij Schotland worden aangeleverd. 
Logistiek uitermate challenging. 

Vooralsnog loopt alles volgens schema. 
Het design is gereed en het staal is 
besteld. Het is nu een kwestie om tijdens 
de fabricage alle mogelijke kansen op 
vertragingen te vermijden, want volgens 
schema afleveren is in deze een ‘must’. 
Koen van der Perk heeft enorm veel 
vertrouwen in het projectteam. 

RENEWABLES RENEWABLES

STRATEGISCHE SWITCH NAAR RENEWABLES SECTOR LEVERT PRIMEUR OP 

SHL supertrots op 
eerste EPCI-contract

Aanvang mei dit jaar ging er op het hoofdkantoor van Seaway Heavy Lifting (SHL) in Zoetermeer een enorm gejuich 

op toen officieel bekend werd dat haar allereerste EPCI-contract in de renewables sector een feit was.  De toekenning 

van het omvangrijke Beatrice Offshore Windfarm contract betekent een mijlpaal in de geschiedenis van het in 1991 

gestarte bedrijf. “Wij zijn supertrots op het binnenhalen van deze primeur,” vertelt Koen van der Perk, Senior Vice 

President Commercial. “Het project brengt ongeveer 500 scheepsdagen met zich mee. Dat mag je toch gerust een 

zegen noemen in deze onheilspellende periode binnen de internationale olie en gas industrie. Veel contractors 

moeten hun uiterste best doen om het hoofd boven water te houden. Niet iedereen slaagt in die missie. SHL heeft 

altijd geëxcelleerd in het uitvoeren van offshore installatieprojecten. Vandaar de blijdschap dat Beatrice Offshore 

Windfarm Limited ons nu de mogelijkheid biedt om aan te kunnen tonen dat we in de sector offshore wind ook 

een uiterst serieuze speler zijn.” 
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Koen van der Perk, Senior Vice President Commercial: “Het binnenhalen van het Beatrice project geeft in 

deze onheilspellende tijd in ieder geval heel veel rust binnen ons bedrijf.”

In juli 2014 was het kraanschip ‘Stanislav Yudin’ betrokken bij het transport en de installatie van twee Tripods op het Global Tech I project.



deze wereld een kantoor te openen, 
nu reeds zijn vruchten afwerpt en door 
potentiele opdrachtgevers zeer wordt 
gewaardeerd. “Eigenlijk zouden meer 
Nederlandse bedrijven dit moeten doen, 
maar de investering die ermee gepaard 
gaat, vormt vaak een bottleneck. 
Vooral voor de wat kleinere Nederlandse 
ondernemingen die zoeken naar een 
makkelijkere ingang in Houston. 
Nu vliegen hun mensen een aantal keren 
op en naar van Amsterdam naar Houston 
en blijft het vaak een kwestie van wikken 
en wegen om hier zelf iets op te zetten. 

Houston Tollway, tussen de Energy 
Corridor en het vliegveld van Houston in. 
Met dit kantoor leggen wij vooral de 
focus op de toekomst. Grant brengt een 
enorm netwerk met zich mee en zijn 
voornaamste doel is om in een zo vroeg 
mogelijk stadium betrokken te raken bij 
projecten. Daarvoor moet je dagelijks in 
Houston aanwezig zijn. In het verleden 
was het voor ons ontzettend lastig om 
bij potentiele klanten binnen te komen. 
Zij waren happy met de contractors 
waarmee zij reeds jaren een relatie 
hadden. Als wij als nieuwkomer 
aanklopten, kregen wij uit beleefdheid 
een kop koffie en vervolgens konden we 
weer vertrekken. Vanwege de huidige 
malaise is er zo’n druk op operators 
komen te staan dat ze wel moeten 
uitkijken naar alternatieven om 
installatiewerkzaamheden anders en 
goedkoper te doen. Nu zitten we reeds 
aan tafel bij diverse oliemaatschappijen 
en bespreken wij toekomstige projecten. 
Met deze investering in Houston tonen 
wij aan bereid te zijn ook in slechte tijden 
er te willen zijn voor onze klanten in de 
olie- en gassector. We laten zien serieus 
mee te willen denken op lange termijn.” 

Subleasen
Vanzelfsprekend kan Koen van der Perk 
niet gedetailleerd ingaan op de projecten 
waarover SHL in Houston momenteel in 
gesprek is, overduidelijk is wel dat het 
initiatief om in de offshore mainport van 

Ook wij hebben in die situatie gezeten. 
Ik ben er dan ook trots op dat SHL nu in 
de gelegenheid is om de vaderlandse 
toeleveranciers de helpende hand te 
bieden. Met inbegrip van onze eigen 
geprognotiseerde groei hebben wij 
voor de komende jaren nog ruimte 
over op de door ons gehuurde etage. 
Geïnteresseerde bedrijven uit Nederland 
kunnen bij ons terecht voor het subleasen 
van een kant en klaar kantoor dat van 
alle gemakken is voorzien. Samen zijn we 
nog sterker. Het is gewoon een kwestie 
van even een belletje naar Zoetermeer!”

RENEWABLES RENEWABLES

Alle risico’s zijn geïdentificeerd. 
En op alles wat redelijkerwijs als 
risico kon worden beoordeeld, is een 
risicoberekening losgelaten. Door het 
proces heen worden die risico’s telkens 
weer geëvalueerd om er zeker van te 
zijn dat ze zich niet zullen voordoen. 
Maar Van der Perk is realist genoeg 
om te weten dat een absolute zekerheid 
op welk vlak dan ook nauwelijks te 
garanderen is. Als voorbeeld stelt hij 
de eveneens uitdagende grondcondities 
in de Moray Firth. Er is in de afgelopen 
periode een groot aantal samples van 
de lokale zeebodem genomen. Maar 
als het gaat om het heien van 336 palen, 
dan zou het best wel eens zo kunnen zijn 
dat een enkele paal het predikaat ‘zeer 
zware heiklus’ opgeplakt krijgen. 

Wind
Of het een vooruitziende blik is geweest 
toen SHL in 2009 voor de eerste keer 
monopile foundations ging installeren 
voor het Greater Gabbard Wind Park in 
de UK, kan Van der Perk noch bevestigen 
noch ontkennen. “Wellicht hebben we 
ook een beetje geluk gehad. Wie zal het 
zeggen! Velen verklaarden ons destijds 
voor gek. Bestempelden windenergie als 
een door subsidie gedreven markt, die 
zeker niet voor de lange termijn bestemd 

zou zijn. Wij namen de windmarkt 
wel serieus, ook al omdat we als SHL-
management niet afhankelijk wilde zijn 
van slechts één inkomensstroom, zijnde 
de offshore olie- en gassector. Daarom 
kozen we voor een verbreding van de 
marktpotentie. Voor ons was de intrede 
op de renewables markt wel degelijk 
een strategische keuze in onze zoektocht 
naar een solide werkbasis voor de nabij 
toekomst. Zeker in een periode waarin 
het aantal opdrachten vanuit de olie- 
en gassector behoorlijk dreigde te 
stagneren. En dat die keuze goed heeft 
uitgepakt, blijkt wel uit het feit dat onze 
huidige orderportefeuille voor een zeer 
groot deel gevuld is met opdrachten uit 
de renewables markt. In 2015 kwam de 
omzet nog voor 95% van installatie en 
decommissioning projecten uit de olie- 
en gassector. Het kan dus snel verkeren. 
Wij zien nu bedrijven op de markt die 
met wanhoop naar de uitstaande 
decommissioning projecten kijken. 
Gevolg: een enorme erosie van ‘terms 
and prices’. Het in de backpocket hebben 
van een opdracht á la Beatrice geeft in 
zo’n geval toch wel een ongelooflijk fijn 
gevoel. Wij zijn voorlopig safe. De druk 
om te scoren heeft als het ware plaats 
gemaakt voor de druk om te presteren 
en dat is een vorm van stress die enkel en 

alleen maar positieve energie oplevert. 
Daarnaast geeft het heel veel rust binnen 
ons bedrijf.” 

Vertrouwen
SHL fietst dus de toekomst tegemoet 
met het ‘windje’ in de rug. Maar dat wil 
absoluut niet zeggen dat zij de olie- en 
gassector voor altijd de rug toekeert. 
Integendeel. Er is een rotsvast 
vertrouwen in de sector. Alleen was het 
noodzakelijk om een modus te vinden 
om deze mindere periode zonder al te 
veel kleerscheuren te overbruggen.
En dat is gelukt. Van der Perk licht toe: 
“Wij hebben tijdelijk voor zekerheid 
gekozen boven de onzekerheid die de 
olie- en gasmarkt momenteel kenmerkt. 
Ongetwijfeld zal de sector weer uit het 
dal klimmen, maar de hamvraag is: 
wanneer???”

Houston
Om dat vertrouwen in de olie- en 
gassector te onderstrepen heeft SHL 
onlangs een eigen kantoor geopend in 
Houston. Als managing director is 
aangesteld Grant Dewbre, een man 
die zijn sporen in de installatie business 
meer dan verdiend heeft. Van der Perk: 
“We hebben een etage gehuurd in een 
opvallend kantoorpand langs de Sam 
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‘Voor SHL was de 

intrede op de 

renewables markt een 

strategische keuze’

Koen van der Perk, 

Senior Vice President Commercial

Bezoek ons op de Offshore Energy 2016, stand 5.029.
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Installatie van fundatiepalen door de ‘Oleg Strashnov’.

Zowel de ‘Stanislav Yudin’ als de 

‘Oleg Strashonov’ zijn betrokken 

geweest bij de bouw van het 

SylWin Alpha windpark. 

Opdrachtgever was Siemens AG.



waarde. Deze controlemaatregel gold 
ook voor boorplatforms waarvan de 
belasting was toegenomen en/of de 
capaciteit was afgenomen (bijvoorbeeld 
als gevolg van beschadigde onderdelen).

Veel oudere platforms in de Golf van 
Mexico hebben tijdens hun levensduur 
aanpassingen ondergaan. Zo kregen de 
platforms soms een andere toepassing 
of werden ze zwaarder belast doordat 
extra risers, aanlegplaatsen of andere 
constructies werden aangebracht. 
Veel platforms hadden beschadigde 
onderdelen, bijvoorbeeld als gevolg 
van gebruik of stormschade. 

in de Golf van Mexico bevinden, is er 
nog steeds een groot aantal waarvan 
de oorspronkelijke technische 
levensduur reeds is verstreken.

Reserve Strength Ratio
In 2007 stelde de Amerikaanse overheid 
de eis dat exploitanten de technische 
staat van hun belangrijkste boorplatforms 
opnieuw moesten controleren. 
Aan de hand van een non-lineaire 
treksterkteanalyse moest daarbij de 
residuele sterkteverhouding (Reserve 
Strength Ratio, RSR) worden vastgesteld. 
De robuustheid van een platform wordt 
uitgedrukt aan de hand van de RSR-

Niet al die onderdelen waren gerepareerd 
of vervangen.

Ten aanzien van oudere platforms - 
gebouwd voordat de moderne en 
strengere ontwerpprincipes van kracht 
werden - geldt als wettelijke eis dat 
risicovolle platforms de huidige 
omgevingsbelasting moeten kunnen 
weerstaan zonder te bezwijken. 
Beschadigingen zijn toegestaan, 
bezwijken uiteraard niet. Het verschil 
tussen de belasting die het platform doet 
bezwijken en de ontwerpbelasting is de 
genoemde RSR. De RSR-waarde wordt 
bepaald door de bezwijkbelasting te 

ENGINEERING ENGINEERING

Om lering te trekken uit de gevolgen 
van Katrina en Rita stelde American 
Petroleum Institute (API) een onderzoek 
in om de golfhoogte waarop platforms 
in de Golf van Mexico ontworpen 
moeten worden opnieuw vast te stellen. 
Hieruit bleek dat de ontwerphoogte 
van nieuwe platforms naar boven moest 
worden bijgesteld en dat de meeste 
oudere installaties dienden te worden 
voorzien van golfbrekers op het dek. 
Op basis van de onderzoeksresultaten 
stelde het API aangepaste ontwerp-
specificaties vast voor de bouw van 
nieuwe offshore platforms en voor 
aanpassing van bestaande installaties.

Ingrijpend
In de afgelopen vijf decennia zijn niet 
alleen de ontwerpcriteria voor offshore 
boorplatforms ingrijpend gewijzigd, 
maar zijn ook de constructie- en 
geotechnische berekeningsmethoden 
aanzienlijk verbeterd. Geotechnisch 
onderzoek in de jaren '70 en '80 van 
de vorige eeuw toonde aan dat bepaalde 
bodems sterker waren dan gedacht, 
waardoor capaciteitsberekeningen uit 
eerdere geotechnische rapporten naar 
boven konden worden bijgesteld. 
Met de introductie van non-lineaire 
eindige-elementenprogramma's 
konden ontwerpers het gedrag en 

de respons van boorplatforms bovendien 
nauwkeuriger modelleren.

Idle Iron-wetgeving
Op basis van Amerikaanse wetgeving 
moeten platforms die ongeschikt zijn 
geworden voor de olie- of gasproductie 
(Idle Iron) uit bedrijf worden genomen, 
waarbij de betreffende productiegaten 
dienen te worden afgesloten en verlaten. 
Deze maatregel heeft onder meer 
betrekking op ernstig beschadigde 
platforms die als gevolg daarvan niet 
of nauwelijks meer in staat zijn om te 
produceren. Onder de ruim 2000 olie- 
en gasplatforms die zich op dit moment 

MET VOORBEELDEN PROJECTEN UITGEVOERD DOOR IV-AGA

Voorbereid op extreme 
omstandigheden in 
Golf van Mexico

In de eerste helft van 2005 bevonden zich ruim 3000 olie- en gasplatforms in de Golf van Mexico. 

Hoewel de geplande levensduur van veel van de platforms al was verstreken, waren ze nog volop in bedrijf. 

In augustus en september van dat jaar raasden de orkanen Katrina en Rita door de Golf van Mexico, waarbij ze 

een spoor van vernieling achterlieten. Met golven tot 27 meter hoog werden 123 vaste platforms en een drijvend 

platform verwoest. Voorkomen moet worden dat dergelijke enorme schade zich in de toekomst nogmaals voordoet.
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Waarborg productie in 
Golf van Mexico

Met de wetgeving beoogt de Amerikaanse 
regering het risico van milieuverontreiniging 
als gevolg van beschadigde olie- en 
gasplatforms en productiegaten zo gering 
mogelijk te maken. Op basis van de 
wetgeving zijn de exploitanten van platforms 
bovendien zelf verantwoordelijk voor de 
verwijderingskosten van verouderde 
platforms. De exploitanten zijn er dus bij 
gebaat dat hun platforms zowel voldoen aan 
de toepasselijke wetgeving als rendabel zijn. 
De controlewerkzaamheden die Iv-AGA 
uitvoert aan de bestaande platforms zijn 
daarmee in het belang van zowel de 
overheid als de betreffende exploitanten. 
De gemaakte kosten ten behoeve van 
engineering komen voor rekening van 
de eigenaar van het platform. Dit artikel is geplaatst met toestemming van de marketing & communicatie afdeling van Iv-Groep uit Papendrecht.

ENGINEERING ENGINEERING

afgerond. De eerste resultaten duiden 
er echter op dat het eiland zonder 
aanvullende werkzaamheden voldoet 
aan de door het API gestelde eisen.

•  Voor andere klanten met platformen in 
het zuidelijke Timbalierveld zijn 
analyses uitgevoerd. Na een Ultimate 
Strength Analysis van een platform 
bleken de uitkomsten onvoldoende, 
waardoor er een versterkingssysteem  
is ontworpen om weerstand te bieden 
aan de 'pushover krachten'. Voor een 
ander platform is de Ultimate Strength 
Analysis in volle gang.

Om een platform te kunnen testen, 
moeten eerst alle oorspronkelijke 
ontwerpberekeningen en tekeningen 
worden verzameld. Vervolgens moeten 
alle modificaties in kaart worden 
gebracht die na de installatie hebben 
plaatsgevonden, waarna de actuele 
toestand van het platform wordt 
vastgesteld aan de hand van 
inspectierapporten. Hierbij wordt 
gekeken naar onder meer 
beschadigingen en roestvorming.

Technische controle bestaand platform
Een bestaand platform, dat werd 
ontworpen in de jaren '60 van de 
vorige eeuw, werd in 1972 gebouwd 
en vervolgens geplaatst in water met 
een diepte van 19 meter. De exploitant 
van het platform wil nu een aantal 
nieuwe aanlegplaatsen aanbrengen. 
Op grond van de Amerikaanse wetgeving 
moet bij modificaties van bestaande 
platforms worden aangetoond dat de 
nieuwe constructie geschikt is voor de 

actuele omgevingsbelasting. Iv-AGA 
kreeg de opdracht om een bouwkundig 
onderzoek uit te voeren.

Het laatst beschikbare geotechnische 
rapport was opgesteld in de jaren '60 en 
was gebaseerd op de geotechnische 
kennis van die tijd. Het geotechnische 
rapport van de constructie werd met de 
kennis van nu onder de loep genomen, 
waarbij ook de bodemgesteldheid 
opnieuw in kaart is gebracht.

Dit platform is een goed voorbeeld van 
de vele oudere platforms waarbij 
naderhand een helideck is geplaatst, 
belangrijke beschadigde componenten 
zijn vervangen en extra risers zijn 
aangebracht.

De uitgevoerde testen leverden een 
RSR-waarde op die aanzienlijk lager was 
dan 1. De constructie van het platform 
moest dus worden versterkt. Na grondig 
onderzoek is gekozen voor een oplossing 
waarbij vier nieuwe zijwaartse poten 
('skirt piles') zijn geplaatst om het 
jacket extra te ondersteunen.

Iv-AGA heeft de detailengineering 
van het platform inmiddels afgerond 
en heeft de officieel goedgekeurde 
IFC-tekeningen opgeleverd 
(IFC = ‘Issued for Construction’). 

Dat het geleverde werk positief is 
beoordeeld, blijkt uit het feit dat Iv-AGA 
inmiddels is gevraagd een aanbieding 
te doen voor werkzaamheden in het 
kader van fabricage en installatie.
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delen door de ontwerpbelasting. 
Voor risicovolle platforms geldt een RSR-
waarde van ten minste 1,2. Ten aanzien 
van andere platforms is wettelijk geen 
ondergrens gesteld aan de RSR-waarde. 
De exploitanten zelf houden doorgaans 
een RSR-waarde van minimaal 1,0 aan.

Recente projecten in 
de Golf van Mexico   
Iv-AGA beschikt over uitgebreide ervaring 
met het uitvoeren van deze non-lineaire 
analyses om de residuele 
sterkteverhouding vast te stellen. 
Daarnaast heeft het bedrijf veel ervaring 
met het uitbreiden van de robuustheid 
van platforms die niet voldoen aan de 
RSR-eis van de Amerikaanse overheid. 
Voorbeelden van projecten die Iv-AGA 
onlangs in de Golf van Mexico heeft 
uitgevoerd, zijn: 
•  Het Williams Field Services MO822-

platform is onderworpen aan testen om 
de residuele sterkteverhouding vast te 
stellen. De constructie voldeed aan de 
API-eisen zonder dat aanvullende 
maatregelen noodzakelijk waren.

•  Ook ten aanzien van het Arena 
Offshore LP Main Pass 123-platform is 
de actuele residuele sterkteverhouding 
vastgesteld. Dit platform voldeed 
echter niet aan de gestelde 
minimumwaarde, dus versterkingen 
zijn aangebracht om de uitgeoefende 
horizontale krachten te kunnen 
weerstaan.

•  Bij het Williams Field Services Norphlet 
Main Pass 261A-platform is het 
onderzoek ter vaststelling van de 
residuele sterkteverhouding nog niet 

Modificatie van een platform ontworpen in de jaren '60

De middelste en rechtse figuur tonen het analytische model van het platform juist vóór en na het bezwijken van de 

constructie wanneer vervormbaarheid in de poten is opgetreden (aangegeven in rood). De belangrijkste faalmodus 

voor de platformconstructie is het wegvallen van de draagcapaciteit van de poten, kenmerkend voor vaste 

platforms met vier poten in de Golf van Mexico.

Nadat versterkingen waren aangebracht was de RSR voor het platform verhoogd naar 1,15. Dit betekent dat 

de bezwijkbelasting 15% hoger is dan de belasting als gevolg van de omgevingsomstandigheden.



WINDENERGY

The contract has been awarded to BAM 
by EDF Energy Renewables via SPV Blyth 
Offshore Demonstrator Ltd and utilises 
leading edge technology, the first of 
its kind to be built in the world. 
The foundation design will utilise 
‘self-installing’ technology, which has 
been developed by two BAM companies, 
BAM Nuttall and BAM Infra. The design 
is being undertaken by BAM Infraconsult.

The project itself will be a demonstration 

project to prove the viability of this 
approach to installing gravity base 
foundations in the offshore environment 
for future wind farms. All fabrication will 
be carried out locally in Newcastle on 
the River Tyne and the project is due 
for completion during summer 2017.

Commenting on the award, BAM 
Nuttall’s Head of Civil Engineering 
Malcolm Corlett stated: “This is a very 
significant milestone not just for BAM 

but for the wider offshore wind sector. 
An opportunity to demonstrate the 
potential for self-installing concrete 
gravity bases to provide economic 
foundations for large wind turbines 
in deeper water. Following five years 
of intensive work refining our design 
and method of construction we now 
have a live project to demonstrate 
our technology and bring new skills 
and opportunity to the North East 
of England.”

BAM HAS ACHIEVED A WORLDWIDE FIRST 

Leading edge Gravity Base 
Foundation solutions

BAM has achieved a worldwide first having been awarded a contract to design, fabricate and 

install five full-size gravity base foundations for wind turbines off the Northumberland coast.
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Committed approach
These modular additions to the existing 
design include the (temporary) 
installation of a crane or a helideck. 
Functionality can be further boosted 
with the addition of accommodation 
modules to increase personnel capacity. 
Another option will be the addition of 
a temporary platform to create a solid 
stern. The subsequent increase in deck 
capacity could be used for transporting 
and installing monopiles and foundations 
for the offshore wind industry.

Speaking about the results of the 
research, Damen Manager Design & 
Proposal Offshore & Transport Lucas 
Zaat comments: “We initiated this 
project because we felt that we can 
make a difference in this sector – 

Split stern removal
“This research started off with the idea 
of developing a decommissioning vessel 
based on Damen’s existing portfolio,” 
informs Rietveld. “However, we soon 
found out that this market needs more. 
For example, there are many different 
activities within the decommissioning 
sector. This vessel can support a vast 
number of those. We have developed 
a concept to cover the bigger part of 
this new and exciting market.”

The vessel’s monohull design has a split 
stern; a characteristic that will come into 
play during platform removal operations, 
explains Rietveld: “This ship will be able 
to reverse up to a jacket, where it will 
be ballasted to sink below the platform. 
Upon deballasting, the vessel will rise 
up to pick up the platform.”

Lion’s share 
The preliminary estimations of the vessel’s 
capabilities show that it will be able to 
perform decommissioning of fixed 
platforms of up to 1,600 tonnes in 
weight. This figure signifies a significant 
amount of global fixed platforms, 
and over half of those located in the 
North Sea.

In order to deliver maximum flexibility 
to clients, the concept design includes 
modular add-ons. This will address the 
possibility that such a vessel will not
 be solely active in the decommissioning 
market. This versatility will ensure 
that owners can optimise productivity: 
bridging the potential gap between 
decommissioning contracts with 
other roles.

and it has certainly generated some 
significant ideas. The decommissioning 
market is close to our current activities. 
We are therefore planning to continue 
with this project and assign specialised 
personnel to implement it.”

Damen Shipyards has broad market 
focus on the decommissioning market. 
Next to current assets such as pontoons 
also the state of the art Walk-2-Work 
vessel currently being built for Bibby 
Marine could play a role in the 
decommissioning market. In the light 
of these developments, Damen has 
recently joined DECOM UK to further 
expand its market knowledge and 
validate developments with key 
stakeholders in the European 
decommissioning market.

DECOMMISSIONING DECOMMISSIONING

By inviting a considerable number 
of internships at its yards, Damen 
Shipyards Group contributes 
significantly to the maritime education 

system. One recent position was 
offered to Justin Rietveld, studying 
Maritime Technology at the Rotterdam 
Mainport University of Applied Sciences. 

His brief was to investigate the 
potential niche markets for new 
vessel designs in the oil and gas 
decommissioning sector.

LATEST CONCEPT DESIGN

Damen makes opening 
move in decom market
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Damen Shipyards Group has announced its latest concept design: the Damen Decommissioning 

Series. The vessel will specialise in three core areas of the oil and gas decommissioning sector: 

topside decommissioning offshore platform removal, and subsea cleaning and removal. The 

design is based on in-house research carried out at Damen by one of its undergraduate interns.

'This ship will be able to reverse 

up to a jacket, where it will 

be ballasted to sink 

below the platform. 

Upon deballasting, 

the vessel will rise up to 

pick up the platform.'

Justin Rietveld, Rotterdam 
Mainport University of 

Applied Sciences. 



DECOMMISSIONING DECOMMISSIONING

The Yme MOPU is a jack-up type platform 

standing on three steel legs of 3.5 m 

diameter, which are inserted 

approximately 10 m inside the subsea 

storage tank columns at 93 m water depth.

After sea-fastening work the Yme was 

transported to the newly developed 

dismantling yard in Lutelandet, Norway.

ALLSEAS DEMONSTRATES UNIQUE SINGLE-LIFT CAPABILITIES

‘Pioneering Spirit’ 
completes maiden 
heavy lift project
Allseas’ dynamically positioned single-lift installation/decommissioning and pipelay vessel ‘’  ‘Pioneering Spirit’ successfully 

executed her maiden heavy lift project, removal of the 13,500 t Yme mobile offshore production unit (MOPU) in the North 

Sea, 100 km off the coast of Norway, on 22 August 2016 for Repsol Norge AS.
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1    The ‘Pioneering Spirit’in the Yme field.

2  Fast lift of the Yme module. 

3    Movi in operation. 

4    Move out operation.
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HIPPS

It concerns one of the first ever 
certified HIPPS in Mexico. The contract 
for the HIPPS is assigned to Frames by 
the Mexican construction company 
Arendal that has been awarded to 
construct the gas collection plant for 
the Lakach field.

Modular design
To minimize on-site installation 
activities and to prevent installation 
errors on a system as critical as HIPPS, 
Frames designed a completely 
integrated skid mounted solution. 
This modular design reduces the 
number of interfaces and simplifies 
the certification of the HIPPS.

Each SIL3 certified HIPPS package 
consists of two Mokveld pneumatically 
actuated axial valves, pressure 
transmitters with interlocking manifold 
and a programmable logic solver (PLC). 

Since the skids are located in a 
hazardous area, the logic solver is 
installed in an explosion proof cabinet 
complete with HMI. All the other 
equipment is also rated for use in a 
potentially explosive atmosphere.

To make sure that the HIPPS has high 
availability, a pneumatic buffer vessel is 
installed on each skid and the actuators 
are provided with passive fire 
protection.

Thomas de Wolf, Product Manager at 
Frames Flow Control & Safeguarding 
stated: “Together with our customer, 
Mokveld and other supply chain 
partners we were able to design and 
build the optimal solution for this project. 
Due to this cooperation, we were able to 
deliver the skids on time and to the full 
satisfaction of the customer and 
certifying authority (TÜV).”

IEC-61511 certified
As one of the only certified HIPPS 
integrators in the world, Frames is 
ideally suited to integrate a complex 
HIPPS package without any hassle for 
the customer. Arendal recognized the 
added value of Frames’ Functional 
Safety Management System that 
ensures the entire process of integration 
is performed in accordance with the 
IEC-61511 standard.

Protecting gas plant
The HIPPS protects the Gas Collection 
Station against high pressure in case of 
a pressure control valve failure. A HIPPS 
plays a crucial role in site safety. By 
automatically bringing dangerous 
processes to a predictable safe state 
within a defined safety time, the HIPPS 
protects the site personnel, general 
public, and environment as well as 
valuable production assets.

FIRST ARENDAL ORDER AWARDED TO FRAMES 

Two HIPPS for Pemex 
Lakach deepwater gas field
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Frames, supplier of oil & gas solutions and 

certified HIPPS integrator, together with their 

partner Mokveld, completed two High Integrity 

Pressure Protection Systems (HIPPS) for the 

Pemex Lakach field Gas Collection Station. 
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Verschuiving in duikwerk
Door de jaren heen heeft Bluestream ook 
naam gemaakt in de ontmantelings- en 
decommissioningmarkt. Rolf de Vries: 
"In deze sector hebben we onder andere 
specialistische werkzaamheden verricht 
voor Seaway Heavy Lifting, Shell, 
Heerema Marine Contractors en AF 
Decom. Deze zomer gaan we op dit 
gebied aan aantal grote projecten 
draaien, waaronder in de Engelse sector. 
De deco-markt komt langzaam op gang 
en heeft een enorme potentie. Net als 
in de windenergiesector zien we dat 
hoofdaannemers in deze nieuwe 
markt behoefte hebben aan goed 
georganiseerde onderaannemers of 
nog beter co-makers. Een rol die ons 
overigens op het lijf is geschreven."

Een trend in de olie- en gassector waar 
het bedrijf slagvaardig heeft ingespeeld, 
is de inzet van onderwaterrobots (ROV's). 
Rolf de Vries: "Wij zagen dat het werk 
met duikers al langere tijd onder druk 
stond en dat er sprake was van een 
verschuiving naar de inzet van ROV’s. 
Dat heeft alles te maken met kosten en 
veiligheid. Wij hebben hierop ingespeeld 
door flink te investeren in de aanschaf 
van ROV's. Thans hebben wij er al twintig 
operationeel. Zelfs in ondiep water 
wordt er steeds meer op ROV's geleund. 
Voor IRM inspecties zullen we wel met 
duikers moeten blijven werken. 
Maar zien we mogelijkheden om 
ROV's in plaats van duikers in te zetten, 
dan zullen we dit zeker doen. Onlangs 
hebben we voor Total met een ROV nog 
een luik geopend van een protection 

Olie- en gasprojecten
Wat de complexiteit van projecten 
betreft heeft Bluestream de grenzen 
de afgelopen tijd flink naar boven weten 
te verleggen. Het bedrijf is hiervoor 
zelfs door Shell gecertificeerd. 

Caspar Domstorff: "In de afgelopen 
winterperiode hebben wij offshore 
Gabon in West-Afrika een heel mooi 
project voor Van Oord uitgevoerd. 
Deze aannemer had van Shell opdracht 
gekregen om bij een terminal een 
olieoverslagboei te verleggen en 
hierop nieuwe leidingen aan te sluiten. 
Van Oord zette voor het leggen van de 
leidingen haar eigen Stingray in, terwijl 
wij al het duikwerk met de DP II DSV Stril 
Server uitvoerden. We hebben daar bijna 
drie maanden lang met een grote ploeg 
ondersteuning gegeven. Het werk is zelfs 
een maand eerder dan gepland naar 
volle tevredenheid van Van Oord en 
Shell opgeleverd." 

Verder heeft Bluestream dichter bij huis, 
in de Nederlandse sector van de 
Noordzee, voor Petrogas een mooi 
project uitgevoerd. "Met de Deep Helder 
zijn we voor deze oliemaatschappij 
zeventig dagen actief geweest. In 
die periode hebben we A12 op A18 
aangesloten. Overigens zijn wij op dit 
moment, verdeeld over diverse projecten, 
met vier schepen op de Noordzee aan 
het werk." De personeelsbezetting van 
Bluestream telt momenteel 55 mensen 
op het kantoor in Den Helder, terwijl 
er offshore circa 150 mensen per dag 
voor het bedrijf actief zijn.

frame. Dat was nog niet eerder vertoond. 
Voorheen gebeurde dit altijd met duikers. 
Kortom, voor onze klanten zijn we 
altijd op zoek naar de beste oplossing. 
Dit geldt ook voor de inzet van 
duikondersteuningsvaartuigen. Zij krijgen 
van ons altijd het schip dat het beste 
bij het betrokken project past. Vooral op 
het gebied van DSV's is er op dit moment 
volop keus."

Kleine projecten
Ook al zien steeds meer grote operators 
wat het Helderse bedrijf de sector 
allemaal te bieden heeft, blijft men bij 
Bluestream met beide benen op de 
grond staan. 

Caspar Domstorff: "Wij hebben ons 
gespecialiseerd in het werken in ondiep 
water (0-50 meter) en hebben alle 
disciplines in huis om onze klanten 
slagvaardig te kunnen bedienen. 
De grote operators, die zeker in 
de huidige tijd steeds meer op de 
kosten gaan letten, zien nu ook de 
mogelijkheden die wij als competente 
serviceverlener kunnen bieden en 
dat we snel multidisciplinair kunnen 
schakelen. Vooral bij complexe projecten. 
Maar ook voor heel kleine projecten 
wordt bij ons alles uit de kast getrokken. 
Wij mogen namelijk niet vergeten waar 
we vandaan komen." 

Rolf de Vries voegt hieraan toe: "Wij 
zullen de gehele markt blijven bedienen 
en niet een deel uit het oog verliezen. 
Ofwel we blijven ons ook richten op de 
kleinere, meer eenvoudige projecten."

IRM IRM

Zij zijn al eens eerder geïnterviewd voor 
ons vaktijdschrift. De beide bestuurders 
en aandeelhouders van Bluestream uit 
Den Helder. Toen vertelden zij vooral 
over hun strategie om hun van origine 
duikbedrijf voort te stuwen in de vaart 
der volkeren. Op de vraag of die strategie 
heeft gewerkt en ook in de huidige 
moeilijke tijden in de offshore-industrie 
soelaas kan blijven bieden, geven de 
heren Rolf de Vries en Caspar Domstorff 
het volgende antwoord. "De grote lijn 
is dat wij ons ondanks de moeilijke 
omstandigheden een hele goede positie 
hebben verworven en deze ook weten 
vast te houden. Het besluit dat wij jaren 
geleden hebben genomen om ons te 
focussen op het inspectie-, reparatie- 
en onderhoudswerk (IRM) in de olie- en 
gassector, heeft heel goed uitgepakt. 
Als serviceverlener hebben wij met 
onze manier van werken nagenoeg 
alle operators actief in de Nederlandse 
sector van de Noordzee aan ons weten 
te binden. Je kunt wel stellen dat wij daar 
bijna de gehele markt met onze diensten 

bedienen. Ook nu het minder gaat in de 
sector. De bewegingen die wij een aantal 
jaren geleden richting windenergiesector 
hebben gemaakt, zorgen er nu voor dat 
wij in deze sterk doorzettende markt een 
voor ons belangrijke rol kunnen spelen." 
Bluestream haalt op dit moment circa 60 
procent van haar omzet uit de olie- en 
gassector en 40 procent uit de 
windenergiesector.

Windprojecten
Caspar Domstorff zegt over wat voor 
soort activiteiten er door Bluestream 
zoal in de windenergiesector worden 
ontplooid: "Een recent voorbeeld is 
het Gemini project van Van Oord. 
Als onderaannemer hebben wij voor 
deze bekende waterbouwer een groot 
UXO project uitgevoerd. Hierbij hebben 
wij onder andere acht mijnen weten 
te lokaliseren en identificeren. 
Wij zijn ongeveer 180 dagen bezig 
geweest om het gehele Gemini gebied te 
clearen. Hiervoor hebben we de schepen 
Deep Helder en VOS Sympathy ingezet. 

Wij kunnen dit soort werk doen omdat 
wij als enige ervaren offshorebedrijf in 
Nederland hiervoor zijn gecertificeerd. 
Ondertussen verrichten wij dit soort 
werk nog steeds in de Duitse sector 
van de Noordzee. Van Oord heeft ons 
verder ingehuurd om in het Gemini 
windpark onder water inspectiewerk 
uit te voeren. Hierbij komt ook alle onze 
eerder in de olie- en gassector opgedane 
kennis en ervaring goed van pas. 
Overigens zien we de windenergiemarkt 
alsmaar professioneler worden, waarbij 
voor de grote Nederlandse en Belgische 
waterbouwers een steeds belangrijkere 
rol is weggelegd. Gelegenheidsbedrijfjes 
vallen af en zorgen voor een opschoning 
van de sector. Voor ons biedt dat enorme 
kansen." Inmiddels bedient Bluestream 
bijna alle belangrijke kabellegbedrijven 
die op de Noordzee in deze branche 
actief zijn. Voor dit werk worden ROV's 
ingezet. Onlangs heeft Bluestream nog 
voor Tideway een project uitgevoerd in 
het kader van de vervanging van een 
subsea energiekabel.

GROEI BLUESTREAM GAAT ONVERMINDERD DOOR

‘We blijven complete 
markt bedienen’

Ook nu de olie- en gassector magere jaren doormaakt, weet Bluestream zich goed staande te houden. 

De al veel eerder ingeslagen weg in de IRM markt werpt steeds meer vruchten af en de strategie om 

ook in de windenergiesector aan de slag te gaan loont. Verder is tijdig ingespeeld op kansen 

in de decommissioningmarkt en worden heel complexe projecten niet geschuwd. 

Maar ook het kleine werk blijft voor Bluestream interessant.
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Vanaf de Stril Server 

wordt gedoken om 

zogeheten spool installation 

work uit te voeren. 

(foto: Bluestream)

Een aantal van de 150 

freelancers die dagelijks 

voor Bluestream offshore 

aan het werk zijn 

(foto: Bluestream).  



WINDENERGIE

TenneT is volgens de wet verantwoordelijk 
voor de betrouwbaarheid, veiligheid en 
leveringszekerheid van het Nederlandse 
hoogspanningsnet. Ook de aanleg van 
het net op zee is een taak van TenneT. 
Tot en met 2025 verwacht TenneT 5 
tot 7 miljard euro te investeren in het 
onderhouden en waar nodig uitbreiden 
van het net in Nederland. Ongeveer een 
derde van dit bedrag is nodig voor het 
aansluiten van windparken op zee.

Belang 
De investeringen van de hoogspannings-
netbeheerder zijn van groot belang voor 
de Nederlandse economie en daarmee 
voor de maatschappij. Met de uitbreiding 
en versterking van het net op land en 
met de aanleg van het net op zee levert 
TenneT namelijk een belangrijke bijdrage 
aan een duurzame, betrouwbare en 
betaalbare energievoorziening. 

De investeringen van TenneT zijn 
noodzakelijk om de afspraken uit 
het energieakkoord en de duurzaamheids-
ambitie van het kabinet te realiseren.

Omvang 
Minister Dijsselbloem schreef in  
de kamerbrief dat er een aantal 
uitgangspunten is gehanteerd voor  
het vaststellen van de omvang van de 
kapitaalstorting. Deze liggen ook vast in 
het staatsdeelnemingenbeleid. Zo schreef 
hij dat het eerste uitgangspunt het 
behoud van de kredietwaardigheid  
van TenneT is. Dit betekent dat TenneT 
financieel gezond blijft en voldoende 
mogelijkheden houdt om vermogen  
aan te trekken op de kapitaalmarkt.  
Dit is van groot belang om de 
investeringsagenda te financieren.  
 
Daarnaast draagt de staat als 

aandeelhouder alleen bij aan 
investeringen in het Nederlandse  
deel van de netbeheerder. Tot slot  
stelt de aandeelhouder pas kapitaal 
ter beschikking op het moment dat 
TenneT dit daadwerkelijk nodig heeft. 
De storting van circa 1,2 miljard euro 
wordt verspreid over 4 jaar. In 2019 zal 
de staat afwegen of de vierde tranche 
nog noodzakelijk is.

Rendement
TenneT gebruikt het bedrag van 1,2 
miljard euro voor investeringen in het 
Nederlandse net. Op deze investeringen 
maakt TenneT rendement dat hoger is 
dan de rentelasten die de staat betaalt. 
Als aandeelhouder profiteert de staat 
via hogere winstuitkeringen. Naast de 
maatschappelijke voordelen van de 
investeringen van TenneT heeft de staat 
dus ook een financieel voordeel.

STAATSDEELNEMING

TenneT krijgt 1,2 miljard 
voor windparken op zee

De staat stelt als aandeelhouder circa 1,2 miljard euro extra kapitaal (eigen vermogen) beschikbaar 

aan staatsdeelneming TenneT voor de benodigde investeringen in het Nederlandse elektriciteitsnet. 

Dit stelt TenneT in staat in de komende jaren 5 tot 7 miljard te investeren in zowel de aansluiting 

van nieuwe windparken in de Noordzee als in versterking van het net op land. 

Dit schreef minister Dijsselbloem van Financiën aanvang juli aan de Tweede Kamer.
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Elektriciteitsnetwerk 

op de Noordzee. 

INTERMEDIAIR

Managers van grote bedrijven 

vragen zich wel eens af: 

“Kan onze inkoopafdeling die 

toeleveringsproducten uit het 

buitenland niet gewoon zelf 

inkopen, zonder dat er een 

tussenpersoon, bemiddelaar of 

handelsagent tussen zit, die tenslotte 

ook zijn provisie moet hebben?” 

Die vraag werd voorgelegd aan 

ing. Robert Heester, directeur van 

Formaco Forgings & Castings, 

leverancier van specialistisch 

giet- en smeedwerk. 

“Waar het om gaat is om een stuk zorg 
en risico voor de klant weg te nemen; 
in ons geval als het gaat om de 
internationale inkoop van gegoten 
of gesmede producten waaraan een 
inkooprisico kan kleven. Bijvoorbeeld 
als er bewerkingen aan zitten die door 
verschillende bedrijven opeenvolgend 
uitgevoerd moeten worden,” 
aldus Robert Heester. 

“Stel, het betreft een specialistisch 
product voor de Nederlandse offshore-
sector, wat door een buitenlandse gieterij 
of smederij uit hoogwaardig materiaal 
vervaardigd wordt en waaraan weer door 
diverse bedrijven gefreesd en/of gedraaid 
moet worden en wat ook nog een 
specialistische warmtebehandeling en 
oppervlaktebehandeling moet krijgen. 
Als inkoper moet je dan wel voeling 
houden met al die afzonderlijke 
bedrijven die de bewerkingen uitvoeren. 
Dit kan veel tijd en ergernis op leveren. 
Gaat het mis, dan is het vaak onduidelijk 
wie hiervoor de verantwoording op 
zich neemt.”

Dirigent
Heester: “Een intermediair als Formaco 
kent zijn toeleveranciers door de 
jarenlange samenwerking door en door 
en weet precies welke fabrikanten het 
meest geschikt zijn voor een bepaald 
product of bewerking. Hij ‘dirigeert’ 
als het ware tussen de verschillende 
bedrijven die de bewerkingen moeten 
uitvoeren, en zorgt ervoor dat tijdens het 
fabricagetraject alles op tijd en volgens 
de afgesproken specificaties wordt 
uitgevoerd. De intermediair neemt het 
risico volledig uit handen van de inkoper, 
welke ten slotte door het grote 

inkooppakket wat hij vaak heeft, wel 
iets anders te doen heeft dan steeds 
maar weer de vinger aan de pols 
te moeten houden bij de diverse 
internationale producenten van zijn 
meervoudig te bewerken producten.” 

Één aanspreekpunt
“Het grote voordeel van een intermediair 
is, dat de klant maar één aanspreekpunt 
heeft. Door de expertise van deze 
‘makelaar’, kan de inkoper ervan uitgaan 
dat de productie en de bewerkingen 
van zijn ingekochte producten in goede 
handen zijn, en dat de specificaties en 
afgesproken levertijden gehaald worden. 
Vaak bestaat een inkooppakket voor 
een project uit meerdere producten. 
De intermediair heeft daarvoor zijn vaste 
toeleveranciers, zodat ook hiervoor de 
klant niet hoeft te gaan shoppen met 
de verschillende onderdelen in het 
pakket,” aldus Heester.

West-Europese kwaliteit
Hij vervolgt: “Door onze jarenlange 
ervaring en samenwerking met 
producenten weten wij precies wat 
hun specialisaties zijn. Al onze Europese 
fabrikanten werken op een West-
Europees kwaliteitsniveau, dat in de 
jaren van samenwerking met ons is 
opgebouwd. Verder kennen wij de 
mensen daar en is er een efficiënte 
communicatie. Dit komt uiteraard 
het uiteindelijk resultaat ten goede. 
Voor onze sector forgings & castings 
is het duidelijk: een intermediair 
‘ontzorgt’ de inkoper door zijn 
contacten en expertise, waardoor 
het hele fabricagetraject gestroomlijnd 
verloopt. Hij bewijst hiermee 
absoluut zijn meerwaarde.”

ING. ROBERT HEESTER VAN FORMACO FORGINGS & CASTINGS 

‘Wel of geen 
intermediair 
voor internationale 
technische toelevering?’



technologische voorbereiding voor de 
bouw nemen jaren in beslag namelijk.

Ecologie
Een eerste verkenning naar de 
ontwikkeling van 'IJmuiden Ver' wijst 
uit  dat ecologisch gezien er vooral 
voordelen zijn te behalen als vanaf het 
begin de building with nature-principes 
worden toegepast, nog los van de 
CO2-reductie die daarmee voor lange 
termijn wordt gerealiseerd. Aangezien 
het park zeer ver uit de kust ligt, 
is er ook geen zichtvervuiling.

Concluderend
Het belangrijkste is nu dat de politiek 
toewerkt naar een besluit in 2017 over 
de inrichting van het windenergiegebied 
‘IJmuiden Ver’.

Auteur: Erik Zigterman, strategisch adviseur 

en projectmanager en sinds 2014 lid van het 

Royal HaskoningDHV wind team.

 

stroomverbruik van 1,2 miljoen huishoudens) 
veruit de beste optie. Het biedt 
mogelijkheden tot een scherpe leercurve 
en tegelijk zijn de financiële risico's te 
overzien, evenals het opschalen van de 
productie van onderdelen zoals de turbines.

Besparingskosten
Alleen al het perspectief van een nieuw 
windmolenpark vanaf 2023 stimuleert 
de industrie verder te investeren in betere 
techniek en andere optimalisaties. 
De omvang van een dergelijk park 
zal de concurrentie aanjagen.

Kavelbesluit in 2017
Een politiek besluit over de inrichting van 
de kavel op 'IJmuiden Ver' speelt daarbij 
een cruciale rol. Als het kavelbesluit, 
dat moet samenhangen met een nieuw 
nationaal energieakkoord, er niet eind 
2017 ligt, dan is de kans groot dat een 
voorspoedige uitrol vanaf 2023 veel 
moeilijker wordt. De tender en 

WINDENERGIE WINDENERGIE

Het gaat om een besparing van zes 
procent op de totale investeringen voor 
windmolens op zee met een capaciteit 
van ongeveer 5 gigawatt, die dan in vier 
jaar tijd gerealiseerd wordt vanaf 2023. 
Een snel besluit biedt continuïteit in 
windontwikkeling en veroorzaakt 
vervolgens een vliegwieleffect in allerlei 
toeleveringsbedrijven. Zo geeft het een 
impuls aan de ontwikkeling van de 
Rotterdamse en Amsterdamse havens, 
nodig voor logistiek en transport op en 
rond het park tijdens de bouw en erna.

Marktconsultatie 
Dat blijkt uit een marktconsultatie 
die Royal HaskoningDHV heeft 
gemaakt in samenwerking met Ecofys. 
Zij deed dat in opdracht van Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) 

en TKI Wind op Zee. Juist 
kostenbesparingen zijn noodzakelijk 
om windenergie verder te kunnen 
ontwikkelen en concurrerend te 
worden met de energiemarkt.

Huidige ontwikkeling
Momenteel wordt gewerkt aan 
de ontwikkeling van drie grote 
windmolenparken op zee tot 2023. 
Een besluit in 2017 over nieuwe 
windparken in ‘IJmuiden Ver’, maakt 
verdere grootschalige uitrol van 
windenergie op zee dan vanaf 2023 
mogelijk. Het behalen van de doelen 
uit klimaat- en energieakkoorden 
komt bovendien dan veel dichterbij. 
‘IJmuiden Ver’ zou 3 tot 4 procent 
van de totale energiebehoefte in 
Nederland kunnen betekenen.

Sleutelfiguren windenergiesector
Royal HaskoningDHV vroeg de 
sleutelfiguren in de windenergiesector 
van o.a. energiebedrijven, scheepvaart 
en industrie naar mogelijkheden om 
kosten te besparen. Het is essentieel 
dat alle relevante partijen nu aan de 
slag gaan om scenario's voor te bereiden, 
zodat de politiek er uiterlijk in 2017 
een besluit over kan nemen.

Scenario's voor ontwikkeling
De ontwikkeling van 'IJmuiden Ver' kan 
op verschillende manieren, zo laat onze 
marktconsulatie zien. In stapjes van 350 
megawatt of ineens 5000 megawatt. 
Maar vanuit technologisch, logistiek, 
procesmatig en financieel oogpunt is 
de ontwikkeling van parken van 1250 
megawatt (ongeveer gelijk aan het 

RAPPORT ROYAL HASKONINGDHV EN ECOFYS

Politiek besluit kan een 
miljard euro opleveren
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Snelle besluitvorming van de politiek kan 

veel geld besparen. Door uiterlijk eind 

2017 te besluiten over de inrichting van een 

windenergiegebied 80 kilometer uit de kust 

(‘IJmuiden Ver’), dalen de kosten met circa 

een miljard euro.

‘IJmuiden Ver’ zou 

3 tot 4 procent van de 

totale energiebehoefte 

in Nederland 

kunnen betekenen.
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Teaming up with EWEA 
Annual Conference

WindEnergy Hamburg
27 – 30 SEPTEMBEr 2016

in co-operation with

WindEnergy Hamburg is the global meeting point for onshore 

and offshore experts. The combination of EWEA’s leading industry 

conference in conjunction with the world’s leading trade fair for 

wind energy represents a one-stop shop for business, networking, 

policymakers and the scientific community. Save the date!
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een tender bieden tot een maximum 
van 12,4 cent subsidie per kilowattuur 
opgewekte duurzame energie. 
Het Deense bedrijf Dong Energy bracht 
het laagste bod uit met gemiddeld 
7,27 cent per kilowattuur, exclusief 
aansluitingskosten voor TenneT van 
1,4 cent per kilowattuur. Dit is 5,1 cent 
subsidie minder dan van te voren 
begroot. Over een subsidieperiode van 
15 jaar levert dit een kostenbesparing 
op van 2,7 miljard euro. Tot nu toe was 
het laagste bedrag voor de aanleg van 
windmolens op zee ter wereld 10,3 
cent per kilowattuur voor een windpark 
voor de kust van Denemarken, exclusief 
de kosten voor netaansluiting.

De overheid regelt alle voorwaarden 
om de windparken aan te kunnen 
leggen: waar ze precies komen te 
staan, de vergunningen en de 
aansluiting op het elektriciteitsnet. 

De lage prijs is te danken aan de 
scherpe concurrentie tussen de 
bedrijven die in een openbare tender 
een bod uitbrachten om het windpark 
aan te mogen leggen. Het bedrijf Dong 
Energy bracht van alle 38 biedingen het 
winnende bod uit. Het park zal naar 
verwachting medio 2020 gereed zijn  
en zal op meer dan 22 kilometer van  
de Zeeuwse kust worden gebouwd.

Doorbraak
Minister Kamp van Economische Zaken: 
“Het is wereldwijd nog niet eerder 
voorgekomen dat een windpark tegen 
zulke lage kosten kan worden 
gebouwd. Het Nederlandse systeem 
waarbij bedrijven met elkaar moeten 
concurreren en de overheid alle 
voorwaarden regelt om het park aan 
te kunnen leggen, blijkt zeer succesvol. 
Deze kostenreductie betekent een 
grote doorbraak in de transitie naar 
meer duurzame energie.” 

Hij vervolgt: “De komende jaren 
worden in Nederland de vijf grootste 
windparken ter wereld aangelegd. 
We bouwen hiermee een nieuwe 
economische sector op. Door de 
ontwikkeling van windparken op 
zee zijn er al rond de 4000 banen 
gecreëerd, zoals in productie, bouw 
en onderzoek. Dit groeit naar 
verwachting tot 10.000 banen in 
2020.”  Veel werk rondom de bouw 
van het nieuwe windpark bij Borssele 
zal waarschijnlijk worden verricht 
vanuit de haven van Vlissingen.

Vijf miljoen
Van de 700 megawatt die het windpark 
Borssele zal opleveren, kunnen een 
miljoen huishoudens van energie 
worden voorzien. Na de aanleg van 
dit windpark zullen de komende jaren 
nog vier andere windparken van ieder 
700 megawatt volgen, ook voor de 
Zeeuwse, Noord- en Zuid-Hollandse 
kust. Deze vijf parken tezamen zullen 
in totaal 3.500 megawatt aan energie 
leveren, genoeg voor ruim 5 miljoen 
huishoudens. Hiermee wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de 
doelstelling van het Energieakkoord om 
in 2023 16% duurzame energie op te 
wekken. Dit is qua grootte een uniek 
project.  Ter vergelijking: het grootste 
windpark ter wereld op dit moment is 
een windpark van 630 megawatt 
(London Array). Windparken die in 
2015 gebouwd zijn in Europa waren 
gemiddeld goed voor 337.9 megawatt.

Unieke procedure
Partijen die geïnteresseerd waren in de 
ontwikkeling van Borssele, konden via 

Ook stelt de overheid via subsidies 
geld beschikbaar aan bedrijven voor 
de aanleg van de parken. Het bedrijf 
dat het windpark het goedkoopste 
kan bouwen krijgt tegelijkertijd de 
subsidie én de vergunning om het 
windpark te mogen bouwen.  
Dit maakt de aanleg van de 
windmolens goedkoper. Eerder 
moesten bedrijven al in het bezit 
zijn van een vergunning voordat ze 
konden meedingen naar de subsidie 
en moesten ze zelf de elektriciteitskabel 
aan laten leggen. Deze taak neemt 
netbeheerder TenneT nu op zich.

Naar verwachting zal medio augustus 
2016 de tender voor het tweede 
windpark (kavel III en IV) Borssele 
worden geopend. Daarna is vanaf 
2017 de ontwikkeling van windparken 
voor de Zuid-Hollandse en 
Noord-Hollandse kust beoogd.

WINDENERGIE WINDENERGIE

DONG DEED IN TOTAAL 21 BIEDINGEN

Windpark Borssele 
goedkoopste ter wereld

Het windpark Borssele wordt naar verwachting voor 2,7 miljard euro minder subsidie 

gebouwd dan waarmee eerder rekening is gehouden. Het windpark van 700 

megawatt zal bovendien 22,5 procent meer elektriciteit opwekken dan voorzien.
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Minister Kamp van Economische Zaken: 

“Het is wereldwijd nog niet eerder 

voorgekomen dat een windpark tegen 

zulke lage kosten kan worden gebouwd.”



The outcome: solar cells on the roof 
of the cabin, which use the sunlight to 
accommodate a major part of the 
cabin’s energy consumption. 
To suppress the need for power even 

At the last edition of Offshore Energy 
in Amsterdam, Merford presented the 
Ecocab NEO to offshore professionals 
for the first time. This industry is a good 
example of a sector moving towards 
a big change in its characteristics, 
in response to a changing world. 

Alternatives to traditional sources of 
energy arise, such as offshore wind parks 
and solar power plants. Merford believes 
in a bright future where green and 
sustainable ideas are turned into 
reality, collectively capable of making 
a true difference. The Ecocab NEO is 
Merford’s initiative in reaction to 
this changing world.

Origin of materials
With the Ecocab NEO, Merford puts 
emphasis on the origin of materials and 
on the production process of the cabin. 
Well-being and health of both the cabin 
operators and the production employees 
took centre stage during the design 
of the cabin and selection of materials. 
Basically all of the materials applied can 
either be reused for other products in 
the technosphere, or naturally broken 
down. None of the materials consist of 
high amounts of VOC’s (versatile organic 
compounds), and are as a result less 
harmful to production employees 
and users of the cabin. 

Another goal was to find a sustainable 
source of energy for the cabin to use. 

more, an adiabatic cooling unit refreshes 
the air in the cabin and reduces the 
inside temperature. This results in an 
energy saving of more than 40 % in 
comparison to conventional AC units.
 

ECOCAB ECOCAB

ECOCAB NEO 

Operator cabin 
with green vision

Last year Merford Cabins, based 

in Gorinchem, introduced the 

sustainable operator cabin Ecocab 

NEO to the industrial sector. 

The company finds motivation 

in the idea of a more sustainable 

future for both everyday life and 

industries. The Ecocab NEO features 

a range of principles within the 

theme of sustainability, emphasising 

the need for new initiatives 

to kickstart a green industrial 

revolution. Merford decided to 

join the collective of initiators, 

in order to carry out its 

sustainable ambitions.
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The Ecocab NEO is Merford’s 

initiative in reaction to this 

changing world.



decommissionings markt. De levering 
staat gepland voor 2019.

De 3,000mt Offshore Mast Kraan  
voor Boskalis zal worden geïnstalleerd  

aan boord van één van haar 
bestaande F-klasse zwaar 

transportschepen, welke zal 
worden omgebouwd 

naar een offshore 
transport en 

installatie kraanschip. De levering van de 
kraan staat gepland voor eind 2017.

De 5,000mt Tub Mounted Kraan voor 
Allseas zal aan boord van hun nieuw 
gebouwde offshore schip ‘Pioneering 
Spirit’ geïnstalleerd worden. Het ontwerp 
van de kraan is gebaseerd op het gebruik 
van een 20m diameter zwenklager welke 
geheel door Huisman ontworpen en 
gebouwd zal worden. De kraan zal in de 
tweede helft van 2018 geleverd worden.

KRANEN KRANEN

Onderstaand een overzicht:  
•  2 x 900mt Heavy Lift Mast Kraan voor 

BigLift Shipping;
•  1 x 1,600mt Leg Encircling Kraan voor 

Van Oord;
•  4 x 2,200mt Offshore Mast Kranen 

voor OOS International;
•  1 x 3,000mt Offshore Mast Kraan voor 

Boskalis;
•  1 x 5,000mt Tub Mounted Kraan voor 

Allseas.

De kranen zullen bij de Huisman 
productielocaties in Nederland, 
Tsjechië en China gebouwd worden. 

De leveringen staan gepland voor eind 
2017, 2018 en 2019.

De twee 900mt Heavy Lift Mast Kranen 
voor BigLift Shipping zijn bestemd voor 
BigLift’s derde Happy-S type schip ‘Happy 
Sun’. Het nieuw gebouwde schip wordt 
naar verwachting in het eerste kwartaal 
van 2018 opgeleverd.

De 1,600mt Leg Encircling Kraan voor 
Van Oord zal de bestaande 900mt kraan 
vervangen aan boord van hun offshore-
installatie jack-up ‘Aeolus’. De nieuwe 
kraan stelt Van Oord in staat om grotere 

en zwaardere fundaties en turbines 
voor offshore windparken te installeren. 
De kraan zal in het eerste kwartaal van 
2018 worden geleverd en geïnstalleerd.

Ter uitbreiding van hun huidige vloot, 
bouwt OOS International twee nieuwe 
semi submersible accommodatie 
kraanschepen. Voor elk van deze 
nieuwe schepen zal Huisman twee 
200mt Offshore Mast Kranen met 
‘deep water auxiliary hoist’ systeem en 
twee ‘telescopic access bridges’ leveren. 
De twee semi’s worden gebouwd voor 
de olie & gas, renewable energy en 

GEZAMENLIJKE HIJSCAPACITEIT 20,000MT

Nieuwe kraanorders 
voor Huisman
Huisman heeft nieuwe kraancontracten afgesloten met verschillende belangrijke partijen met een gezamenlijke 

hijscapaciteit van 20,000mt. De contracten vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde van circa 300 miljoen Euro.   
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Artist impression van 5,000mt kraan voor de ‘Pioneering Spirit’. 
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testing would be designed on the basis 
of extensive calculations to prove that 
they met the stringent requirements of 
the certifying authority. “And we want 
to point out that we have found this 
method to be absolutely reliable,” says 
Goudswaard. “But this method is also 
time consuming and expensive. A door 
which has been physically tested doesn’t 
need to go through this whole process. 
You can trust it no matter what size it is.”

This is exactly the breakthrough that 
InterDam has achieved: Through the 
development of a specially designed 
furnace, engineers at InterDam can 
now physically test larger doors to 
the prescribed rigorous standards. 
This has effectively increased the 
maximum size of a fire-tested door to 
4.2m x 3.3m. (height x width) 
“As far as we know,” says Goudswaard, 
“this is the largest double leaf fireproof 

To physically test the integrity of 
a fireproof door, it has to be put into 
a sealed test chamber and subjected to 
fire with temperatures of over 1,000°C 
for a prolonged period of time. 
However, the practical difficulties of 
creating a large enough test chamber 
has meant that the maximum size door 
that could be tested was 2.4m x 2.4m. 
This can be a problem for customers, as 
R&D manager Paul Goudswaard explains: 
“If there is large equipment that 
occasionally needs to be taken in 
and out through an opening in a wall, 
a client will obviously need a bigger 
door. This door needs to be fireproof 
and safe, which means it has to be 
officially certified.” 

Up to now, large fireproof doors had 
been certified on a project-by-project 
basis. In the planning stages, doors larger 
than the maximum size for physical 

door in the world to be successfully 
tested in this way. And it will more 
than double the maximum allowed 
openable area in a structure.”

The benefit to InterDam’s customers 
is clear: a project that requires larger 
than standard sized fireproof doors can 
run more efficiently and cost effectively 
because the necessary certification 
process will go much faster. Plus there 
is the confidence that comes with 
knowing that doors have passed physical 
tests - another example of InterDam’s 
customer-centred approach, innovating 
in response to what customers need: 
their need to be safe in a simple way.

Based on test results, this door type 
will be certified as an A60, EI90 and 
EW 240 fire rating approved double 
door in accordance to all relevant 
norms and standards.

FIREPROOF FIREPROOF

LEADING SPECIALIST INTERDAM 

Breakthrough in testing 
of fireproof doors

InterDam, leading 

specialist in blast-proof, 

fire-resistant doors 

and walls, has made 

a breakthrough in the 

testing of larger than 

standard fireproof doors. 

For customers, this will 

mean a faster, smoother 

project trajectory and 

lower costs. So what is 

this breakthrough?
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'This is the largest double leaf fireproof door in the 

world to be successfully tested in this way.'

 Paul Goudswaard , R&D manager



mensen elkaar op een positieve manier 
aanspreken op bijvoorbeeld die veiligheid. 
Dat levert het beste resultaat op. 
Ik heb zelf ook een aantal van die 
trainingen meegemaakt en het is 
ontzettend leerzaam als je  direct wordt 
geconfronteerd met je eigen gedrag.”

Teamspirit
Op de vraag van Vanderlyde over 
zwaar werk en het verblijf aan boord 
van de schepen antwoordde Bouvy: 
“Tegenwoordig wordt veelal gewerkt 
met machines, robots en computers. 
Ik wil het fysieke aspect daarom ietsje 
nuanceren. Wat wel zwaar is, is het 
feit dat de mannen en vrouwen vijf 
weken achtereen zeven dagen per week, 
twaalf uur per dag werken. En om die 
inspanning te verlichten, zorgen wij 
voor ontspanning. Zo is er een fitness 
ruimte om in shape te blijven, bieden 
we gezonde voeding aan en is er 
entertainment aan boord in de vorm 
van video’s en play stations. 
Ook zorgen we ervoor dat de mensen 
zo goed mogelijk contact kunnen 
houden met het thuisfront. Dat ze 
kunnen skypen. Zo’n scheepscommunity  
is bijna een grote familie. Mensen 
hebben een nauwe band met elkaar. 
Zoeken elkaar later ook privé weer op. 
Vaak komen opvarenden ook uit dezelfde 
omgeving. En dat juich ik zeer toe, 
want cultuur bindt mensen en juist 
die onderlinge saamhorigheid leidt tot 
succes. Er is heel veel sociale interactie 
tussen mensen. Zij sporten samen, 
drinken samen een biertje. Dat zorgt 
voor teamspirit. Mensen komen bij ons 
en gaan eigenlijk nooit meer weg. 
Daar ben ik trots op. Is bindende factor.” 

Respect
Respectvol met elkaar omgaan. Die drive 

kenmerkte Vanderlyde Tideway als 
een uiterst hoogwaardig bedrijf, dat 
in de loop der tijd een opmerkelijke 
positie heeft opgebouwd. Volgens 
het nominatierapport is Tideway 
een bedrijf dat liever banen biedt aan 
medewerkers en medewerksters die 
zekerheden bieden, dan tijdelijke 
contracten. In het laatste geval krijg 
je vaak te maken met minder 
betrokken werknemers. 

Dit zegt veel over de wijze hoe Tideway 
met haar mensen wenst om te gaan. 
Veel warmte en authentieke betrokkenheid 
van het management zorgen ervoor dat 
medewerkers en medewerksters zich 
gerespecteerd en gezien voelen. 
Binnen Tideway heeft dat onherroepelijk 
geleid tot een hecht team van collega’s 
voor wie Tideway voor een belangrijk 
deel (ook letterlijk) als tweede huis geldt. 
De Nominatiecommissie vindt vooral 
het ‘Healthy Food Project’ voor de 
bemanning van de huidige vier schepen 
een heel mooi en bijzonder project. 
Het toont aan hoe betrokken Tideway 
is bij het wel en wee van haar mensen 
en dat er alles gedaan wordt om hun 
welzijn op een zo hoog mogelijk 
niveau te brengen en te houden.

Training
In zijn rectie op deze mooie woorden, 
legde Hugo met name de nadruk op de 
aspecten veiligheid en gezondheid en 
gaf hij aan bijzonder trots te zijn op het 
gegeven dat er al drie jaar lang geen 
ongevallen meer geweest zijn aan boord 
van onze schepen. “Wij zetten stevig in 
op trainingen van onze mensen. Je kunt 
heel veel vastleggen in procedures, maar 
uiteindelijk lost dat de zaak niet volledig 
op. Waar je voor moet zorgen is dat je 
als bedrijf een cultuur realiseert waarbij 

geldt toch zeker ook voor de mensen op 
het kantoor in Breda, vroeg Vanderlyde 
zich vervolgens hardop af. Bouvy: 
“Jazeker. Technisch superieur werken 
is heel erg belangrijk. Iedereen die bij 
ons werkt wil ook daadwerkelijk 
technisch het verschil maken. 
Kwaliteit dus. Dan is het juist belangrijk 
dat mensen met respect met elkaar 
omgaan. En integer zijn. We werken op 
kantoor met groot aantal nationaliteiten. 
Die werken allemaal met elkaar samen. 
Geïntegreerd. Net als aan boord vormen 
ook zij samen een team. Leveren ook zij 
samen een prestatie. Onze HR afdeling 
let er daarom heel scherp op tijdens 
sollicitatiegesprekken dat mensen de 
kwaliteit hebben om andere mensen 
in hun waarde te laten. Wij nemen  
geen mensen aan om ze in een doos 
te stoppen en te zeggen; dit is uw werk 
en daarmee basta. Als directie geven wij 
onze mensen een verantwoordelijkheid 
en in ruil daarvoor verwachten wij een 
hoog verantwoordelijkheidsbesef terug. 
Wij bieden hen de mogelijkheid zich te 
kunnen ontwikkelen en ontplooien. 
Daarmee kunnen zij voor zichzelf een 
waarde creëren, maar zeker ook voor 
het bedrijf. Daar waar teamspirit, 
vakmanschap en persoonlijke groei 
samenvallen, vind je de beste 
voedingsbodem om te excelleren. 
Als Tideway doen wij er alles aan om 
die combinatie van kenmerken te 
realiseren en verder uit te bouwen.”

Uitslag
Eind van het jaar bepaalt de jury welk 
bedrijf landelijk wordt uitgeroepen tot 
de best presterende werkgever 2016. 
De winnaar ontvangt van ex-premier 
Jan Peter Balkende tijdens een grote 
gala-avond in Studio 21 te Hilversum 
een bedrag van 10.000 euro. 

AWARD AWARD

TIDEWAY WINNAAR IN SECTOR NATTE WATERBOUW

Arbeidsmarkt 
Award 2016
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Tideway Offshore Solution is genomineerd voor de Arbeidsmarkt Awards 2016. Dit is de grootste werkgeversprijs 

van Nederland. In het aan deze prestigieuze prijs gekoppelde tv-programma ‘Arbeidsmarkt TV’ voelt presentator 

Arnold Vanderlyde directieleden van genomineerde bedrijven positief kritisch aan de tand. 

Zaterdag 18 juni was het de beurt aan 
Tideway directeur Hugo Bouvy om met de 
voormalig drievoudig Europees Kampioen 
Boksen en drievoudig Olympisch bronzen 
medaillewinnaar in woord en gebaar te 
sparren in de ring. Het werd een fair 
sparring partijtje waarin Vanderlyde zijn 
opponent Bouvy alle ruimte toeliet om 
zijn woordje te doen.

De Arbeidsmarkt werkt samen met het 
Nationale Business Succes Award Instituut. 
Dit instituut is het grootste succes- en 
onderzoeksbureau van Nederland. 
Het instituut geeft jaarlijks tal van prijzen 

en awards uit, waaronder de nationale 
ondernemersprijs. Zo ook de Arbeidsmarkt 
Award. Het gehele jaar worden bedrijven 
uit tal van branches onderzocht op hun 
kwaliteiten als goed presterende 
werkgever. Per branche (Tideway is 
winnaar in de sector natte waterbouw) 
wordt bepaald welke werkgever zich op 
dit gebied onderscheidt. Hierbij wordt 
gekeken naar wat voor resultaat het 
bedrijf met zijn medewerkers realiseert, 
of het een aantrekkelijk bedrijf is, hoe 
tevreden de medewerkers zijn, hoe het 
bedrijf het meest uit zijn mensen haalt en 
hoe ze achter de doelen van het bedrijf 

staan. Uiteindelijk bepaalt een nominatie-
commissie bepaalt per branche de winnaar 
van de best presterende werkgever. 

Warmte 
Zoals reeds aangegeven in de intro wordt 
elke best presterende werkgever in zijn 
branche aan de Nederlandse televisiekijker 
voorgesteld en in het programma geeft 
het bedrijf aan waarom het genomineerd 
is als best presterende werkgever. 

Op 18 juni was het dus de beurt aan 
Tideway. Na een kort introductiefilmpje 
opgenomen aan boord van de ‘Flintstone’, 

'Daar waar teamspirit, 

vakmanschap en 

persoonlijke groei 

samenvallen, 

vind je de beste 

voedingsbodem 

om te excelleren.'

Hugo Bouvy, directeur Tideway



CRANES

As a trusted partner in the international 
offshore industry, Kenz Cranes has 
provided various pedestal mounted cranes 
and excellent after sales service for all 
kinds of offshore structures and support 
vessels for over 50 years.

The two Kenz knuckle boom cranes will 
be replacement cranes for the current 
knuckle boom cranes on the deepwater 
construction vessel ‘Aegir’.

Kenz Cranes will design a 200t active 
heave compensated knuckle boom crane 
with a deep water winch suitable for 3300 
mtr water depth and an outreach of 50 
metre! The other knuckle boom is a 50t 
crane with an outreach of 42 m.

Robert de Rijcke, Commercial Director of 
Kenz Figee Group said: “Kenz Cranes 
have shown again to be very competitive 
and innovative in the current turbulent oil 
& gas market. With this order we will 
further strenghten our position delivering 
high tech knuckle boom cranes for service 
providers in the oil and gas industry.”

HEEREMA MARINE CONTRACTORS AWARDS CONTRACT TO KENZ CRANES

Two knuckle boom 
cranes for ‘Aegir’

Heerema Marine Contractors, the 

world leading marine contractor in the 

international offshore oil and gas 

industry, has awarded Kenz Cranes 

with a contract for the design and 

production of two knuckle boom 

cranes for its vessel DCV Aegir.
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As of December 2017, 

the cranes will be delivered in 

Rotterdam, the Netherlands.

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

Measuring and 
monitoring skills 
and systems

Independent engineering company with 
expertise in the following fi elds:

•  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

Sustaining Results Through Engineering

www.stemar.com

•  3D Laser Scanning     •  Mechanical Engineering     •  Design Veri� cation

We make the  3D scan,
We do the Engineering, 
You get the best results!

Swift and Accurate 
3D Laserscanning leads 

to shorter installation times 
          and no clashes.



systeem, Het F&G-systeem, de MCC’s en 
de UPS-systemen aangekocht aan de 
hand van het Procurement Plan.

Opdracht
In april werd bekend dat Vattenfall de  
bid had gewonnen om windmolens aan 
te mogen sluiten op het platform en dus 
was er ook voor Vattenfall een E&I-
installatie (hoogspanning, laagspanning 
en communicatie) noodzakelijk op het 
platform, aangezien beide parttijen 
helemaal op zichzelf meoten draaien.  
Na een eerste bespreking op het 
hoofdkantoor van Vattenfall in 
Stockholm heeft SPIE de opdracht 
ontvangen om voor de installatie op  
de topside het gehele project te doen; 
van Scope-definitie tot en met de  
pre-commissioning. Later is ook de 
inbedrijfstelling van de installatie  
nog in opdracht gekomen.

Planning
Ruud: “Eén van de grootste uitdagingen 
van het project was de planning. Deze 
was in eerste instantie al erg krap, maar 
door diverse oorzaken kon er pas medio 
september aangevangen worden met de 
installatie van de kabelbanen. De eerste 
kabel werd pas eind november gelegd, 

“Ik ben hier in de buurt opgegroeid,” 
vertelt Ruud terwijl hij koffie inschenkt in 
de bouwkeet. “De Marine & Offshore-
wereld heeft me altijd getrokken en dan 
zit je hier bij HSM Offshore natuurlijk op 
een geweldige plek. Al mijn interesses 
vloeien in de project samen. Dit platform 
is bestemd voor het Horns Rev C offshore 
windpark in Denemarken en wordt 
gebouwd in opdracht van Energinet.dk, 
de grid owner van het Deense 
energienetwerk. Eenmaal gereed zullen 
er 49 windmolens op het platform 
aangesloten worden in twaalf strengen 
(33kV). De totale opbrengst zal 440MW 
zijn en dit zal naar de wal worden 
getransporteerd met 200kV. SPIE is  
gedurende het project niet alleen 
verantwoordelijk voor de gehele E&I-
installatie, onze mechanische afdeling 
heeft ook de installatie van het HVAC-
systeem uitgevoerd.”

Ondersteuning
Nadat SPIE eind januari 2015 de opdracht 
had ontvangen van HSM Offshore, is er 
gestart met de voorbereiding en inkoop 
van long term delivery items. Hierbij werd 
het projectteam ondersteund door de 
afdeling Inkoop in Breda. Zo zijn de 
auxiliary transformatoren, het CCTV-

maar de sail away datum bleef staan op 
begin april. En dus moesten we tussen 
medio januari en eind februari de diverse 
systemen mechanical complete hebben. 

Het gehele projectteam heeft een 
fantastische inzet getoond en met  
vele overuren hebben we het weten  
te realiseren om de installatie voor 
Energinet.dk conform planning op te 
leveren en het project van Vattenfall  
nog voor de geplande einddatum op  
te leveren. Ook de kwaliteit was van  
een hoog niveau en dus waren de 
eindgebruikers tevreden. SPIE kan 
terugkijken op een succesvol project.  
We hebben een mooi visitekaartje 
afgegeven. 

Projectcijfers

Meters kabelbaan: 3000
Meter ondersteuning: 6750 
Meters kabel: 63.229
Aantal aansluitingen: 3772
Aantal MC-sheets: 2553
Aantal uren: 54.500
Piekbezetting: 115 medewerkers

Fotograaf: Etienne Oldeman.   

E&I  INSTALLATIE E&I  INSTALLATIE

SPIE REALISEERT E&I INSTALLATIE OP HORNS REV C TOPSIDE

Planning was 
grote uitdaging

Enthousiasme kan Projectmanager E&I Ruud van Oers (35) van SPIE Nederland 

uit Breda zeker niet worden ontzegd. Hij glundert wanneer hij zijn auto 

parkeert op het terrein van HSM Offshore in Schiedam. Uw redacteur was 

er al en samen keken we naar de enorme topside (1800 ton) die op 4 april 

van dit jaar naar Denemarken is getransporteerd.
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Eenmaal gereed zullen er 49 

windmolens op het platform 

aangesloten worden in 

twaalf strengen.



TECHNOLOGIE

De Marine Solutions divisie van GE 
gaat de technologie leveren die de 
kernactiviteiten van Heerema’s nieuwe 
SSCV ‘Sleipnir’ gaat ondersteunen.
De ‘Sleipnir’ wordt 220 meter lang en 
102 meter breed, waardoor dit het 
grootste kraanschip ter wereld zal zijn. 
Het schip wordt uitgerust met twee 
kranen met een hefvermogen van 
10.000 ton. Deze kranen worden 
ingezet voor offshore-bouwprojecten 
en zwaar tilwerk.

Energie
Om de werkzaamheden aan boord van 
het schip soepel te laten verlopen, 

levert GE het elektrische gedeelte van 
het kracht- en aandrijfsysteem, inclusief 
twaalf 8-megawatt (MW) generatoren, 
acht aandrijfsystemen van 5,5 MW, 
middenspanningsschakelborden, 
transformatoren en MV7000 
aandrijvingen. De opgewekte energie 
zal het schip positioneren en stuwen 
en de systemen aan boord van het 
schip van elektriciteit voorzien.

Compact
Om verschillende technische uitdagingen 
te overwinnen, heeft GE een oplossing 
ontwikkeld die op maat is gemaakt 
voor dit project. 

Zo is bij het ontwerpen van het volledige 
energiesysteem rekening gehouden 
met fouttolerantie, in lijn met de 
regels van Lloyd’s Register (DP AAA). 

Het systeem is compacter dan standaard-
oplossingen. GE heeft namelijk 
geavanceerde sensoren ingebouwd, 
zodat het mogelijk is om de status van 
alle apparaten in real-time te monitoren 
en mogelijke defecten te signaleren. 
Samen vormen deze toepassingen 
een compacte, maar zeer geavanceerde 
oplossing, die werkzaamheden faciliteert 
en tegelijkertijd de uitvaltijd van 
systemen vermindert.

GE GROTE KRACHT ACHTER GROOTSTE KRAANSCHIP TER WERELD

Geavanceerde oplossing 
voor energiesysteem
Om gewaagde ideeën en doelen te kunnen realiseren en uitdagingen het hoofd te bieden, zijn er stabiele 

samenwerkingen en betrouwbare technologieën nodig. Een dergelijke samenwerking is recent gevormd tussen GE 

en Sembcorp Marine, die samen één van de meest uitdagende offshore-projecten van de laatste tijd gaan realiseren: 

het nieuwe semi-afzinkbare kraanschip van Heerema.
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Control your comfort

The offshore sector is often faced with extreme weather. A comfortable 
and well air conditioned environment below deck is of utmost 
importance for the well being of the people and equipment on board.

With local affiliates and sales and after sales centres around the 
world, we have experience with the design, installation and maintanance 
of all types of HVAC & R equipment suitable for offshore settings.

www.heinenhopman.com
Meet us at SMM: B5.116 
Meet us at Offshore Energy: 2.026
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gepresenteerd zijn; The Best Innovation 
in Offshore Energy Award; The Offshore 
Energy Public Outreach Award; en The 
Offshore Energy Young Engineer Award.

•  The Best Innovation in Offshore Energy 
Award gaat naar de beste innovatie in 
de gehele offshore energiemarkt van 
de afgelopen twee jaar (2015 en 2016).

•  The Offshore Energy Young Engineer 
Award kan worden toegekend aan een 
ingenieur van 35 jaar of jonger voor 
uitstekende prestaties in de industrie.

gegenereerd met behulp van het 
temperatuurverschil tussen de 
verschillende lagen van de oceaan. 
Het symposium biedt een podium om 
de meest recente ontwikkelingen op 
het gebied van OTEC te bespreken. 
Dit jaar vindt de vierde editie plaats op 
zowel de TU delft als gedurende OEEC.  

Iedereen die zich registreert voor de 
Offshore WIND Conferentie, het Marine 
Energy Event en het OTEC symposium 
krijgt automatisch toegang tot OEEC.

Gala Dinner & Awards Show
Tijdens het eerste Offshore Energy 
Opening Gala Dinner op maandag 
24 oktober in Amsterdam (Beurs van 
Berlage) zullen verschillende successen 
gevierd worden door het uitreiken van 
drie industrie awards. De genomineerden 
worden in september bekend gemaakt 
en een deskundige jury, bestaande uit 
onder andere Edward Heerema (Allseas), 
Jan Hoegee (TNO) en Sander Vergroesen 
(IRO), zullen alle inzendingen zorgvuldig 
beoordelen en de drie genomineerden 
per award bepalen. De drie awards die 
tijdens de Opening Gala Dinner worden 

•  The Offshore Energy Public Outreach 
Award wordt uitgereikt aan een bedrijf, 
organisatie of project actief in de 
offshore energie-industrie die 
uitstekend hebben gepresteerd op  
het gebied van publieksbereik.

De winnaars zullen op het Opening 
Gala Dinner bekend worden gemaakt. 

Gastheer van deze avond is Mathijs 
Bouman, bekend van onder andere 
RTL en het Financieele Dagblad.

OFFSHORE ENERGY OFFSHORE ENERGY

OEEC heeft de afgelopen jaren een 
voortdurende groei doorgemaakt en 
de ambitie om deze koers voort te zetten 
is volop aanwezig. De verhuizing naar 
hallen 1, 2, 4 en 5 in Amsterdam RAI 
is hier een duidelijk voorbeeld van. 
Het biedt bezoekers en exposanten 
meer gelegenheid voor het demonstreren 
van producten, innovaties en diensten 
uit de industrie. 

Paviljoens
Ook dit jaar zijn er weer landenpaviljoens 
aanwezig tijdens OEEC, waaronder 
Nederland, China, Schotland, Italië en 
Iran. Een mooie ontwikkeling is de 
aanwezigheid van Iraanse bedrijven die 
zich op het Iraanse paviljoen presenteren. 
OEEC 2016 organiseert samen met CBC 
Oil & Gas verschillende activiteiten om 
Iraanse bedrijven met de internationale 
energie-industrie in contact te brengen. 
Daarnaast worden er twee technische 
conferentiesessies over Iran georganiseerd. 
Hier worden de ontwikkelingen in de 
Iraanse olie-industrie besproken.

Conferentieprogramma
Zowel de exploratie en productie van de 
conventionele energiebronnen zoals olie 
& gas, als duurzame energiebronnen 
zoals offshore wind en marine energy 
staan tijdens OEEC 2016 centraal. 
Om deze reden is het de ideale plek om 
nieuwe inzichten te vergaren over de 

toekomst van energie. OEEC 2016 biedt 
ook een uitgebreid conferentieprogramma 
met als thema ‘Entering a new era’, met 
tien technische sessies waarbij, onder 
andere, de volgende onderwerpen 
worden behandeld: subsea processing 
& infrastructure, decommissioning, 
knowledge management, asset integrity, 
business opportunities in Iran, LNG en 
‘optimizing value by building alliances 
across the E&P chain’. 

Offshore WIND Conference
Als onderdeel van OEEC vindt ook dit 
jaar gelijktijdig de zevende editie van 
de jaarlijkse Offshore WIND conferentie 
plaats op 24 en 25 oktober. 
De conferentie richt zich op de 
businesskansen en successen in deze 
hernieuwbare energie-industrie en de 
manier waarop de industrie tot volle 
bloei kan komen. De voorzitter van 
de Offshore WIND Conference 2016 
is Stephen Bolton, Operations Director 
bij Bibby Marine Services.

Zolang er  geprofiteerd kan worden 
van de mogelijkheden en de bijhorende 
uitdagingen staat de offshore 
windindustrie een veelbelovende 
toekomst te wachten. De overeenkomsten 
die tijdens COP21 in 2015 zijn gesloten 
zijn bemoedigend: zij bieden 
ondersteuning om de doelen van 
toekomstige projecten te halen. 

Tijdens de Offshore WIND Conferentie 
gaan 15 sprekers en ruim 400 
professionals met elkaar in discussie 
over de manier waarop het op grote 
schaal inzetten van offshore windenergie 
gerealiseerd kan worden. Beide dagen 
worden de plenaire sessies afgewisseld 
met netwerkmogelijkheden.

Marine Energy Event
Op 26 oktober vindt ook het Marine 
Energy Event plaats welke wordt 
georganiseerd in samenwerking met 
EWA, de Nederlandse branchevereniging 
voor Energie uit Water. Deze dag staat in 
het teken van het winnen van energie uit 
water. Bekende gezichten uit de industrie 
zullen gedurende deze dag de highlights 
van het afgelopen jaar en hun blik op 
de toekomst presenteren. Tevens worden 
updates over diverse Nederlandse 
projecten in de Oosterscheldekering, 
de Brouwersdam, de Afsluitdijk en de 
Waddenzee bij Texel gegeven en 
wordt gekeken naar internationaal 
toonaangevende projecten in Frankrijk 
en Groot-Brittannië. Tot slot worden 
energievoorziening voor eilanden 
besproken.

OTEC Symposium
Het OTEC Symposium is de grootste 
jaarlijkse bijeenkomst binnen Ocean 
Thermal Energy Conversion. OTEC is een 
technologie waarbij elektriciteit wordt 
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OFFSHORE ENERGY EXHIBITION & CONFERENCE IN AMSTERDAM RAI

Entering a new era
Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) is een jaarlijks evenement dat inmiddels is uitgegroeid tot één 

van de belangrijkste internationale conferenties waar alle facetten van de offshore energy sector aan bod komen. 

Met ruim 11.500 (offshore) professionals en meer dan 650 deelnemende bedrijven belooft deze negende editie 

weer een geweldig evenement te worden op 24, 25 en 26 oktober 2016.

Overzicht van 2015 evenement. Foto robertAarts.

Archieffoto conferentie 2015.



Kongsberg will also provide system 
switchboards, frequency converters, 
automation, navigation & DP systems, 
radio and satellite communications, 
networking and on board entertainment, 
safety technology and monitoring 
components such as the advanced 
helideck system.

The SSCV’s will also be equipped 
with STX-MAN diesel engines and 
Thrustmaster thrusters fitted with 
a condition monitoring system. 
In between projects they will have 
a transit speed up to 12 Knots.

“The order of the ‘OOS Serooskerke’ 
and the ‘OOS Walcheren’ is a result of 
an  innovative and unstoppable Dutch 
spirit,” says  Léon Overdulve, owner 
of OOS International.  “We took 
a quantum leap within the Oil-, 
Gas- and Wind Industry.”

Cranes
OOS will equip its two new SSCV’s with 
two heavy lift cranes, with a total dual 
lifting capacity of 4,400t per vessel. 
The heavy lifting and service cranes will 
be provided by Huisman Equipment, 
which can be utilized for the (de)
commissioning of subsea structures, 
foundations, moorings, floating and 
heavy lift platforms for offshore wind 
structures in deep water. A total of 600t 
can be heave compensated installed or 
removed at 3000 meters water depth.

Hotel and heavy lift
In addition, the units will provide hotel 
services for 750 people in mainly single 
and twin cabins built to the highest 
standards following ABS habitability 
requirements. These hotel services will 
be utilized during the preparation work 
prior to the execution of actual heavy 
lifting projects. 

These unique technical and commercial 
benefits have been efficiently proven 
with the first SSCV unit named ‘OOS 
Gretha’, presently working for 
Petrobras, in Brazil.

DP3
The SSCV’s will be equipped with a state-
of-the-art enhanced dynamic positioning 
class 3 system from Kongsberg. 

Long-term commitment
“Today’s oil and gas economics does 
not hold us back,” says Leon Overdulve. 
“The fact that we decided to continue 
with our plans by introducing these niche 
products in the current market situation, 
shows our strong long-term 
commitment, as well our trust in 
this great novel concept.” 

The engineering and construction phase 
is estimated to be completed in Q2 2019 
for the first SSCV (‘OOS Serooskerke’) 
and Q3 for the second SSCV (‘OOS 
Walcheren’). 

SSCV SSCV

OOS INTERNATIONAL ORDERS TWO NEW SSCV’S

Remarkable order is result 
of unstoppable Dutch spirit
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Holding OOS International Group, with its headquarters in Serooskerke, 

confirms it has recently signed a fixed contract for the engineering and 

construction of two new build Semi-Submersible Crane Vessels (SSCV) 

with China Merchant Industry Holdings (a fully owned subsidiary of the 

China Merchant Group).

Leon Overdulve shaking hands with the people of China Merchant Industry after the signing ceremony.

'Today’s oil and gas 

economics does 

not hold us back.' 

Leon Overdulve, CEO OOS International



MAINTENANCE

Maintenance has long been a ‘process’ 
for most oil and gas plant managers. 
It involves a lot of planning and 
time-consuming checks on equipment 
that may, or may not require updates 
or replacements. Then there is the issue 
of calibrations and measurements. 
This requires expensive and challenging 
inspections of pipelines and flows, 
all of which need to be verified with 
a reliable, traceable standard.

Smart technology, smart business
Although many large oil and gas 
producers have invested in some smart 
tools and technology, they are not 
utilizing the massive amounts of data 
that is collected by them. For example, 
they use sensors on equipment for 
real-time temperature measurements, 
but not to compare the time difference 
or to alert the plant manager that a part 
is dirty and needs changing at that 
moment. The real-time data being 
collected and read needs to be turned 
into quality data. To do this, a company 
needs to invest in a system that can 
extract the data from these different 
sensors in a variety of areas and turn 
it into useful, actionable information. 
It’s a bottom up versus the old, top 
down, system of change.

This is especially true with calibration 
and metering, which usually only gets 
updated once every few years. This is 
a major, and inevitably costly, mistake on 
the part of executives because the future 
maintenance costs on older systems can 
become immense. By starting off with 
the correct measurements that are also 
verifiable, a company will end up saving 
much money and time in this crucial 
aspect of the business.

Human error
As Last has mentioned before, the figures 
don’t lie. There is plenty of evidence 
showing that 90 percent of errors are 
caused by people and only 10 percent 
by equipment. Of the 90 percent caused 
by human error, 80 percent are from the 
incorrect interpretation and application 
of engineering standards, lack of the 
right competency skills, interpretation 
differences in procedures and work 
instructions and lack of software tools. 
Online predictive maintenance can 
reduce human errors and provide useful 
feedback to plant workers about how 
better to do their jobs.

What Last is talking about here are online 
tools to automatically validate instruments 
and in turn to determine uncertainties of 

measurement systems in order to collect 
relevant diagnostic data on which to 
base business decisions. With the right 
IT solutions, companies can truly trust 
their measuring systems and save 
money at the same time.

First mover advantage
As seen over the last few years, the 
Middle East is moving quickly towards 
updating its systems. It seems to be much 
harder to convince European and American 
oil companies that they need to look to 
the future and make changes now.

The drive for change must be led by 
the management. This can be difficult 
to accomplish because managers do 
not always have sufficient technical 
knowledge to understand how important 
it is to invest in the preliminary phase of 
a project. Often, they mainly see costs 
and don’t possess a long-term view.

It’s in the interest of the entire industry 
to adopt a bottom up approach and 
invest in online predictive maintenance 
systems that can help optimize all of their 
processes. In the end, online predictive 
maintenance makes for better 
management decisions and 
lower lifecycle costs.

BOTTOMS UP 

The benefits of taking 
a bottom up approach 
to maintenance

When it comes to maintenance, the oil and gas industry has 

operated with the same top down approach for decades. 

A conservative, risk averse mentality combined with a lack 

of financial incentive has held back moves toward more 

advanced solutions even as technology has become 

embedded in every aspect of our lives. Wouter Last, President 

of Hint in Hattem, believes, the time for a technology-based, 

‘bottoms up’ predictive approach to maintenance has come.
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HUISMAN SELLS SHARES IN TOCARDO 

Huisman has sold its majority stake in tidal and free-flow water turbines producer 
Tocardo International BV, to the Canadian company Tribute Resources Inc. 
The transaction is consistent with Huisman’s strategy to divest activities in 
non-core businesses.

"We are pleased that we have reached an agreement with Tribute Resources," said 
Joop Roodenburg on behalf of the Huisman Board. "We do believe in the potential 
of tidal energy, however the required large investments to upscale the installations 
and the low rates for tidal energy in the current local market force us to be realistic. 
This transaction will allow us to focus on our core activities and markets.”

NEW PSV FOR VROON 

At the end of July Vroon has held 
a naming ceremony for its newbuild 
platform supply vessel (PSV), ‘VOS 
Passion’, at Cosco Shipyard in 
Guangdong, China.

‘VOS Passion’, a PX121-type platform 
supply vessel, is in the final stages of 
construction and will be ready for 
delivery next month. It is the fourth 
of six such vessels being built at the 
Cosco Shipyard for Vroon, all featuring 
the Ulstein-patented X-BOW.
The company said that these PSVs 
comply with ABS class requirements 
for dynamic-positioning system Class II 
(DPS-2) and reduced noise and 
vibration to satisfy a Comfort-Class 
notation. With a length of 83.4 meters 
and a beam of 18 meters, the vessels 
provide 850 m2 deck space and a 
load capacity of 4,200 tons (dwt).
Once delivered, all PX121s will 
operate under the management 
of Vroon Offshore Services.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Van Oord en Highland Group Holdings hebben een samenwerkingsovereenkomst 
getekend voor de ontwikkeling, financiering en bouw van het offshore windpark 
Deutsche Bucht in Duitsland. 

Het windpark bevindt zich in de Duitse Bocht, ongeveer 90 km uit de kust. De totale 
capaciteit van het park zal uiteindelijk 252 MW bedragen. Van Oord zal het Balance 
of Plant contract uitvoeren dat bestaat uit: het ontwerp, het leveren en installeren 
van de funderingen en de levering en installatie van de elektrische infrastructuur 
inclusief het offshore-substation. Van Oord en Highland zijn voornemens om 
aandeelhouder te worden in het windpark. 

VBMS TO INSTALL CABLES FOR BLYTH 

VBMS has been awarded a contract by EDF Energy Renewables to provide the 
subsea connection between the offshore turbines and the onshore grid for the 
Blyth offshore wind farm. This will be the first project to use the new 66kV cable 
technology. The standard voltage for array cables until now has been 33kV, but with 
turbines growing in size, a higher specification cable has proven more cost-efficient.

EDF Energy Renewables is to install new turbine, foundation and cable technology 
in realistic offshore conditions before using the technology on a wider scale. 
The scope of work for VBMS includes the supply and installation of a total of 
approximately 14 kilometres of export and inter-array cable, the landfall pull ashore, 
and testing, terminations and commissioning services. VBMS will be using one or 
more of its cable-laying vessels and burial tools and has contracted Nexans as the 
supplier for the 66kV inter-array cables. Work is scheduled to commence in 2017.

The Stemat Spirit is specifically constructed for offshore and shallow water operations.
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VAN OORD NEEMT 
BILFINGER OVER

Van Oord heeft overeenstemming 
bereikt over de overname van de 
offshore windactiviteiten van het 
Duitse Bilfinger Marine & Offshore 
Systems. De onderneming is actief 
op het gebied van ontwerp, bouw 
en installatie van funderingen 
voor offshore windparken en 
havenontwikkeling. De overeenkomst 
omvat de overname van activa en 
medewerkers met betrekking tot 
de offshore windactiviteiten.
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AANLEG WINDFARM ABERDEEN 

Boskalis heeft het Offshore Balance of Plant-contract verworven van Vattenfall 
voor de aanleg van het windmolenpark Aberdeen Offshore Windfarm (dat ook
wel bekend staat als het European Offshore Wind Deployment Centre). 
De formele toekenning van het contract volgt op de aankondiging van 29 juni 
dat Boskalis was aangewezen als voorkeursaannemer voor het project.

Het project bestaat uit elf windturbines met een capaciteit van 92,4 MW. 
Het contract omvat alle offshore-activiteiten ten behoeve van het windmolenpark, 
met uitzondering van de levering van de windturbines. De contractwaarde voor 
Boskalis bedraagt ruim boven de EUR 100 miljoen. 

Aberdeen Offshore Windfarm ligt circa 3 kilometer voor de kust van Aberdeen, 
Verenigd Koninkrijk. De werkzaamheden van Boskalis omvatten onder andere 
ontwerp, inkoop, fabricage, levering, transport en installatie van elf zogenoemde 
suction bucket jacket-funderingen en erosiebescherming; inkoop, levering, 
transport en installatie van 66kV stroom- en exportkabels door Boskalis-dochter 
VBMS; alsmede het verzorgen van het transport van de windturbines en het 
leveren van het installatieschip. 

Wat dit project uniek maakt, is het gebruik van suction bucket jacket-funderingen 
in samenhang met de grootte van de windturbines en het gebruik van 66kV 
elektriciteitskabels met een hoge capaciteit. 

KRAAN OP ‘AEOLIS’ 
VERVANGEN

Van Oord investeert in een belangrijke 
aanpassing van zijn installatieschip 
‘Aeolus’. De huidige kraan, met een 
hefvermogen van 900 ton, wordt 
vervangen door een kraan met 
een hefvermogen van 1.600 ton. 

Tegelijkertijd wordt de 
transportcapaciteit vergroot. Hiermee 
kan Van Oord de steeds zwaardere en 
grotere fundaties en turbines voor 
windmolenparken blijven installeren. 
De kraan is besteld bij het in zwaar 
installatiematerieel gespecialiseerde 
Huisman. De modificatie van de 
‘Aeolus’ zal begin 2018 gereed zijn.

OFFSHORE SUBSTATIONS FABRICATION CONTRACT

Hollandia Offshore and Energinet.dk, the Danish Transmission System Operator, 
signed the contract for the engineering, procurement and commissioning of the 
Kriegers Flak substations. The project comprises two unmanned substations which 
are due for delivery to the installation site in April 2018. Commissioning will take 
place in April and May of 2018.

The scope of works includes transport to the offshore site and commissioning. 
Hollandia Offshore will undertake the work together with Croonwolter&dros who 
will be responsible for the design, procurement and installation of the utility systems 
such as the low voltage systems, the fire-fighting systems and the HVAC.

Artist impression of one of the Kriegers Flak substations.

STORK PENS CONTRACT WITH 
REPSOL SINOPEC

Stork has confirmed it scored a 
two-year fabric maintenance and 
asset support services contract by 
Repsol Sinopec Resources across six 
of the company’s North Sea assets.
The confirmation comes following 
an announcement earlier this month 
when Repsol Sinopec said it had 
awarded several contracts for 
maintenance of its North Sea assets, 
to several companies.

Under the two-year contract with 
extension options, Stork will deliver 
a range of integrated fabric 
maintenance services, access solutions 
and specialist services throughout 
the operator’s Saltire, Buchan, 
Fulmar, Auk, Montrose and Arbroath 
platforms. The value of the contract 
was not disclosed.

Stork has provided integrated services 
across Repsol Sinopec Resources UK’s 
North Sea fields for more than eight 
years. More precisely, Stork provided 
the services for Talisman Sinopec 
Energy UK, which later became 
Repsol Sinopec Resource UK, 
following Repsol’s acquisition 
of Canada’s Talisman Energy.

BEKIJK DAGELIJKS 
GRATIS HET LAATSTE 
OFFSHORE NIEUWS:

‘WWW.OFFSHOREVISIE.NL’

UNIQUE OFFSHORE SWITCH YARD 

With the quite limited number of kilometres on the Belgian coast line, transmission 
system operator Elia was thinking about doing something different, more efficient 
and cost effective than just bringing a cable to shore for every new wind farm. 
At the moment there are already four offshore wind farms in Belgian waters and 
the number is foreseen to increase to nine in its final configuration.

In an international competition, KCI was awarded the Concept Verification and 
Basic Design of a so-called Offshore Switch Yard (OSY), that could be seen as 
a central offshore power socket. It will combine the generation power from several 
Offshore Wind farms and bring it combined to shore. Until now, all North Sea wind 
farms have been connected individually to onshore grids. But that is about to change 
with Elia’s plan for a modular grid to which wind farms could be connected and 
which will bring the power to shore through one single OSY. Creating a modular 
grid is ideal from a technical, economic but also environmental viewpoint as it 
will facilitate shared use of the grid by many wind farms. Moreover, the idea for 
a modular offshore grid, does not limit itself to Belgian waters. Elia and its partners 
want to be at the basis of laying a direct current offshore grid in Europe.

KCI has already finished the Basic Design of the OSY, which is actually the first 
design of its kind worldwide. The outside of the OSY will look like a substation 
of which KCI has already designed many. The inside however is quite different. 
No transformer is needed inside the platform as the voltage of the offshore wind 
turbines has already been changed in the substations from medium to high voltage. 
The platform will house 220kV gas insulated switch gear and multiple submarine 
cable connections. Whereas a substation often has an export cable of around 
diameter 100-150mm, the cable of the OSY will be much thicker.

NEW DISCOVERY IN 
GULF OF MEXICO

Shell announced a new exploration 
discovery in the deep water U.S. 
Gulf of Mexico. The initial estimated 
recoverable resources for the Fort 
Sumter well are more than 125 million 
barrels of oil equivalent (boe). 
Shell also added that further appraisal 
drilling and planned wells in adjacent 
structures could considerably increase 
recoverable potential in the vicinity 
of the Fort Sumter well.

“The Fort Sumter discovery builds 
upon Shell’s global deep-water 
leadership. Its proximity to our nearby 
discoveries in the area, and to highly 
prospective acreage to the southeast, 
makes Fort Sumter particularly 
significant,” said Ceri Powell, 
Executive Vice President Exploration.

Fort Sumter was drilled in the 
Mississippi Canyon Block 566, 
located approximately 73 miles 
(117 kilometers) offshore southeast 
of New Orleans, in a water depth of 
7,062 feet (2,152 metres) to a total 
vertical drilling depth of 28,016 feet 
(8,539 metres) measured depth. 
The block is nine square miles 
(23 square kilometers) in size 
and is operated by Shell (100%). 
An appraisal sidetrack well was later 
drilled to a depth of 29,200 feet 
(8,900 metres) measured depth.

ELECTRISCHE SYSTEMEN VOOR MODULE CARRIERS

Bakker Sliedrecht heeft de elektrische systemen van de eerste twee van in totaal 4 
Module Carrier (MC-class) schepen geleverd. De ‘BigRoll Barentz’ en ‘BigRoll Bering’ 
zijn beide 1A ijsklasse schepen die specifiek zijn ontworpen voor het transport van 
grote objecten on-en offshore energie projecten op ’s werelds meest afgelegen en 
ontoegankelijke gebieden. Vanaf de eerste ontwerp fase heeft Bakker Sliedrecht 
meegewerkt aan het ontwerp van de innovatieve voortstuwing. Dit ontwerp zorgt 
voor een veilige, betrouwbare en snelle vaart met bijzondere focus op een laag 
brandstofverbruik om lagere operationele kosten te realiseren.

‘Big Roll Bering’. 

DYNEEMA WITH THREE EYES

Rope Factory G. van der Lee has 
secured a special project: the 
manufacture of Dyneema fibre, 
with an extremely specialised finish.  
The finished lengths of Dyneema 
were to be provided with three eyes. 
This meant that multiple,  
differently-sized lengths needed  
to be produced and finished. 

All segments were then spliced 
together, with two combined  
lengths of almost 70 metres per rope 
remaining. The Dyneema will be used 
at a wind farm to hoist components 
through the wind turbines.  
The third eye serves as a safety 
feature, securing the fibre rope 
temporarily, so that in the event  
of an unforeseen situation  
everything doesn’t snap back.

O N S T R E A M
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WORLD'S HEAVIEST LIFT

Next summer, the first Brent topside is due to be removed 
and taken to shore for dismantling and recycling. It will 
involve the heaviest lift ever to be carried out at sea - 
marking yet another milestone for a project that has set 
the benchmark for engineering feats in the North Sea.
The Brent field is an oil and gas field located in the North Sea, 
186 kilometers (116 miles) north-east of the Shetland Islands, 
Scotland, at the water depth of 140 meters (460 feet). 
The field, operated by Shell U.K., was once one of the most 
productive parts of the U.K.’s offshore assets but has reached 
the stage where production is no longer economically viable.
The field includes four large platforms: Alpha, Bravo, Charlie 
and Delta. The four topsides have a combined weight of over 
100,000 tons, and the infrastructure includes three concrete 
gravity base structures of 300,000 tons each, 17,000 tons 
of steel jacket, 103 kilometers of pipelines, 140 wells and 
64 oil storage cells each taller than Nelson’s Column and 
each with the capacity of four Olympic-size swimming pools. 
Alpha is a steel jacket, and Bravo, Charlie and Delta 
are concrete gravity base structures.
Decommissioning of the field has been divided into five 
different stages. The first stage involving identification of 
viable decommissioning options has already been completed. 
The second stage was completed in 2011 and involved the 
selection of the final concept for decommissioning. 
The third stage is currently in progress and includes detailed 
engineering of the project. The fourth and fifth stage will 
include project execution and monitoring respectively.
The 24,200 ton topside of the Brent Delta platform will be 
lifted in a single lift – the heaviest lift ever to be carried out 
at sea. Measuring 300 meters from the seabed to its highest 
point, the Brent Delta platform stands as tall as the Eiffel 
Tower. The lifting process will be done using the Allseas’ 
vessel ‘Pioneering Spirit’. Allseas also has a contract from 
Shell to remove the Bravo and Alpha topsides.

MERKUR-PROJECT BEVESTIGT FINANCIAL CLOSE

Medio augustus heeft Merkur Offshore uit Duitsland de financial close bevestigd van 
het ontwikkelingsproject van het Merkur-offshore windturbinepark. Het windturbinepark 
ligt ongeveer 45 km ten noorden van de Duitse Borkum-eilanden en zal bestaan uit 
66 turbines. Na voltooiing zal het jaarlijks ongeveer 1750 GWh genereren, voldoende 
schone energie om ongeveer 500.000 huizen van stroom te voorzien. Er werd een 
totale kapitaalinvestering van circa EUR 1,6 miljard opgehaald bij investeringsmaat-
schappijen en banken op basis van een non-recourse projectfinanciering.

Er werd circa Euro 500 miljoen aan vermogen verstrekt door een consortium van vijf 
sponsors, bestaande uit Partners Group, de wereldwijde vermogensbeheerder op 
private markten (met een aandeel van 50% namens zijn klanten); InfraRed Capital 
Partners, de fondsenbeleggingsbeheerder gespecialiseerd in infrastructuur en 
vastgoed (met een aandeel van 25% namens zijn infrastructuurinvesteerders); 
DEME Concessions Wind, de infrastructuurinvesteringstak van DEME Group (12,5%); 
GE Energy Financial Services, de energie-investeringstak van het industrieel bedrijf 
(6,25%); en L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), 
dat optreedt in naam van en namens de Franse staat (6,25%).
Alain Bernard, bestuurder en CEO van DEME Group: “Met onze investeringen in 
het Merkur-project blijft DEME een toonaangevende speler op het vlak van de 
ontwikkeling van offshore windenergieprojecten in Duitsland en daarbuiten. GeoSea, 
de specialist van DEME inzake complexe offshore waterbouwprojecten, zal onmiddellijk 
de bouw van Merkur Offshore op zich nemen.” Naast GeoSea zal ook Tideway uit 
Breda met de nieuwe kabellegger ‘Living Stone’ bij het project betrokken worden.

TURBINE INSTALLATION COMPLETED 

On August 23 the last of Gemini’s 150 turbines was 
installed. With this milestone, the offshore wind park
 is one step closer to delivering sustainable energy to 
1.5 million people in the Netherlands.
Starting February, installation ships ‘Aeolus’ and ‘Pacific 
Osprey’ have installed all 150 4.0 MW Siemens-built wind 
turbines in the North Sea. Over the next several months, 
all turbines will be connected and thoroughly tested. 
The offshore wind park will be fully operational mid-2017.
“The installation of the 150th and last turbine in the wind 
park is a magnificent achievement,” Matthias Haag says, 
CEO of Gemini. “After the successful installation of the 
foundations, the offshore high voltage stations and 210 
kilometres of export cables by Van Oord, also the turbine 
installation went according to plan. We are proud of 
everyone that contributed to the safe construction of Gemini.”
Once operational, Gemini will generate 600 MW, meeting 
the annual energy needs of one and a half million people 
and reducing the annual CO2 emissions of the Netherlands 
by 1.25 million tons. Gemini will therefore play an 
important role in achieving the Netherlands’ and 
European Union’s sustainable energy goals.  

SIF JOINS BORWIN GAMMA 
TEAM

Sif has been awarded a contract 
for the production of all tubular 
components for the jacket of the 
BorWin gamma platform. 
The contract includes the production 
of legs, bracings, pile sleeves and pin 
piles for the jacket.

The project is being undertaken by 
Petrofac in consortium with Siemens 
for the German-Dutch transmission 
grid operator TenneT. The jacket for 
the BorWin gamma platform will be 
built by Heerema Fabrication Group 
and will house a Siemens HVDC 
station that will convert the 
alternating current produced by 
the offshore wind turbines to direct 
current before transmitting it onshore 
to the German high voltage grid.

Heerema Marine Contractors (HMC) 
will transport and install the jacket in 
the North Sea at a water depth of up 
to 40 metres and approximately 100 
kilometres off the German coast. 
The installation is expected to 
commence in the summer of 2018. 
Once completed, it will transmit 
approximately 900MW of wind 
power. The platform is scheduled 
to go online in 2019.

JOINT VENTURE IN DEN HELDER

As from September 1, 2016, OPS (Offshore Project Support) has formed a joint 
venture with DHSS (Den Helder Support Service), DHAS (Den Helder Aircraft 
Systems), Glomar Offshore and GEOxyz to provide a complete package of 
specialized services above and below water in the offshore energy industry.

The joint venture, called OPS, has resulted in one team with multiple disciplines. 
A diverse fleet of vessels as well as ROV, Diving, Drone, Rope Access and 
Geotechnical inspection services, can be carried out by one player. Including an 
in house Ships Agency, with warehousing services & Helicopter Logistics, OPS is the 
single point of contact to deliver a wide scope of assets & services. The vessel fleet 
consists out of various purpose built offshore support vessels and its management 
has over 40 year experience in Offshore services of a wide range of activities. 
Worldwide we are able to offer customized options and solutions for every project.
With an in house Ships Agency and logistics department, OPS also stands for 
integrated logistics services, with the highest safety and environmental standards 
in place. For specialized inspections above water, OPS has a fully licensed and by 
Dutch government authorized RPAS (Drone) operation in place. With regards to 
underwater activities, OPS is specialized in hydrographic, geophysical & geotechnical 
surveys. In all services, the main goal of OPS is to provide ingenuity to our 
clients - with a well thought solution in every stage, from preparation to execution, 
resulting in a smart, efficient, cost reducing and a safe project. 

HEAVY LIFT SLINGS 

Extreema Heavy Lift (soft) slings (made with Dyneema) and manufactured by Lift-Tex, 
based in Tolbert, were selected for the Veja Mate Offshore Wind Farm Loadout and 
installation of 67 monopile foundations. 
This prestigious project was successfully completed on time and budget.O.W.F 
(Offshore Windforce) which is a joint venture between Boskalis and Volker Stevin 
International have been contracted to install all foundations using the jack up vessel 
‘Seajacks Scylla’.

WORLD'S LARGEST OFFSHORE 
WIND FARM 

Hornsea Project Two offshore wind 
farm has been given Government 
go-ahead, with hundreds more 
jobs in construction, operations and 
maintenance likely to head this way.

Developer Dong Energy has 
welcomed the decision of Greg 
Clark, Secretary of State for Business, 
Energy and Industrial Strategy to 
grant development consent for the 
project, located nearly 90km off the 
Yorkshire coast. Hornsea Project 
Two will have a capacity of up to 
1.8 gigawatts (GW) and will consist 
of up to 300 turbines.

Government estimates the wind 
farm would create up to 1,960 
construction jobs and 580 
operational and maintenance jobs, 
the latter long term roles that 
Grimsby is now specialising in.

VISITORS’ 1ST CHOICE

www.valveworldexpo.com
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3 BEURSDAGEN VOOR 7 WERELDZEEËN

Professionals ontmoeten elkaar in Düsseldorf op de belang-
rijkste internationale vakbeurs voor ventielen en industrie-
armaturen. De MARINE- en OFFSHORE INDUSTRIE wint van 
29 november tot en met 1 december op VALVE WORLD EXPO 
en de VALVE WORLD CONFERENCE 2016 in Düsseldorf informa-
tie in over innovaties, nieuwe producten en technologieën, 
specifi ek voor haar vakgebied.

10e internationale vakbeurs met congres voor industrie-armaturen

Informatie in Nederland: Fairwise bv
Verlengde Tolweg 2a _ 2517 JV Den Haag

Tel. +31 (0) 70 350 1100
info@fairwise.nl

www.fairwise.nl

Supported by:Sponsored by:

vwe1602_Marine_90x254_NL.indd   1 01.08.16   10:32



improved quality of sleep, reported less 
fatigue during the following shift and 
experienced more alertness.

Six months later a follow-up study 
produced the following results:
•  79% were still using Night Fit during 

offshore operations;
•  Self-reported ‘very good sleepers’ 

increased from 15% to 41%;
•  The average sleep quality grade 

improved from a 6.2 to a 7.5  
(10-point scale);

•  88% reported Night Fit to be a  
positive addition to Allseas’ Health  
and Safety policy.

bolster its defences against it, Allseas 
offered to trial Night Fit on their pipe 
laying vessel ‘Solitaire’. During the project 
69 shift workers were taught 
to make use of Night Fit. The project 
involved two phases during which 
Koos Meijer (owner of KM Human 
Factors Engineering) went on board 
the vessel to give offshore assistance 
and training.

Results 
The effects were assessed using 
questionnaires and interviews. 
Responses from the crew were positive: 
participating shift workers described an 

Benefits 
Improving sleep quality with Night 
Fit will provide offshore oil and gas 
organizations with decreased workforce 
fatigue levels which will result in 
reduced human error risks and 
increased employee wellbeing. 

It will further improve safety levels 
and enables shift workers to create 
a more productive and healthy work 
environment. 

This proactive fatigue countermeasures 
approach can help to raise offshore 
HS&E to a new level.

FATIGUE FATIGUE

Results were positive: participating shift 
workers described an improved quality 
of sleep, reported less fatigue during 
the following shift and experienced more 
alertness. Light treatment can be applied 
as an effective tool in enhancing sleep 
efficiency and reducing workforce 
fatigue. This proactive fatigue 
countermeasures approach can raise 
offshore oil and gas HS&E to a new level.

Problem
In high-hazard, high performance 
environments, poor sleep and fatigue 
act as a bottleneck in reaching optimal 
performance and safety. Up to 80% of 

accidents taking place during marine and 
offshore activities are caused by human 
factors, with fatigue being one of the 
most contributing factors. Excessively 
sleepy or fatigued workers are 70% 
more likely to be involved in accidents 
than well-rested and alert individuals. 
This is why managing poor sleep and 
fatigue should be a top priority in 
high-hazard industries.

Poactive solution 
In order to reduce fatigue in shift 
work environments, NASA successfully 
provides a special form of light treatment 
to their shift work crew for over 20 years. 

Leiderdorp-based KM Human Factors 
Engineering has used this knowledge 
in order to create the Night Fit method; 
a comprehensive offshore solution. 
By focusing on the exposure to light 
- using special glasses and blue lights - 
Night Fit enhances the quality of sleep 
without the help of medication. Light 
treatment and other sleep enhancing 
strategies are taught to the participants 
in two interactive offshore-workshops.

Solitaire
Allseas takes health and safety very 
seriously. In order to assess the risk 
of shift work fatigue and pro-actively 

PROACTIVE FATIGUE COUNTERMEASURES SOLUTION

Allseas implements Night Fit 

O F F S H O R E  V I S I E    4  /  2 0 1 6 52 4  /  2 0 1 6    O F F S H O R E  V I S I E 53

Fatigue increases the risk of human error, which is why managing it should be 

a top priority in high-hazard industries. In order to assess the risk of shift work 

fatigue and pro-actively strengthen its defences against it, Allseas successfully 

implemented a light-based innovation called ‘Night Fit’ on board their pipe 

laying vessel ‘Solitaire’. 

The ‘Solitaire’ of Allseas. Foto Nord Stream AG.

The Night Fit strategies are 

taught to the participants 

in two interactive 

offshore-workshops.
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INNOVATIEPROJECTEN BINNEN HORIZON 
2020 PROGRAMMA 

Als deelnemer van de Innovation Council van Nederland 
Maritiem Land (NML), onderschrijft IRO het belang van het 
bundelen en uitvoeren van clusteractiviteiten op het gebied 
van kennis en innovatie. Ook het bevorderen van de dynamiek 
van publiek-private samenwerking binnen de maritieme en 
offshore industrie is een belangrijk speerpunt.

In dit kader is het Horizon 2020 programma een belangrijke 
stimulans voor innovatie vanuit de Europese Unie. 
Dit platform biedt het bedrijfsleven en de academische wereld 
de mogelijkheid om deel te nemen aan innovatieprojecten. 
Voor de periode 2016-2017 zijn enkele offshore en windenergie 
gerelateerde projecten actueel:

•  NMBP-06-2017 Improved durability in buildings an  
infrastructures, including offshore

•  BG-02-2017 High-value added specialised vessel concepts  
enabling more efficient servicing of offshore activities

•  BG-04-2017 Multi-use of oceans marine space,  
offshore and near-shore technological Barriers

•  LCE-07-2017 Part e) Ocean Energy: development of  
advanced ocean energy subsystems: innovative power  
take-off systems and control strategies 

•  LCE-14-2017 Demonstration of large, larger than 10 MW 
wind turbines

Wilt u meer weten over het Horizon 2020 programma of heeft u 
interesse in deelname? Neemt u dan contact op met IRO (info@
iro.nl) of met Oscar Lauf van NML (lauf@maritimetechnology.nl). 
Tevens vindt u op de website van RVO (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland) meer informatie over het programma.

IRO BUNDELT KRACHTEN MET 
‘HOLLAND + YOU’ 

In het kader van de aanstaande Adipec beurs in Abu Dhabi 
(7-10 november 2016) heeft IRO de handen ineen geslagen 
met Holland + You; een regionaal platform geïnitieerd 
door de Nederlandse ambassades in Abu Dhabi, Riyadh, 
Doha, Muscat en Kuwait en het Consulaat- Generaal 
in Dubai om de economische relaties tussen Nederland 
en de GCC (Gulf Cooperation Council) verder te intensiveren.  

Juist in deze spannende tijden in de olie- en gasindustrie 
blijft het belangrijk de markt nauwlettend te volgen om 
in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen binnen 
de energiesector. In de GCC landen spelen diverse initiatieve
n die gericht zijn op innovatie, energy efficiency en 
diversificatie van energiebronnen. Naast de traditionele 
markt voor fossiele brandstoffen staan Renewables 
hoog op de agenda. 

Holland+You is er specifiek op gericht om meer interactie 
te creëren tussen de vraag in de GCC regio en het aanbod 
vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Hiertoe zijn verschillende 
online en offline middelen in het leven geroepen. Binnen de 
energiesector kan Holland + You een belangrijke rol spelen in 
de informatie-uitwisseling en het faciliteren van zakelijke 
contacten binnen de GCC landen.

Tijdens Adipec is de samenwerking tussen IRO en Holland+You 
met name bedoeld om de aanwezigheid van de bedrijven 
binnen het Nederlandse paviljoen nog beter tot zijn recht te 
laten komen. Tevens zal er inhoudelijk een extra dimensie aan 
de beurs toegevoegd worden door het organiseren van diverse 
netwerkbijeenkomsten. 

Meer informatie vindt u op het online portaal 
www.hollandplusyou.com. U wordt van harte uitgenodigd 
om lid te worden van de Holland + You LinkedIn groep voor 
het laatste nieuws over zakendoen in de GCC landen. Volg dit 
platform ook op de company page op LinkedIn en op Twitter.

HBO OFFSHORE SYMPOSIUM: 
EFFICIENCY EN SUSTAINABILITY IN DE 
NEDERLANDSE OFFSHORE INDUSTRIE

Avans Hogeschool, in samenwerking met het HBO Offshore 
Network, verzorgt dit jaar wederom een HBO Offshore 
Symposium met als thema: Efficiency en Sustainability 
in de Nederlandse Offshore industrie.

Door de lage olie- en gasprijzen en de druk van de maatschappij 
naar minder uitstoot en vervuiling, staat de Offshore industrie 
voor belangrijke uitdagingen. Tijdens het ochtendprogramma 
zullen verschillende sprekers uit de industrie aangeven hoe 
zij deze uitdagingen oppakken. 

In het middagprogramma gaan de studenten in teams werken 
aan verschillende opdrachten waarmee ze meedingen naar het 
winnen van de HBO Offshore Award 2015. Er is een parallel 
programma voor deelnemers uit het werkveld waarin een aantal 
sprekers uit de High Tech industrie rond Eindhoven vertellen hoe 
zij problemen hebben opgelost gedurende de laatste ‘downturn’ 
rond 2008. 

Datum: donderdag 10 november 2016
Tijd: 10.00 - 16.30 uur
Locatie: Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215, 
5201 AS 's-Hertogenbosch

Met bijdragen (onder voorbehoud) van o.a.:

ALLSEAS - André Steenhuis, vice president innovations

WÄRTSILÄ -Elias Boletis, director propulsion technology

TOTAL - Dino Pantelaras, section head engineering, Total E&P

U kunt zich opgeven via: www.formdesk.com/omnismart/
HBOOffshoreSymposium. Meer informatie, inclusief de 
vooraankondiging van dit symposium, vindt u op de IRO website, 
of is op te vragen bij Chris Wijsman, Employment & Development 
Manager, c.wijsman@iro.nl

NIEUWE 1-DAAGSE CURSUS `OLIE EN 
GAS VANAF DE BRON`

Op 14 september verzorgt IRO voor de eerste keer de 1-daagse 
variant van de cursus “Olie & Gas vanaf de bron”. Deze speciale 
verkorte versie geeft in vogelvlucht een overzicht van de hele 
keten van het zoeken en verwerken naar olie en gas. 

Zo wordt behandeld wat er allemaal komt kijken bij exploratie, 
productie, transport en opslag.  Ook krijgt u uitleg van de 
vele (Engelse) termen die in de industrie worden gebruikt. 
De cursusdag wordt afgesloten met een rondleiding over 
de werf van Keppel Verolme.

Ook in de overige maanden van dit jaar, zullen nog verschillende 
één- en tweedaagse cursussen gegeven worden, zowel in 
het Nederlands als in het Engels. 

U kunt zich aanmelden op de kalender op de IRO website. 

MY IRO: ONLINE NASLAGWERK 
VOOR IRO LEDEN

Veel leden blijken nog onbekend te zijn met de speciale 
My IRO pagina op de nieuwe IRO website. My IRO bevat een 
downloadsectie met presentaties en deelnemerslijsten van 
bijeenkomsten, een tenderarchief en oude uitgaves van 
IRO nieuws.

Na registratie en acceptatie van uw account via de website, 
is de pagina is te vinden onder het icoon in de rechterbovenhoek. 
Meld u aan via de IRO website en ontdek dit omvangrijke 
naslagwerk met interessante informatie over IRO leden, 
marktontwikkelingen en trends binnen de industrie.

JUBILEUMPROGRAMMA IN EEN 
NOTENDOP

IRO zal midden oktober de uitnodigingen versturen voor de 
viering van haar 45-jarig jubileum op 24 november 2016. 
Het programma van deze dag is opgesplitst in twee gedeelten. 

In de middag vindt een bijeenkomst plaats met verschillende 
sprekers en een jongerenonderdeel, onder leiding van 
dagvoorzitter Roelof Hemmen, bekend als voormalig 
anchorman van RTL Nieuws en radiomaker bij BNR Nieuwsradio.

Vervolgens zal ’s avonds een diner plaatsvinden voor IRO leden 
en enkele genodigden. Tijdens het diner wordt de Award of 
Excellence uitgereikt aan persoon die zich uitzonderlijk 
verdienstelijk heeft gemaakt in de olie- en gasindustrie 

Het evenement vindt plaats in het Hulstkampgebouw in 
Rotterdam. 

IRO CURSUSKALENDER 2016

DATUM OMSCHRIJVING PLAATS

14 SEPTEMBER CURSUS “OLIE EN GAS VANAF DE BRON” (1-DAAGS, NEDERLANDS) BOTLEK-ROTTERDAM

11-12 OKTOBER CURSUS “OLIE EN GAS VANAF DE BRON” (2-DAAGS, NEDERLANDS) BOTLEK-ROTTERDAM

16 NOVEMBER CURSUS “OLIE EN GAS VANAF DE BRON” (1-DAAGS, NEDERLANDS) BOTLEK-ROTTERDAM

6-7 DECEMBER CURSUS “OLIE EN GAS VANAF DE BRON” (2-DAAGS, ENGELS) BOTLEK-ROTTERDAM
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Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact opnemen met IRO via info@iro.nl of telefoonn 079-3411981.

IRO KALENDER 2016 - 2017

OKTOBER 2016

LOL BIJEENKOMST (NADERE INFORMATIE VOLGT)

ZEELAND (LOCATIE N.T.B.)

24 NOVEMBER 2016

ALGEMENE LEDENVERGADERING + IRO JUBILEUM

ROTTERDAM

ADIPEC, ABU DHABI/ V.A.E., 7-10 NOVEMBER 2016
De standruimte op het Holland paviljoen is volledig uitverkocht.     

OSEA, SINGAPORE, 29 NOVEMBER-2 DECEMBER 2016
Inschrijving is nog mogelijk. Nadere informatie is te vinden op www.iro.nl. 

OTC HOUSTON 2017, U.S.A., 1-4 MEI 2017
De inschrijving voor standruimte op het Holland paviljoen is op 1 september 2016 gesloten. 

Deadline gemist? Neem zo snel mogelijk contact op met IRO om de mogelijkheden te 

bespreken.

OIL & GAS ASIA, MALEISIË, 11-13 JULI 2017
Kijk voor de inschrijving voor standruimte op www.iro.nl/calendar

OFFSHORE EUROPE, VERENIGD KONINKRIJK, 5-8 SEPTEMBER 
2017
Kijk voor de inschrijving voor standruimte op www.iro.nl/calendar

Naast de beurzen waar IRO een Nederlands paviljoen organiseert, 

hebben wij ook contacten met externe partijen omtrent de organisatie 

van diverse wereldwijde evenementen, zoals Offshore Energy Exhibition 

& Conference (OEEC), Iranimex 2016 (Iran), OPT Asia (Maleisië), 

OPT 2017 Amsterdam (Nederland) en Gastech 2017 (Japan). 

Wij brengen u graag in contact voor nadere informatie.

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. 

Heeft u interesse in deelname of vragen over: 
•  Beurzen - neem contact op met Daniëlle Veldman, 

d.veldman@iro.nl
•  Handelsmissies - neem contact op met Ruud Liem,  

r.liem@iro.nl 
•  Cursussen - neem contact op met Barbara van Buchem, 

b.vanbuchem@iro.nl 
•  Overige zaken – neem contact op met IRO,  

via info@iro.nl of telefoonnummer 079-3411981.

BEURSGENOTEERDBEURSPROGRAMMA 2016 - 2017

26-28 SEPTEMBER 2016 OLIE- EN GASMISSIE ITALIË  

 MILAAN, ITALIË

25-26 OKTOBER 2016 OFFSHORE ENERGY EXHIBITION &  

 CONFERENCE (OEEC)  AMSTERDAM

7-10 NOVEMBER 2016 ADIPEC 

 ABU DHABI, V.A.E.

29 NOV - 2 DEC 216 OSEA 

 SINGAPORE

1-4 MEI 2017 OTC 

 HOUSTON, U.S.A.

11-13 JULI 2017 OIL & GAS ASIA 

 KUALA LUMPUR, MALEISIË

5-8 SEPTEMBER 2017 OFFSHORE EUROPE 

 ABERDEEN, VERENIGD KONINKRIJK

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

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

Adres : Boompjes 40 (Willemswerf)  

  13th floor 3011 XB  Rotterdam

Postadres : Postbus 390

  3000 AJ  Rotterdam

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl
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BUYERS GUIDEBUYERS GUIDE

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

 www.vageri.nl

TES TAP PAR A TUURELECTROTECHNIEK TES TAP PAR A TUUR

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

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

Resato International BV
Duitslandlaan 1 
NL-9400 AZ  Assen
Tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
E-mail: hpsales@resato.com
www.resato.com

Wilt u adverteren?
Bel Sharon de Vries  
023 571 47 45

MAXIMATOR

MAXIMATOR

MAXIMATOR

www.maximator.nl

O F F S H O R E  V I S I E    4  /  2 0 1 658 O F F S H O R E  V I S I E    4  /  2 0 1 65858

BUYERS GUIDEBUYERS GUIDE

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

 www.vageri.nl

TES TAP PAR A TUURELECTROTECHNIEK TES TAP PAR A TUUR

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

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

Resato International BV
Duitslandlaan 1 
NL-9400 AZ  Assen
Tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
E-mail: hpsales@resato.com
www.resato.com

Wilt u adverteren?
Bel Sharon de Vries  
023 571 47 45

MAXIMATOR

MAXIMATOR

MAXIMATOR

www.maximator.nl

Innovati ve vessels Advanced equipment Life-cycle support

Royal IHC is renowned as a reliable supplier of custom-built ships to meet the specifi c requirements of the off shore and 
marine industries. It enjoys a global reputati on for the design and constructi on of complete and complex integrated 
soluti ons for the toughest possible working conditi ons. IHC vessels are totally reliable, effi  cient and fl exible to the 
demands of a wide range of wind, oil and gas projects, including those managed in extremely deep waters and remote 
Arcti c regions. In additi on, with its dedicated and comprehensive service off ering, IHC’s life-cycle support maximises the 
upti me and return on investment, and therefore reduces the total cost of ownership.

Royal IHC – Off shore 
off shore@royalihc.com
www.royalihc.com

Reliable partner for 
effi  cient off shore soluti ons
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Offshore Energy attracts a global audience of more than 11,500 offshore energy industry professionals. The two-day 

event, features an exhibition where over 650 companies will showcase their products and services. The accompanying 

conference addresses current and future issues in the offshore industry, covering developments in oil & gas, offshore 

wind and marine energy. Register now for your free visit or to book conference sessions. See you in Amsterdam.

Register now


