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hebben zijn ervaring en kennis graag 
te willen blijven gebruiken binnen het 
bestuur zonder verder beslag te leggen 
op zijn kostbare tijd. Een andere 
belangrijke stap in de afgelopen vijf jaar 
is de verhuizing van het IRO-kantoor van 
Zoetermeer naar Rotterdam. Daar zijn 
we buitengewoon gelukkig mee. IRO 
hoort in Rotterdam. Hier en in de nabije 
omgeving zit de kern van onze leden.”   

“Ik zou de afgelopen vijf jaar willen 
opsplitsen in twee perioden. Een periode 
dat het onze leden voor de wind ging en 
een periode dat onze leden hinder 
ondervinden van een behoorlijke 
tegenwind. Vanaf 2000 heeft de sector 
een geweldige economische voorspoed 
gekend. In 2009 hebben we even een 
dip gehad, daarna is het tot de zomer 
van 2014 weer voorspoedig gegaan. 
Al onze leden hebben van die welvaart 
kunnen profiteren. Bedrijven groeiden en 
de grootste uitdaging voor ons allemaal 
was het vinden van mensen met de 
juiste kwaliteiten. Medio 2014 kwam de 
omslag. In plaats van het rekruteren van 
mensen moesten wij ons gaan aanpassen 
aan nieuwe marktomstandigheden. 
Zoals eerder gesteld is de positie van  
de Nederlandse olie- en gassector 

U bent nu bijna 5 jaar voorzitter van IRO. 
Hoe kijkt u terug op die periode en zijn er 
veranderingen doorgevoerd die duidelijk 
uw signature dragen?

“Mijn eerste wapenfeit en tevens ook het 
laatste wat Gert-Jan en ik samen hebben 
gedaan is de aanstelling van Sander 
Vergroesen als directeur. Hij vervult die 
rol alweer 5 jaar bij IRO en bij deze wil 
ik graag benadrukken dat zijn opvolging 
van Hans de Boer wat mij betreft een 
heel succesvolle is. Daarnaast is er een 
bestuurlijke vereenvoudiging 
doorgevoerd en een heldere structuur. 
Bij mijn aantreden als voorzitter had 
IRO een Dagelijks Bestuur en een 
Hoofdbestuur. In totaal waren dat zo’ n 
twintig mensen. Daar zijn we snel mee 
gestopt. Er is nu alleen nog een DB, dat 
tien leden telt. Niemand kan voor spek 
en bonen in het IRO-bestuur zitting 
nemen. Iedereen heeft wel degelijk een 
taak. En die taak impliceert dat hij ook 
voorzitter is van een commissie binnen 
IRO. Met uitzondering van de voorzitter, 
vice-voorzitter, penningmeester en 
Edward Heerema. Hij is vrijgesteld omdat 
hij al bijna 25 jaar in het bestuur zit en 
ook zo’n icoon is voor de Nederlandse 
olie- en gasindustrie dat we gesteld 

disproportioneel groot in de wereld. 
Je zou dan vanwege de crisis een 
grote terugval mogen verwachten. 
Dat is gewoon niet zo. Wij zijn er met z’n 
allen de afgelopen twee jaar in geslaagd 
die positie min of meer te handhaven en 
soms zelfs verder uit te bouwen. 
Nederland kent een aantal zeer gezonde 
beursgenoteerde ondernemingen en een 
aantal zeer gezonde familiebedrijven. 
In vergelijk met bijvoorbeeld Noorse 
bedrijven zijn onze Nederlandse bedrijven 
veel beter gefinancierd. De klappen 
vallen momenteel in Noorwegen veel 
harder dan in Nederland. Ik ben daarom 
optimistisch gestemd als het gaat over de 
kansen van het Nederlandse bedrijfsleven 
in olie en gas als het herstel intreedt.”

Hoe komt het dat wij hier in Nederland 
beter gefinancierde bedrijven hebben?  

“Heeft in belangrijke mate te maken 
met het feit dat er de afgelopen tien jaar 
in de wereld een overvloed aan geld is 
geweest. Mensen zonder geld, maar met 
een businessplan om een offshore rederij 
te beginnen, konden in Noorwegen op 
de beurs zo geld ophalen om een schip 
te laten bouwen. Al die mensen zijn nu 
hun investering kwijt. 

IRO IRO

Pieter van Oord is van mening dat  
zijn voorganger Gert-Jan Kramer een 
cruciale rol heeft gespeeld in het 
opzetten van IRO als branchevereniging.  
“Hij is twintig jaar lang voorzitter 
geweest. Gert-Jan is niet alleen iconisch 
omdat hij Fugro heeft gebouwd,  

maar ook omdat hij van IRO een  
heel succesvolle netwerk- en 
exportbevorderingsorganisatie  
heeft gemaakt. Het is heel bijzonder  
als je kijkt naar de omvang van de 
toeleverende industrie in de olie- en 
gassector in Nederland.  

Gelet op de grootte van ons land is deze 
industrie veel groter dan hij eigenlijk zou 
moeten zijn. Ons kleine landje staat heel 
stevig in de top 5 van de wereldranglijst 
van toeleveranciers in de olie- en 
gassector. Daar mogen wij met zijn 
allen best trots op zijn.” 

IRO-VOORZITTER PIETER VAN OORD EN DIRECTEUR SANDER VERGROESEN:

‘Uitdagende toekomst 
voor onze leden’ 

Op donderdag 24 november viert branchevereniging IRO haar 45-jarig jubileum in het Hulskampgebouw in 

Rotterdam. Met als gastspreekster Marjan van Loon van Shell. Reden voor Offshore Visie om samen met voorzitter 

Pieter van Oord en directeur Sander Vergroesen te praten over verleden, heden en toekomst. Wie denkt dat de 

heren in een mineur stemming zijn omdat de olie- en gasindustrie een sombere en moeilijk te voorspellen 

toekomst tegemoet gaat, slaat de plank behoorlijk mis. Beiden zijn optimistisch gestemd en zien het vormgeven 

aan de energietransitie als de grote uitdaging voor een trefzekere toekomst van IRO. Dat het voor olie- en 

gasoperators momenteel buitengewoon lastig is om investeringen te doen op de Noordzee, vinden de heren 

uiteraard zeer spijtig, maar de realiteit is nu eenmaal dat diezelfde Noordzee zijn beste tijd gehad heeft. 

“Gelukkig is de focus van IRO-leden veel breder dan de focus van de leden van Nogepa,” betoogt voorzitter 

Van Oord. “Onze leden opereren wereldwijd en worden daar alom geroemd om hun durf, daadkracht en innovatie.”       
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'Nederland staat heel stevig in de top 5 van de wereldranglijst 

van toeleveranciers in de olie- en gassector.'

Pieter van Oord, Voorzitter IRO



betrokken bij de ontwikkeling van 
duurzame energie. Het is dan ook 
terecht als je opmerkt dat veel olie- en 
gasaannemers tegenwoordig posities 
hebben in de renewables. Maar veel 
interessanter is het dat een oliegigant 
als Shell zich nu heel nadrukkelijk 
uitspreekt om ook naar renewables over 
te stappen. Ik heb recent nog de notitie 
‘De Versnelling van Energietransitie’ 
ondertekend samen met Marjan van 
Loon, president-directeur van Shell. 
Hierin wordt onderschreven dat in 
2050 de CO2 uitstoot met 80 tot 90% 
verminderd moet zijn. Dus wij als supply 
chain krijgen nu ook de ondersteuning 
van één van onze grootste 
opdrachtgevers uit de olie- en gaswereld. 
Mijn voorspelling is daarom dat het 
onderscheid tussen offshore renewables 
en olie en gas de komende jaren gaat 
verdwijnen. IRO-leden zijn straks actief in 
beide sectoren. In dat opzicht zie ik 
IRO in de nabije toekomst ook de 
branchevereniging worden voor de 
toeleveranciers aan de renewables markt. 
Kijk, er is een aantal brancheverenigingen 
in wind, maar dat zijn verenigingen 
die veel breder zijn dan alleen 
toeleveranciers. Daar zitten ook de 
electriciteitsbedrijven in. Als IRO blijven 
wij de toeleveranciers vertegenwoordigen. 
Ik kan mij heel goed voorstellen dat wij 
op enig moment ‘IRO branchevereniging 
van offshore olie en gas en wind’ 
gaan heten.” 

Zo te beluisteren bent u helemaal niet 
pessimistisch gestemd!

“Absoluut niet. Wereldwijd zullen 
wij binnen de olie- en gasindustrie 

Nederlandse offshore contractors 
allemaal in het buitenland presteren, 
is absoluut opzienbarend. Eigenlijk is 
het niet geheel terecht dat de baggeraars 
meer bekendheid genieten dan de 
offshore aannemers. Bewindslieden 
zouden die inspirerende prestaties veel 
sterker op hun netvlies moeten hebben. 
Het is daarom fijn dat we sinds twee jaar 
die prestaties ook kunnen staven met 
cijfers. In 2014 was de aantoonbare 
omzet van onze industrie 26,4 miljard 
en er waren 95.000 werknemers actief. 
Dat mag best substantieel worden 
genoemd. Ook Shell CEO Ben van 
Beurden refereerde naar deze cijfers 
in zijn openingsspeech tijdens de ONS 
vakbeurs in Stavanger. Hij sprak daarbij 
over realiteitszin dat zijns inziens nogal 
eens ontbreekt bij politici. Een aantal
van hen heeft de focus volkomen gericht
op renewable energy en niet op het
blijven winnen van en het inzetten van
fossiele brandstoffen, zoals olie en gas,
in het kader van de energietransitie.
Zeer onverstandig.”

Iedereen heeft het over energietransitie. 
Wat je nu ziet is dat IRO leden een 
switch maken van olie en gas naar de 
renewable markt. Met name als het 
gaat om installatiewerk voor offshore 
windenergie. IRO-leden vormen de 
supply chain binnen de windindustrie. 
UW eigen bedrijf is daar een goed 
voorbeeld van. Eigenlijk ook een vorm 
van transitie. IRO is tot op heden in haar 
taakomschrijving niet meegegaan met 
die verschuiving van fossiele energie naar 
duurzame energie. Is dat een bewuste 
keuze? Of kunnen we eerdaags een 
koerswijziging verwachting?

“Ook dat heeft te maken met 
realiteitszin. Wij Nederlanders denken 
en doen alles global. De Noordzee is een 
ander speelveld dan wanneer we spreken 
over de ontwikkeling  van velden voor de 
kust van Australië, Angola, Mozambique 
en Tanzania met hun gigantische 
hoeveelheden gas. Ook daar willen wij 
graag een rol van betekenis blijven lopen. 
Er liggen voor IRO-leden heel veel kansen 
in het buitenland op het gebied van olie 
en gas, dan is het toch reëel om alles in 
het werk te stellen om te proberen juist 
daar te scoren. Bovendien moeten we 
ons wel bedenken dat wereldwijd 
renewables maar 3% uitmaken van 
de totale energietoevoer. Dat wil 
overigens geenszins zeggen dat we geen 
belangrijke rol op de Noordzee willen 
spelen als het gaat om windenergie. 
Het tegendeel is waar. Niet voor niets 
hebben we binnen IRO een commissie 
Offshore Renewable Installations. IRO en 
haar leden voelen zich wel degelijk zeer 

ontegenzeglijk blijven scoren. 
Daarnaast biedt de komst van grote 
offshore windparken op de Noordzee 
onze leden geweldige kansen. 
De sector blijft de komende decennia 
een hele grote rol spelen in de 
energiemix. Daarvan ben ik overtuigd. 
Een ieder die dat ontkent, is niet 
realistisch. Het ontbreekt momenteel 
nog aan heel veel antwoorden. 
Hoe vliegen we straks van Amsterdam 
naar het Verre Oosten zonder olie en 
gas? Hoe varen containerschepen straks 
van Europa naar het Verre Oosten zonder 
olie en gas? Niemand weet dat nog. 
We moeten nog heel veel doen aan 
technologie om al die uitdagingen op 
te lossen. Laat één ding voor een ieder 
duidelijk zijn: de opkomst van het 
fenomeen elektrificeren is niet te 
stoppen. Ik heb wel eens gezegd: 
wat Saoedie Arabië is voor olie en gas, 
wordt de Noordzee voor wind. 
Dat betekent dat wij als Europa, 
maar zeker als Nederland, ook een keer 
mazzel hebben. We hebben te maken 
met een ondiepe zee, met een zachte 
bodem en een gebied waar het bijna 
altijd waait. Het zijn omstandigheden 
die bijna nergens ter wereld zo 
prominent voorkomen als op de 
Noordzee. Dat biedt de mogelijkheid 
om op termijn enkele honderden 
gigawatts aan windmolens op zee 
te gaan zetten. En in het verlengde 
daarvan is het zeker niet ondenkbaar 
dat de verschillende offshore havens 
in ons land straks vol liggen met 
schepen die windmolenparken 
onderhouden en bouwen. 
Er ligt voor onze leden een 
uitdagende toekomst in het verschiet.” 

IRO IRO

In Nederland zijn we gelukkig 
conservatiever ingesteld. Zeker in 
de olie en gas business.” 

Gert-Jan Kramer zei bij zijn afscheid: het 
is nu aan mijn opvolger Pieter van Oord 
om de erkenning die IRO alom heeft in 
het buitenland, te bestendigen en daar 
waar nodig extra te stimuleren. Lukt dat?  

“Wereldwijd hebben we inderdaad een 
klinkende naam. Maar als we spreken 
over de rol van de IRO dan past ons enige 
mate van bescheidenheid. IRO is een 
dienstverlenende organisatie. Uiteindelijk 
zijn het de leden zelf die de stappen 
moeten maken om succesvol te zijn. 
Wat de IRO doet is bedrijven in 
Nederland een platform geven om elkaar 
te kunnen ontmoeten. En dat we dat 
succesvol doen, blijkt wel uit het aantal 
deelnemers dat op onze bijeenkomsten 
komt. Onze Nieuwjaarsreceptie is 
werkelijk een hit. En ook onze jaarlijkse 
OTC receptie is uitermate populair. 
Wij zijn een netwerkorganisatie. 
Dat waren we en dat blijven we.” 

Directeur Sander Vergroesen vult aan: 
“Daarnaast helpt IRO Nederlandse 
bedrijven met exportpromotie in de 
vorm van Holland Paviljoens die wij 
organiseren op toonaangevende 
internationale vakbeurzen. Het is 
prachtig om te zien hoe Nederland zich 
presenteert op de OTC in Houston, 
de belangrijkste vakbeurs op het gebied 
van olie en gas. Het Holland Paviljoen 
heeft een centrale plek op de beursvloer 
en het aanbod bestaat uit een fraaie, 

uitgebalanceerde mix aan producten en 
diensten. IRO bestaat voor 90% uit MKB 
bedrijven en die bedrijven zijn cruciaal 
voor het succes van de grote contractors 
in ons land. De innovaties waarmee deze 
bedrijven opereren, komen veelal bij die 
kleinere MKB bedrijven vandaan. Zij zijn 
de bedenkers en de bouwers. Dat is niet 
alleen de kracht van BV Nederland, het is 
ook de kracht van ons Holland Paviljoens 
op buitenlandse beurzen. De deelnemers 
versterken elkaar.” 

Missie van Hans de Boer was destijds: 
IRO opbouwen. In 2012 gaf u in een 
interview met OV aan dat het uw ambitie 
als nieuwe directeur was om de IRO-
horizon te verbreden en een nog verdere 
groei van de vereniging te realiseren. 
Bent u daar tot op heden in geslaagd? 

“Wij werken er met ons hele team 
keihard aan om die ambities te 
verwezenlijken. Is feitelijk een continue 
proces. Waarin we zeker wel geslaagd 
zijn de afgelopen jaren is IRO op de 
radar te zetten van politiek Den Haag. 
In het verleden gebeurde het nogal eens 
dat er missies onder leiding van één 
van onze ministers naar olie- en gasrijke 
landen werden opgetuigd zonder ons 
daarbij te betrekken. Als IRO hebben 
wij ons hard gemaakt om meer 
belangstelling te krijgen van 
bewindslieden bij dergelijke 
handelsmissies. Wij zijn de afgelopen 
vijf jaar op Staatbezoek geweest met 
Koningin Beatrix en twee keer met 
premier Mark Rutte, vier keer met 
minister Lilianne Ploumen, en drie keer 

met EZ minister Henk Kamp op pad 
geweest. Vorig jaar ben ik gevraagd 
om delegatieleider van de olie- en 
gasdelegatie te zijn tijdens de Fact 
Finding missie onder leiding van minister 
Kamp naar Teheran. Zo’n verzoek legt 
de overheid niet bij je neer als ze je niet 
kennen. Wat dat betreft kan gesteld 
worden dat onze poging om meer 
bekendheid in Den Haag te krijgen, 
redelijk gelukt is. We zien nu een veel 
coöperatievere opstelling van de overheid 
als het om deelname aan dit soort missies 
gaat dan in het verleden. Dat is in het 
kader van ‘level playing field’ ook wel 
verstandig anders raken wij lucratieve 
markten kwijt aan de Engelsen, Noren, 
Fransen of Amerikanen die doorgaans 
wel ministers meesturen op een 
handelsmissie om hun nationale olie- 
en gasindustrie te ondersteunen. 
Ook dat hoort bij het uitbouwen. 
Zo hebben we ook een zeer goede missie 
naar Mexico gehad. Er is daar door onze 
minister een MoU ondertekend en er is 
een stuurgroep Mexico op het ministerie 
van Buitenlandse zaken samengesteld 
om die MoU uit te werken. Ook IRO zit in 
die stuurgroep. Daarnaast zit IRO ook in 
de werkgroep Economische Diplomatie 
Iran van BZ.”  

Voorzitter Pieter van Oord: “Als er in 
het buitenland gesproken wordt over 
Hollands Glorie dan gaat het meestal 
over de Nederlandse baggeraars. 
Waar men niet onmiddellijk aan denkt, 
zijn de Nederlandse olie- en 
gasaannemers en hun toeleveranciers. 
Op zich curieus want wat de grote 

O F F S H O R E  V I S I E    5  /  2 0 1 66 5  /  2 0 1 6    O F F S H O R E  V I S I E 7

'Het Holland Paviljoen heeft 

een centrale plek op de 

OTC beursvloer en het 

aanbod bestaat uit een fraaie, 

uitgebalanceerde mix aan 

producten en diensten.'

Sander Vergroesen, Directeur IRO

'Er ligt voor onze leden een 

uitdagende toekomst in 

het verschiet.' 

Pieter van Oord, Voorzitter IRO
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IRO

Is Nederland een voorloper in 
de renewables markt?

“Hier moet ik een genuanceerd 
antwoord geven. Het is ja en nee. 
Kijkende naar het bouwen van turbines 
hebben wij als Nederland de boot 
gemist. Er zijn offshore twee 
prominente partijen, te weten Siemens 
en Vestas, oftewel Denemarken en 
Duitsland. Heb je het over aannemers 
die offshore windparken bouwen, 
dan mag gerust gesteld worden dat 
Nederland een voorloper is. 
En zelfs de potentie heeft een 
toppositie in te nemen. Dat komt met 
name omdat Nederlandse aannemers 
veel ervaring hebben in het uitvoeren 
van complexe projecten op zee. 
Je kunt dan denken aan bedrijven 
zoals Boskalis, Seaway Heavy Lifting 
en Van Oord. En dan hebben we in ons 
land natuurlijk nog SIF als bouwer van 
de monopiles en HSM, Heerema en 
Hollandia voor de bouw van offshore 
high voltage stations. Kortom, 
heel veel IRO-leden doen in dit spel 
zo langzamerhand heel goed mee. 

We hebben onze positie de afgelopen 
jaren enorm versterkt.”  

Behoort het tot de taken van de IRO om 
haar leden regelmatig te informeren over 
de huidige marktsituatie? Ik neem toch 
aan dat ook de IRO een mening en een 
visie heeft?

“Ik vind van wel. De afgelopen twee 
jaar heb ik ook telkens weer in mijn 
nieuwjaarsredes of jaarvergaderingredes 
onze leden gewaarschuwd dat de ‘boom 
times’ voorbij zijn en ook niet zullen 
tergkomen. Ik heb ze adviezen 
meegegeven wat te doen. 
Ik vind ook dat IRO zijn leden moet 
waarschuwen wat er zoal in de boze 
buitenwereld gebeurt. De grote jongens 
hebben mijn advies helemaal niet nodig. 
Zij beschikken over voldoende zelfkennis. 
Maar voor de MKB bedrijven is het 
best goed om te horen vanuit mijn 
achtergrond als CEO van Van Oord 
hoe ik tegen die wereld aankijk. 
Mijn advies is vooral: breng je 
kosten terug op normaal prijsniveau. 
We leven nu in andere tijden dan tussen 

2000 en2014. Focus je op kosten in de 
overtuiging dat het bedrijf met de laagste 
kosten het altijd gaat overleven. Altijd. 
Haal het vet uit je bedrijfsprocessen. 
En probeer vooral efficiënt te werken.” 

Waar zit voor IRO de uitdaging voor 
de volgende 45 jaar?

“Vormgeven aan de energietransitie 
die is ingezet. Die energietransitie is 
de grootste uitdaging van de 
mensheid in de 21ste eeuw. 
En bij de verwezenlijking van die 
transitie zal de offshore windindustrie in 
noordwest Europa een uiterst voorname 
rol spelen. Ik heb zojuist al aangegeven 
dat de Nederlandse toeleveringsindustrie 
er op internationaal niveau heel goed 
voor. Olie en gas zullen als fossiele 
brandstoffen nog decennia lang 
gewonnen worden. Wat de Noordzee 
betreft moeten we samen met de 
operators proberen de voorraden die 
er nog zijn, volledig te benutten om 
daarmee de energietransitie een 
positieve injectie te geven. Ik zie heel veel 
kansen en ben daarom optimistisch.” 
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'De innovaties waarmee Nederlandse 

contractors opereren, komen veelal bij 

kleinere MKB bedrijven vandaan.  

Zij zijn de bedenkers en de bouwers.'

Sander Vergroesen, Directeur IRO

RENTEL FINANCIEEL ROND

Rentel NV heeft ‘financial close’ bereikt voor de realisatie van een nieuw 309 MW 
offshore windpark voor de Belgische kust. Het Rentel project ligt 40 kilometer ten 
noorden van Oostende en wordt het vijfde offshore windproject in de Belgische 
Noordzee. Deze nieuwe elektriciteitscentrale op zee zal bestaan uit 42 windturbines 
en heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van 309 MW.

De totale investering bedraagt 1,1 miljard euro. De nieuwe windturbines zullen 
de grootste turbines worden die tot nu toe geïnstalleerd zijn in de Belgische 
Noordzee en zullen groene elektriciteit leveren aan zo’n 285.000 gezinnen. 
De gekozen turbine wordt geleverd door Siemens en is het allernieuwste model 
op de markt. Rentel maakt gebruik van de ‘direct drive’ technologie: de rotor is 
direct verbonden met de generator (geen tandwielkast).

De bouw gaat nu van start, de werken op zee vangen aan begin 2017 om 
midden 2018 de eerste elektriciteit op het Belgische net te leveren. 
Tegen eind 2018 zal de elektriciteitscentrale volledig operationeel zijn. 
Rentel zal hiermee een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de leidende 
rol van België binnen offshore windenergie, het bereiken van de Belgische 2020 
doelstellingen, de EU-klimaatnormen en zelfs de transitie naar een duurzame 
economie en energievoorziening.

DEEPWATER JUMPER SPOOLS

Airborne Oil & Gas announces the start 
of a project to qualify Thermoplastic 
Composite Pipe (TCP) for a deepwater 
jumper spool application for French 
operator Total.

The non-corrosive and spoolable 
Thermoplastic Composite Pipe (TCP) 
is Airborne Oil & Gas’ answer to 
today’s industry call for cost effective 
spools, well jumper, flowline and 
riser solutions to deal with corrosive 
fluid conditions and deep water 
environments: TCP Flowlines, Jumpers 
and Risers are flexible, corrosion free, 
light weight and have high strength 
and thus enable a significant reduction 
in total installed cost. For the deepwater 
spool application, the TCP offers the 
possibility to save time and cost due 
to the inherent flexibility of the 
product. TCP allows installation 
without high-precision subsea 
metrology, as is the case for 
rigid steel spools.

The Airborne Oil & Gas’ TCP that will 
be qualified on this project targets deep 
water applications. Client Total foresees 
the first application by the company 
to be for water injection well jumpers: 
“The possibility with TCP to handle 
large deflections, the ability to cut-to-
length and terminate the pipe at 
location and the subsequent installation 
with small vessels, make a compelling 
business case for TCP jumpers. We 
estimate we can achieve considerable 
cost savings by using TCP jumpers,” 
says Frédéric Garnaud, R&D Deep 
Offshore Program Manager with Total.

ALLSEAS CONTRACTED TECHNO FYSICA

Techno Fysica has been awarded the design, manufacturing and completion  
of the vessel-specific load measurements for Allseas’ heavy lift and pipelay 
vessel ‘Pioneering Spirit’.

At his Centre for Measurement Techniques, Techno Fysica designed various 
customized load measurement solutions which include 51.5 MN capacity shear 
pin type load cells for the lever pivots of the vessel’s topsides lift system (TLS), 
as well as structural stress in the hull connection beam, the stinger hang-off 
supports and the rollerbox forces during pipelaying. The final deliveries we made 
for the TLS comprised no less than 18 large forged shaft pieces, each weighing 
8 tonnes, for the so-called yoke foundation supports and adapter box. 
Techno Fysica also took care of calibration of all load monitoring sensors and 
systems. The company always endeavours to meet the required delivery ‘no matter 
how challenging’. Technical support is always available. In the unlikely event of 
a problem, advice, spares, service or a replacement unit is available at short notice.

TROTS OP ONZE JARENLANGE 
SAMENWERKING MET



AMSTERDAM IJMUIDEN OFFSHORE PORT

www.ayop.com

Namens alle leden van Amsterdam IJmuiden Offshore Port 

van harte gefeliciteerd met het 45-jarig jubileum. 

AYOP is een samenwerkingsverband van zo’n 75 bedrijven 

en organisaties, die zich inzet voor de positionering en profilering 

van het Noordzeekanaalgebied op het gebied van offshore 

activiteiten; olie- en gas en windenergie. De leden van AYOP zijn 

actief op het gebied van maritieme dienstverlening, logistiek, 

op- en overslag, reparatie, staalbouw, bouw en engineering.

www.bluewater.com

Bluewater designs, develops, owns and operates 

tanker-based floating production and offloading 

storage systems (FPSOs) and has become a leading 

provider of innovative Single Point Mooring (SPM) systems. 

www.franklineurope.nl

Franklin Offshore Europe BV is a leading provider 

of steel wire ropes, anchors, anchor chains, rigging and mooring 

equipment as used in the offshore exploration, construction 

and marine ship building industry.

We have quayside facilities  for project mobilisations 

and have engineering and fabrication services.

www.fugro.nl

Fugro provides the people, equipment, expertise and 

technology that support the exploration, development, production 

and transportation of the world’s natural resources. 

Fugro also provides its clients with the technical data and 

information required to design, construct and maintain structures 

and infrastructure in a safe, reliable and efficient manner.

www.heerema.com

CONGRATULATIONS TO IRO!
 

The Heerema Group designs, constructs, transports, installs 

and removes offshore facilities for the global oil and gas industry.

During the last decades, Heerema has become a significant 

international player in the offshore oil and gas construction industry.

www.ipspowerfulpeople.com

iPS is your source for personnel and payroll solutions 

within Oil&Gas, Offshore and Maritime industries. 

We are committed to achieving the ideal match between client and 

candidate, with outstanding cross border payroll solutions.

 

Worldwide and 24 hours a day.

www.khe.eu

KH Engineering as your partner in growth, delivers engineering, 

procurement, construction management and consultancy activities 

for our Industrial environment. As an IRO-member we provide 

Services in consulting & designing of: New Platform- and Production 

Facilities, CO2-LNG stocking, Shutdown & Decommissioning activities, 

Modification projects and Turn-Around projects.

 

www.vandegrijp.com

VandeGrijp congratulates IRO 
with her 45th anniversary.

VandeGrijp is specialized in production of thick walled steel tubes, 

piles and tubular constructions made to customer’s specifications. 

www.vanheckgroup.com

On behalf of the entire Van Heck team, we would 
like to congratulate IRO on its anniversary.

Let’s continue our pleasant cooperation 

for at least the next 45 years! 

www.ancoferwaldram.com

Al 45 jaar nationaal en internationaal een promotor van de kwaliteit 

van de Nederlandse leveranciers voor de olie- en gasindustrie. 

Namens AncoferWaldram Steelplates van harte gefeliciteerd 

met het bereiken van deze mijlpaal.

www.atlasprofessionals.com

Atlas Professionals is an international 
leading recruitment company. 

Since 1982, Atlas has played a major role in the 

provision of professionals to the Energy, Marine and 

R enewables industries worldwide.

www.fluiconnecto.nl 

Fluiconnecto is a leading international service organization

in hydraulics, focused on high pressure fluid connectors, 

providing products and application knowledge, 

as well as maintenance services, to all market segments 

through a global network tailored to local conditions.
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We congratulate IRO on its 45th anniversary!



productiedaling van de kleine velden, de 
resterende voorraden worden moeilijker 
winbaar, de levensvatbaarheid van de 
bestaande infrastructuur wordt daardoor 
bedreigd en alsof dat nog niet genoeg is, 
lijdt het imago van de sector ook onder 
de gebeurtenissen in Groningen.  
De overtuiging bij publiek en politiek  
dat fossiele brandstoffen, zoals olie  
en gas, nog nut hebben in de huidige 
maatschappij wordt steeds minder. 

Ondanks deze zorgelijke situatie blijft 
Jo Peters er stellig in geloven dat Nogepa 
wel degelijk een belangrijke rol kan 
spelen in de realisatie van een 
acceptabele energietoekomst en de 
transformatie van de Noordzee in de 
toekomstige duurzame energietuin van 
Nederland. In zijn visie zijn er nog volop 
kansen voor de olie- en gasbranche, 
maar dan moeten wel alle partijen 
gezamenlijk hun best doen. Niet tegen 
elkaar strijden, maar met elkaar. 
Ter realisatie van een neutraal-positief 
beeld heeft Nogepa inmiddels social 
media ingezet, is er een nieuwe website 
gelanceerd (www.onsaardgas.nl) en 
is tevens de lobby in politiek Den Haag 
versterkt. Nogepa beoogt hiermee op 
een objectieve wijze bij te kunnen 
dragen aan een goede discussie over 
hoe te komen tot een CO2 arme 
energievoorziening in 2050. 
Kortom: Nogepa staat op de barricaden 
voor een bredere acceptatie van met 
name de fossiele brandstof gas. 

Jo Peters stapte op 1 april 2012 vol 
enthousiasme binnen bij NOGEPA. 
De olieprijs stond die dag op 120 dollar 
per vat. Geen reden tot klagen dus, 
ook al was hem bekend dat de wereld 
op weg zou gaan naar een steeds 
duurzamere energiemix en dat ook de in 
Nederland gevestigde operators daar een 
rol in zouden moeten gaan vervullen. 
Peters filosofeerde destijds in zijn eerste 
interview met Offshore Visie hardop over 
de weg die uitgestippeld diende te 
worden om die beoogde duurzaamheid 
te kunnen realiseren. Samenwerking, 
transparantie, cultuurverandering, 
maatschappelijke acceptatie. 
Het waren realistische woorden die de 
nieuwbakken secretaris-generaal in 
2012 met de beste bedoelingen bezigde. 

Nu ruim vier jaar later is hij nog immer 
zeer gemotiveerd maar het 
energielandschap is intussen wel 
behoorlijk veranderd. Een vat Brentolie 
levert nog maar rond de 45 dollar 
(redactie: september 2016) op en 
investeringen op de Noordzee worden 
nauwelijks nog gedaan. Er is een situatie 
ontstaan waarbij operators in hun eigen 
vlees moeten gaan snijden om weer uit 
het dal te kunnen klimmen. Op allerlei 
manieren moeten kosten naar beneden 
worden gebracht, want een reëel 
toekomstperspectief is nauwelijks 
voorstelbaar. De leden van Nogepa 
hebben het moeilijk. Marges staan 
sterk onder druk, er is sprake van een 

Wie zou dat een paar jaar geleden 
hebben kunnen denken? Jo Peters: 
“Ik weet zeker dat gas als een 
versnellende factor in de transitie kan 
werken. We hebben als Nederland nog 
wel een aantal decennia gas nodig. 
Voorlopig is er bijvoorbeeld geen goed 
alternatief voor gas dat gebruikt wordt 
voor hoge temperatuur warmte en voor 
grondstof in de industrie. En door op 
kortte termijn op gas over te schakelen 
in de grootschalige energie opwek en 
het zwaar vervoer bespaar je nu al veel 
CO2. Vandaar mijn overtuiging dat  
gas de ideale versneller is voor de 
verduurzaming van de energiemix.” 

Manifest
Eén van de acties die inmiddels is 
ondernomen in het verwezenlijken van 
deze doelstelling is het ondertekenen 
van een manifest op 15 juni van dit jaar 
tijdens het Gas meets Wind congres in 
Rotterdam. Nogepa, de Nederlandse 
WindEnergie Associatie (NWEA), TNO, 
Tennet en de Stichting Natuur & Milieu 
verbonden zich met hun handtekening 
aan deze overeenkomst, die de titel 
‘Coordination and cooperation in the 
North Sea challenge’ draagt. Genoemde 
partijen gaan gezamenlijk onderzoeken 
hoe zij kunnen bijdragen aan een 
duurzaam, veilig, betrouwbaar en 
bovenal betaalbaar energiesysteem 
op de Noordzee. Tegelijkertijd zal 
gewerkt worden aan een verbetering 
van het maritieme ecosysteem. 

NOGEPA NOGEPA

SECRETARIS-GENERAAL JO PETERS VAN NOGEPA VOORSPELT:

‘In 2050 zijn Nederlandse 
aardgasvoorraden 
grotendeels uitgeput’ 

De vijftien operators die momenteel op het Nederlandse Plat van de Noordzee actief zijn, zitten in zwaar weer. 

Oorzaak: de alom zo gewenste transitie naar een CO2 arme energiemix, de structureel lage olie- en gasprijs en het 

scherpe politieke debat in Den Haag. Offshore Visie ging op bezoek bij branchevereniging Nogepa (Nederlandse Olie 

en Gas Exploratie en Productie Associatie) in Den Haag en sprak met secretaris-generaal Jo Peters. De energietransitie 

vereist ook het doorvoeren van een doelbewuste transformatie binnen zijn organisatie. De voormalige Shell-directeur 

spreekt openhartig over zijn frustraties en zijn tot nu toe behaalde successen. Naar verwachting zullen tegen 2050 de 

Nederlandse aardgasvoorraden in de huidige 250 gasvelden in belangrijke mate zijn uitgeput en is de rol van Nogepa 

in zijn huidige vorm voor een belangrijk deel uitgespeeld. De associatie werkt er keihard aan zich deze nieuwe 

werkelijkheid eigen te maken. En om dienovereenkomstig te kunnen anticiperen op de realiteit waarbij aardgas 

niet meer vanzelfsprekend de beste optie is, maar vooral daar wordt ingezet waar het bijdraagt aan CO2 besparing. 

Zonder de ontwikkeling van duurzame energie in de weg te zitten. Gas op Maat dus.
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'Er is maatschappelijk 

steeds minder draagvlak voor 

fossiele brandstoffen'.

Jo Peters, secretaris-generaal Nogepa



een gasplatform dan zou overwogen 
kunnen worden om het 
productieplatform op die kabel aan 
te sluiten. Dit heeft onder meer als 
belangrijk voordeel dat je een emissieloos 
platform krijgt dat bovendien beduidend 
meer gas produceert. Voor de 
Nederlandse staat heeft het als 
voordeel dat er extra inkomsten worden 
gegenereerd waarmee energievormen 
die subsidie nodig hebben, financieel 
weer kunnen worden ondersteund. 
Daarom gaat het sneller met gas dan 
zonder gas. Met die zienswijze is niet 
iedereen het eens. Daarom probeert 
Nogepa redelijkheid in die discussie te 
krijgen. Ook op de wat langere termijn 
liggen er heel veel synergiën op de 
Noordzee. Wind omzetten in gas 
bijvoorbeeld. Door toename in het 
gebruik van windenergie ontstaat een 
gat tussen de vraag en het aanbod 
van elektriciteit. Het overschot kan 
niet worden uitgewisseld met andere 
landen als de daluren synchroon lopen 
en door de lange afstand treden er 
transmissieverliezen van boven de 10% 
aan energie op. Power-to-Gas wordt 
toegepast op momenten dat de 
vraag naar elektriciteit lager ligt dan  
de productie. Dit zorgt voor evenwicht 
van vraag en aanbod op het 
elektriciteitsnet. Op deze manier 
kunnen grote hoeveelheden overtollige 
elektrische energie tijdelijk worden 
opgeslagen als waterstof of methaan om 
later via de bestaande gasinfrastructuur 
alsnog naar de burgers te brengen. 
Als Nogepa zijn wij druk bezig om 

De waarheid zal wel ergens in het 
midden liggen. En vervolgens kun je 
jezelf de vraag stellen in welke volgorde 
je van de fossiele brandstoffen af wil. 
Als Nogepa verwijzen wij in dat geval 
naar de ladder van 7. Maak eerst gewoon 
het Nederlandse aardgas volledig op en 
zet het Russische en Noorse gas nog even 
in de wachtkamer. Koop alleen gas in als 
het echt nodig is. Gas kopen is slecht om 
drie redenen: het kost geld in plaats dat 
het geld oplevert, het stoot veel meer CO2 
uit en Nederland wordt afhankelijk van 
landen waarvan zij niet afhankelijk wil zijn.”  

“Een niet onbelangrijk aspect is tevens 
dat wanneer besloten wordt de 
vaderlandse gasindustrie definitief teloor 
te laten gaan, ook de kansen vervagen 
die er nu wel degelijk liggen op de 
Noordzee om in synergie met de 
windindustrie het samen beter te doen. 
Wat ons betreft is samenwerking tot 
aan 2050 de sleutel tot succes. 
Waarom zouden wij platforms moeten 
gaan afbreken terwijl de windindustrie 
300 meter verderop een platform moet 
gaan bouwen om een transformatorhuis 
op te gaan zetten? Dat kan toch veel 
slimmer, intelligenter en kostenbewuster 
worden aangepakt. Bovendien kan 
bestaande infrastructuur worden 
herbenut. Daarnaast is het zo dat alle 
gasproductieplatforms op de Noordzee 
zelf stroom moeten maken door gas te 
verstoken. Uiterst inefficiënt, maar er 
staat nu eenmaal geen energiecentrale 
in de buurt. Loopt er straks een 
elektriciteitskabel van een windpark langs 

acceptatie van onze plannen te krijgen. 
Niet alleen bij de burger, maar vooral ook 
in de Tweede Kamer. Wat dat betreft zal 
het spannend worden de komende vier 
jaar. Want in een volgend regeerakkoord 
moeten wel degelijk wezenlijke besluiten 
worden genomen over de toekomst 
van onze industrie.” 

Betrekt Nogepa ook de IRO en haar 
leden bij al deze nieuwe plannen?  

“Jawel, we hebben regelmatig overleg 
met IRO. Maar om een breder draagvlak 
te krijgen zullen we wellicht wat gerichter 
en vaker informatie direct met haar leden 
moeten uitwisselen. Zeker richting de 
kleinere toeleveranciers. Wij hebben al 
intensieve contacten met het offshore 
bedrijfsleven in Den Helder. En met 
grootheden als Heerema, Allseas, 
Huisman en Van Oord is uiteraard wel 
regelmatig overleg. Wat je nu ziet is dat 
een aantal IRO-leden inmiddels behoorlijk 
actief is geworden in de windindustrie. 
Strategisch gezien volkomen logisch. 
Als dat alternatief er is, moet je er ook 
gebruik van maken. Ik zou ook gaan 
diversifiëren. In principe is het vaak 
hetzelfde type werk als het over 
installeren gaat. Ik zou ook niet gaan 
zitten afwachten, maar wel in mijn 
achterhoofd houden weer klaar te staan 
als het werk in de gasindustrie weer 
aantrekt. Never waste a good crisis. 
Wij als gasindustrie hebben alleen maar 
dat gas. Het punt dat wij als Nogepa nu 
maken is dat alle partijen de komende 
25 tot 30 jaar nog volop kunnen 

NOGEPA NOGEPA

In het manifest is afgesproken dat wordt 
onderzocht of er gebruik kan worden 
gemaakt van elkaars kennis, ervaring 
en activiteiten. Bijvoorbeeld op het 
gebied van geologie en ecologie, 
maar ook waar het gaat om logistieke 
aspecten, over veiligheid en over 
onderhoud. Deze onderzoeken zijn 
inmiddels opgestart in samenwerking 
met de Topsector Energie (TKI Gas en 
TKI Wind op Zee). Voorbeelden zijn 
het mogelijk aansluiten van 
productieplatforms voor olie of gas 
op offshore windparken. Deze 
elektrificatie waarbij platforms hun 
processtroom betrekken van windparken 
zorgt voor een aanzienlijke besparing op 
de uitstoot van NOx en CO2. Voor de 
langere termijn valt te denken aan het 
ontwikkelen van verschillende vormen 
van energieopslag. Ook de ontwikkeling 
van een breed dekkend energiesysteem 
van windparken en platforms op de 
Noordzee waar energie wordt gemaakt, 
opgeslagen en getransporteerd, met 
aansluitingen naar andere landen, 
behoort tot de mogelijkheden. 

Tenslotte zal worden onderzocht of 
de offshore infrastructuur kan bijdragen 
aan het versterken van het ecosysteem 
op de Noordzee. Jo Peters: “De integrale 
beschouwing van het energiesysteem 
zoals wij dat nu voor ogen hebben, geeft 
deze energietransitie een stevige zet in 
de rug. We zien goede mogelijkheden 
op de Noordzee om gezamenlijk iets 
moois tot stand te brengen. En niet 
alleen op het vlak van energie maar 
echt integraal. Veel mensen hebben 
reeds positief gereageerd op dit initiatief. 
Juist omdat het verder kijkt dan alleen 
het eigen belang. Daarom zal alleen 
gezamenlijk dit plan tot wasdom 
kunnen komen. Die mogelijkheid  
kunnen we toch niet laten liggen?”  

Wordt er in dit kader ook gedacht 
aan een omgevingsgedragscode? 

“Daar zijn we juist op dit moment mee 
bezig. We willen de maatschappij laten 
zien wat de mensen kunnen verwachten 
als er in hun buurt iets gaat gebeuren. 
En dat niet alleen, we willen ook best 
praten over hoe de koek moet worden 
verdeeld. Doet de operator iets voor de 
onmiddellijke omgeving? Gaat die koek 
helemaal naar de centrale schatkist, of 
krijgen provincie, gemeente en burger 
hier ook iets van te zien? Over sommige 
zaken gaan onze leden zelf, over andere 
zoals hoe we met gasbaten omgaan, 
de overheid. Nogepa werkt aan een code 
zoals ook de windjongens die hebben. 
Burgers weten straks precies wat ze wel 
en niet van de Nogepa-leden kunnen 

verwachten. Verder hoor je steeds 
vaker de vraag of een deel van de 
aardgasbaten regionaal of lokaal kunnen 
worden aangewend. Op zich een logisch 
verhaal als je kijkt naar een goede 
verdeling van lusten en lasten. 
Alleen gaan wij daar niet over. 
Dat is het ministerie. En zij zegt: het is 
geld van ons allemaal. Dus moet het in 
de nationale pot. Wanneer je echter kijkt 
naar lokaal en regionaal draagvlak, kan 
het een goed idee zijn wanneer het geld 
ook gedeeltelijk lokaal terecht komt.”

Wat is de belangrijkste les die u heeft 
geleerd sedert uw aantreden in 2012? 

“De belangrijkste les die ik heb geleerd is 
dat wij als industrie een sleutelspeler zijn 
en blijven in de energietransitie hier in 
Nederland. Wij hebben een belangrijke 
rol te vervullen, maar tegelijkertijd is 
daar het besef dat die rol niet oneindig 
zal zijn. We zullen slimme en waardevolle 
manieren moeten bedenken om de 
industrie te begeleiden naar een punt 
waar we niet meer nodig zullen zijn. 
Die gewaarwording is door de jaren heen 
steeds sterker geworden. Kijk, we willen 
allemaal minder CO2 uitstoot. In dat 
kader is recent ook door mij ‘de ladder 
van 7’ geïntroduceerd. Deze maakt 
uiterst inzichtelijk wat de beste manier 
is om CO2 te verminderen.” 
(Redactie: bezoek www.onsaardgas.nl/
ladder-van-7/)   

“Een tweede les is dat onze industrie niet 
onaantastbaar is gebleken. Als de prijs 
nog lang zo laag blijft zoals nu het geval 
is, dan heeft dat onverbiddelijk zeer 
ernstige consequenties. Op de Noordzee 
zijn wij een mature business en als de 
investeringen een aantal jaren achtereen 
wegvallen vanwege het ontbreken van 
een goed investeringsklimaat dan dreigt 
daardoor een stuk van de noodzakelijke 
infrastructuur verloren te gaan. Veel 
erger is dat deze nooit meer terugkomt. 
Een uiterst zorgelijke zaak, want zonder 
infrastructuur kunnen de kleine velden 
niet worden ontgonnen.”   

“Les drie is dat we als Nogepa de 
afgelopen jaren te traag en te weinig 
stappen hebben gezet om het tempo van 
de maatschappij voldoende bij te kunnen 
houden. We moeten nog meer ons best 
doen om te kunnen aanhaken bij de 
beleving van vandaag. In 2012 heb ik 
gezegd dat wij fors en snel uit onze 
schulp moeten treden om een open 
dialoog met het publiek aan te gaan. 
Ontegenzeglijk hebben wij de daad bij 
het woord gevoegd, maar het is nog niet 
voldoende. Een inhaalslag is zeker 
noodzakelijk.”  

Maar er zijn toch acties ondernomen 
richting publiek om de openheid en 
betrouwbaarheid van Nogepa op te 
vijzelen?  

“Jazeker. Er is een heleboel gebeurd. 
Zo hebben we bijvoorbeeld met onze 
omgeving open dialoogsessies 
gehouden. Iets wat rond 2010 nog 
ondenkbaar was. Als iemand toen 
geroepen zou hebben dat Nogepa zich 
extraverter moest gaan opstellen, dan 
was waarschijnlijk het hek van de dam 
gegaan. Gelukkig is met de jaren steeds 
meer het besef gegroeid dat Nogepa 
transparanter moest worden. Die 
cultuuromslag is inmiddels gemaakt. 
Toegegeven: het is een moeizame weg 
geweest met veel haarspeldbochten, 
maar het valt ons nu al bijna niet meer 
op hoeveel stappen voorwaarts we 
eigenlijk hebben gemaakt. Nogepa heeft 
nu in de persoon van de ervaren Arendo 
Schreurs een fulltime communicatie en 
public affairs directeur in dienst die ook 
de weg op het Binnenhof op zijn duimpje 
kent. Die verschuiving van een puur 
technische club naar een club waar het 
gezamenlijke fenomeen public affairs, 
positioning en communicatie een 
doorslaggevende rol is gaan spelen, is 
heel heftig. Nogepa is lange tijd naar 
binnen gericht geweest, nu hebben we 
onze focus overduidelijk gericht op de 
mensen om ons heen. De huidige 
maatschappij vereist die aanpassing. 
Alleen had het achteraf allemaal wat 
sneller gemoeten. Dat zou beter geweest 
zijn. We hadden eerder onze nieuwe 
rol moeten accepteren om vervolgens 
adequaat te kunnen anticiperen. Ik geef 
eerlijk toe dat het één van mijn frustraties 
is dat die aanpassing langer op zich 
heeft laten wachten dan ik wilde.”  

Is er nog wel draagvlak in de maatschappij 
voor fossiele brandstoffen zoals gas? 

“Als je de vraag heel oprecht bekijkt 
dan is er maatschappelijk steeds minder 
draagvlak voor fossiele brandstoffen, met 
name omdat zogeheten groene clubs 
doodleuk roepen: weg met fossielen, wij 
eisen schone energie. Zon en wind. Ook 
al is dat voorlopig nog minder dan 10%. 
Nogepa beseft zich dat er eens een einde 
komt aan de business. Wij geven zelfs 
aan dat het Nederlandse aardgas zo rond 
2050 grotendeels op zal zijn. Ik heb het 
dan over 700 miljard kuub in Groningen 
en 300 miljard kuub in de kleine velden 
op land en op de Noordzee. Wij erkennen 
de rol die ons nu wordt toebedeeld, 
maar wij willen wel slim uitfaseren. 
Over de snelheid waarmee je dat kunt 
doen, verschillen de meningen nogal. 
De een zegt tien jaar, de ander vijftig. 
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Het is aan Greenpeace om zich straks 
publiekelijk te willen verbinden aan 
onze afspraken.” 

Waar ligt het omslagpunt voor 
Nogepa-leden om te zullen besluiten 
weer te gaan investeren op het 
Nederlandse Plat? Tegen welke prijs 
wordt het weer interessant om te 
investeren?

“Ik weet het echt niet exact. Recent sprak 
de ABN Amro de verwachting uit dat 
aan het eind van het jaar de prijs per 
vat olie weer op 55 dollar zal staan. 
Vanzelfsprekend is voor onze leden de 
gasprijs belangrijker dan de olieprijs. 
Zoals bekend zijn die niet meer, zoals 
vroeger, aan elkaar gerelateerd. 
Historisch gezien is altijd over 30 cent 
per kWH gesproken. Staat nu op 12 cent. 
Een stevige daling dus. Het kost ongeveer 
ook twaalf cent per kWH om gas uit de 
bodem van de Noordzee omhoog te 
halen. Ik heb het dan over 
ontwikkelingskosten en productiekosten 
bij elkaar opgeteld. Maar dan moet 
wel echt alles kloppen en meezitten. 
Helaas is dat in de praktijk doorgaans 
niet het geval. Er is altijd wel een 
bijkomstigheid waardoor de totale kosten 
hoger uitvallen. Het produceren vanuit 
een ‘volmaakt’ gasreservoir bestaat niet. 

voortvarend aan te pakken moeten 
politici een andere manier van denken 
gaan hanteren. Alleen middels een open 
energiedialoog kunnen we weer een 
aantal stapjes dichter bij elkaar komen. 
Politici hebben het vaak over problemen 
die vandaag spelen. Als Nogepa 
bagatelliseren wij de problemen in 
Groningen absoluut niet, maar de 
realiteit is dat we nu in een fase zitten 
waarin beslissingen moeten worden 
genomen die niet alleen consequenties 
hebben voor het noorden van Nederland, 
maar voor de gehele nationale olie- en 
gasindustrie. Het gaat erom hoe de 
Tweede Kamer denkt of praat over 
gaswinning in zijn algemeenheid. 
Dus niet specifiek over Groningen alleen. 
Alle discussies en dialogen die daarover 
plaatsvinden zijn prima. Ook Nogepa 
vindt dat er snel iets moet gebeuren. 
Maar dat wil geenszins zeggen dat de 
productie uit de kleine velden op de 
Noordzee ook onmiddellijk stopgezet 
moet worden. En dat we gas moeten 
gaan kopen in Rusland waar de CO2 
uitstoot veel groter is dan hier. Want ook 
politiek Den Haag zal beseffen dat hoe 
meer gas Rusland verkoopt, hoe slechter 
het is voor het wereldwijde klimaat. 
Dit vereist overleg op een rationele 
manier. Er is niemand meer in de wereld 
die ontkent dat CO2 een probleem is. 
Ook operators niet. De realiteit is echter 
wel dat er slim naar deze problematiek 
moet worden gekeken. Zonder 
emotionele uitspattingen. Wat moet 
gebeuren is dat de politiek beslissing
gaat nemen die zullen lijden tot een 
zo laag mogelijke uitstoot van CO2.”    

Zeer recent heeft de Pelagic Freezer‐
trawler Association (PFA) en haar leden, 
de visserijbedrijven Parlevliet & Van der 
Plas, Cornelis Vrolijk en W. van der Zwan, 
een Memorandum of Understanding 
(MoU) getekend met milieuorganisatie 
Greenpeace. In plaats van elkaar te 
verketteren is een soort van coalitie 
gesmeed. Is dat ook niet iets voor 
Nogepa om aan te werken? 
Was het niet één van uw speerpunten 
bij aantreding als secretaris-generaal? 

“Ook Nogepa praat veelvuldig met 
Greenpeace. Maar anders dan PFA 
trekt Nogepa de overleggen in een veel 
bredere context. Het is ons doel om 
samen met alle milieugroeperingen in 
Nederland een soort nationaal Deltaplan 
op te zetten om de Noordzee zo optimaal 
mogelijk te transformeren van fossiel 
naar duurzame energie. Onze contacten 
hieromtrent met de diverse wind- 
en milieuassociaties zijn uiterst 
bemoedigend. 

Daarom is de huidige prijs van twaalf 
cent momenteel zo desastreus. 
En hebben de operators besloten geen 
investeringen meer te doen. In het boek 
‘Focus on Dutch Gas’, uitgegeven door 
EBN, wordt bij de huidige prijs van 
12 cent aangegeven dat binnen 
3 tot 5 jaar de helft van alle 250 
gasproductieplatforms op de 
Nederlandse Noordzee zal zijn 
verdwenen. Schokkend. Dat moeten we 
dus niet hebben. Want dat gas hebben 
we wel nodig. Bij een scenario van 25 
cent, zijnde de onderkant van de normale 
prijs, zal nog steeds een aantal platforms 
verdwijnen, maar veel minder.”   

Wat ziet u als kansen voor industrie?

“Zoals reeds aangegeven zie ik inderdaad 
dat tegen 2050 in Nederland het gas ver 
op is. We moeten de voorraden die er 
nog zijn dus goed gaan benutten om 
daarmee de energietransitie een boost
te kunnen geven. Het gaat een keer 
ophouden hier, hoe pijnlijk dat ook klinkt, 
maar dan zeg ik ga slim en intelligent 
weg. Vertrek op een manier zodat het 
voor jou en voor andere stakeholders 
zoals de windindustrie en BV Nederland, 
het beste is. En uiteraard ook voor het 
klimaat. Want dat is waar wij als 
Nogepa primair voor strijden.” 

NOGEPA NOGEPA

profiteren van onze gaswinningsactiviteiten 
in Groningen en offshore op de 
Noordzee. Het levert de Staat extra 
inkomsten op en met dat geld kunnen 
IRO-leden windmolens installeren op 
offshore windparken die gebouwd 
worden met subsidie. Er is dus wel 
degelijk een gezamenlijk belang. 
De windsector ziet dat. IRO ziet dat. 
Milieu ziet dat. Tennet ziet dat. 
Alleen de overheid heeft er moeite mee.”   

Moeten we concluderen dat de 
gaswinning uit de kleine velden op de 
Noordzee momenteel daadwerkelijk 
gevaar loopt? 

Jo Peters neemt even een time-out  
om na te denken over het antwoord. 
“Nogepa is hierover in gesprek met het 
Ministerie van EZ. Wij proberen een zo 
breed mogelijke coalitie te realiseren om 
te kunnen overleven. Wij kijken daarbij 
naar twee zaken: enerzijds naar onze 
eigen kosten en anderzijds naar ons 
fiscaal klimaat en dat van de buurlanden. 
Want bedrijven gaan nu eenmaal daar 
naartoe waar zij de kans op succes het 
grootst achten.” 

Aan het begin van dit jaar maakte de 
Britse regering bekend de belastingen 
voor olie- en gasbedrijven flink te 
verlagen: zo wordt de zogenoemde 
petroleum revenue tax feitelijk afgeschaft 
en daalt de extra vennootschapsbelasting 
van 20 naar 10% (in Nederland bedraagt 
dit 25%). Daarnaast komen er gerichte 
maatregelen om investeringen in 

exploratie en infrastructuur te stimuleren. 
het Nederlandse beleid steekt daarbij 
maar schril bij af. Wat is de reden dat het 
aan de overkant wel lukt en hier niet? 

“In de UK heeft de conservatieve 
meerderheidsregering het tot nationaal 
belang verklaard om de resterende olie- 
en gasvoorraden volledig te benutten. 
In Nederland draaien wij met onze 
bipolaire minderheidsregering om de 
hete brei heen. Ons probleem zit echt in 
de samenstelling van de huidige Tweede 
Kamer. Er is geen meerderheid die het 
slim acht onze eigen voorraden volledig 
te benutten zolang we het nodig 
hebben. In de UK betalen operators nu 
30% belasting. In Nederland is dat 50%. 
Heel frustrerend. Omdat de olie- en 
gasprijs nu zo laag ligt, wordt er 
nauwelijks geld verdient. En als operators 
niets verdienen, ontvangt de overheid 
ook geen belasting. We hebben al veel 
pogingen ondernomen om politici uit te 
leggen dat het hier om een win/win 
situatie gaat. Helaas moeten wij telkens 
weer constateren dat in combinatie met 
een discussie over verdere verduurzaming 
het draagvlak voor het bevorderen van 
gaswinning erg klein is. Terwijl we 
allemaal weten dat in 2033 nog zo’n 
86% van onze energiemix fossiel is. 
En daar moet je dan ook iets mee. 
Want wordt er niet geïnvesteerd dan 
verdwijnt de infrastructuur. Alsmede de 
synergie die ik al eerder heb benoemd. 
Ik zie het daarom echt als een nationaal 
belang om alle aanwezige middelen 
volledig te benutten en het te brengen 

in een toestand waarmee de toekomstige 
energiebranche in Nederland het beste af 
is. Dat is de manier waarop Nogepa over 
een aantal decennia het energiepodium 
wenst te verlaten.”  

Maar snappen politici in Den Haag 
het dan gewoon niet? 

“De een wel, de ander helaas niet. 
Nogepa heeft helemaal niets tegen 
wind. Integendeel. Wij willen juist 
samenwerken met de windindustrie.  
Het is een fundamenteel andere 
opstelling dan een aantal jaren geleden. 
En ik ben er trots op dat wij die 
cultuuromslag binnen Nogepa hebben 
gerealiseerd. Ik snap best dat een aantal 
politieke partijen, dat in het noorden van 
het land zetels heeft verloren, er alles aan 
doet om die zetels weer terug te winnen. 
Maar het probleem is dat juist het willen 
behalen van dat doel het ontwikkelen 
van een visie op lange termijn enorm in 
de weg staat. Er staat een complete 
verschuiving van het energiesysteem in 
de steigers: windparken in samenhang 
met de productie van gas. Nu nog 
aardgas, in de verre toekomst wellicht 
hernieuwbaar. De hamvraag is alleen of 
er nog wel voldoende tijd is binnen het 
hedendaagse politieke bestel om zo’n 
visie op lange termijn fatsoenlijk neer  
te zetten. Het moet echt nu gebeuren. 
Natuurlijk is het een uiterst moeilijk 
vraagstuk. En niemand heeft een kant  
en klare oplossing paraat. Wel 
constateren wij als Nogepa een aantal 
kansen en om die kansen snel en 
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'Er is dus wel degelijk een 

gezamenlijk belang. 

De windsector ziet dat. 

IRO ziet dat. Milieu ziet dat. 

Tennet ziet dat. 

Alleen de overheid

 heeft er moeite mee.'   

Jo Peters, secretaris-generaal Nogepa

'Nogepa heeft niets tegen wind. Integendeel. 

Wij willen juist samenwerken.'

Jo Peters, secretaris-generaal Nogepa 
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www.qts.nl

Quercus Technical Services B.V. is al 25 jaar uw specialist in 
elektrische energietechniek. U kunt bij ons terecht voor 

hoogwaardige elektrotechnische trainingen, inspecties en 
vakkundig advies op het gebied van laagspanning, 

hoogspanning en explosieveiligheid.

www.resato.com 

www.royalihc.com

Royal IHC is a reliable supplier of innovative and efficient equipment, 

vessels and services for the offshore, dredging and wet mining markets. 

We deliver  solutions for maritime challenges from sea 

level to ocean floor and sustainable life-cycle support 

from sites on every continent.

www.seafox.com

Seafox congratulates IRO with their impressive 45th anniversary.

Proud to share an anniversary this year, for 25 years Seafox is 

passionate to provide safe, dedicated and competent services to 

customers through the combination of our people, values and assets.

www.seawayheavylifting.com

Seaway Heavy Lifting is a leading offshore contractor in the 

global Oil & Gas and Renewables industry, offering tailored 

T&I and EPCI solutions.

We own and operate crane vessels Stanislav Yudin and Oleg Strashnov, 

which have a revolving lift capacity of 2,500mt and 5,000mt respectively.

www.smulders.com

Smulders is an international steel construction group working at four 

branch offices: Iemants, Willems, SmuldersProjects and Spomasz. 

We are a sound and flexible business partner, offering more than 

50 years' experience in the engineering, construction, 

supply and assembly of steel constructions. 

www.theoffshorepartners.com 

Technology is our passion, knowledge our greatest asset

Tenders - project management - site supervision - design & engineering 

construction & commissioning - offshore installation

operations & maintenance - test, trials & surveys - crewing - recruitment.

 

 

www.falcksafetyservices.nl 

Falck Safety Services congratulates you 
on your 45th anniversary! 

We wish you all the success for many more years to come 

and look forward to continue the cooperation in the future. 

www.gielissen.com

As a proud partner of IRO we value a solid relation with 

our clients in the maritime industry.

It all starts by understanding your industry.

Our job is similar to yours. We know your business and, 

perhaps even more important, we know which communication 

tools produce the greatest effect for you. We realize maximum 

exposure and attract new customers. How?

www.hollandiaoffshore.nl

We want to extend our sincerest congratulations 
on the forty-fifth anniversary of IRO. 

We appreciate the opportunity we have had to work with you over 

the years and offer our best wishes for your continued success.

www.intramar.nl

INTRAMAR® is de gespecialiseerde partij die sinds 1994 

werkelijk toegevoegde waarde biedt aan bedrijven in de (offshore) 

energiewinning industrie, als het gaat om het beheersen 

en afdekken van  risico’s. 

Waar dan ook ter wereld. Uw risico: onze core business.

www.seatrucksgroup.com

Sea Trucks Group congratulates IRO on their 45th anniversary!

Sea Trucks Group is an international group of companies that 

provides offshore installation, accommodation and support services 

to the Oil & Gas Industry worldwide, employing a multi-national 

workforce of about 2,000 persons. 
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We congratulate our partner, the IRO, to their 45 year anniversary. 

We develop and manufacture components and systems for testing, 

injection, and controlling up to 14,000 bars that meet and exceed our 

client’s expectations. 

We congratulate IRO on its 45th anniversary!



contractors, want veiligheid moet 
wel zijn plek hebben naast alle 
bedrijfseconomische overwegingen 
die wij natuurlijk ook hebben. 
Als bedrijf heb je zoveel te verliezen als 
er onvoldoende aandacht aan veiligheid 
wordt gegeven. De windindustrie is een 
relatief jonge industrie. Bovendien 
zijn we behoorlijk zichtbaar in de 
maatschappij. Er is tenslotte heel veel 
discussie over onze branche. Op zich 
begrijpelijk, want onze sector bestaat 
bij de gratie van subsidies. Onnodige 
grote veiligheidsincidenten kunnen 
we daarom temeer node missen.” 

Tot op heden is Eneco gevrijwaard 
gebleven van noemenswaardige 
ongevallen en als het aan Arjan Donker 
ligt, zal dat zo blijven ook. Met de komst 
van meer windparken op de Noordzee 
zal ook de vraag naar gekwalificeerd 
personeel toenemen. Onderzoeken 
geven aan dat alleen al voor Nederland 
de komende jaren circa 8.000 tot 
10.000 banen vrij zullen komen. 
Hij voorspelt dat het vinden en opleiden 
van personeel een enorme uitdaging 
zal opleveren. “Eneco is een bedrijf 
waar interessant werk te doen is. 
En juist dat is aantrekkelijk voor jonge, 
gemotiveerde mannen en vrouwen. 
Jonge mensen met idealen willen nu 

Terecht stelt de Eneco-manager 
dat Nederland een fantastische 
uitgangspositie heeft voor offshore 
windenergie. “We hebben hier een 
mooi stuk zee voor de deur liggen, 
relatief ondiep, veel wind en goed 
bebouwbaar. Bovendien hebben we in 
ons land uitstekende toeleveranciers. 
We maken alleen de turbines niet zelf, 
ondanks onze wereldwijd vermaarde 
molenhistorie. Verder kunnen we 
nagenoeg alles. Zeker als het aankomt 
op funderingen voor turbines op zee. 
Bij de uitvoering van dit soort complexe 
projecten nemen de Nederlandse 
contractors een ijzersterke positie in.” 

Vanuit zijn kantoor in IJmuiden kijkt 
Donker zo tussen de pieren richting 
Noordzee. Bij helder weer kan hij de 
60 windmolens van het Prinses Amalia 
Windpark met het blote oog zien staan. 
De 43 windmolens van Luchterduinen 
staan een stuk zuidelijker en daardoor 
net uit zicht achter de Marina Haven. 
Eneco is de parkbeheerder van beide 
velden. Het is de taak van Donker al 
die turbines ‘lekker’ te laten draaien. 
“Mijn team is verantwoordelijk voor 
operations en maintenance. Wij sturen 
alle contractors aan die het onderhoud 
uitvoeren. Hieronder zijn ook de 
contractors met wie wij de parken 
offshore hebben gebouwd. Bedrijven 
die stuk voor stuk hun ervaring hebben 
opgedaan in de olie- en gasindustrie. 
Waar wij hier in IJmuiden feitelijk mee 
bezig zijn, is het rendement op de 
assets zo goed mogelijk te maken. 
En om alle activiteiten op zee op 
een zo’n veilige mogelijke manier 
uit te voeren. Laatstgenoemd aspect 
is voor ons van essentieel belang.”

Veiligheid
Het is voor Arjan Donker moeilijk te 
vergelijken of veiligheid binnen de 
offshore windindustrie nog meer een 
item is dan binnen de olie- en gassector. 
Op zich vindt hij dat ook niet zo 
belangrijk, waar het om gaat is dat 
Eneco veiligheid hoog in het vaandel 
heeft staan. Offshore werken brengt 
verhoogde veiligheidsrisico’ s met 
zich mee. Daarom moeten de 
reglementen strikt zijn. 

Donker: “Offshore werken en veiligheid 
horen hand in hand te gaan. Bij 
windmolens op zee weet je dat er 
regelmatig op hoogte gewerkt moet 
worden. En dat er dagelijks met tenders 
heen en weer gevaren moet worden. 
Vandaar dat Eneco er alles aan gelegen 
is dat er niets ernstigs gebeurt. Is op zich 
al een uitdaging. Wij zijn doorlopend 
bezig met het scherp houden van onze 

eenmaal werk uitvoeren wat ertoe 
doet voor de wereld.”

Routekaart
De toekomst voor de windindustrie ziet 
er meer dan aantrekkelijk uit. In Parijs 
is onlangs afgesproken dat in 2050 de 
broeikasgasuitstoot verminderd moet 
zijn tot 80 á 95% van het niveau in 
1990. Nederland komt met het 
Energieakkoord in 2023 rond de 23% 
uit. Er moet dus enorm worden versneld. 
Ook na 2023 zal er grootschalig 
geïnvesteerd moeten worden in wind 
op zee met 1,5 tot 2 gigawatt per jaar. 
In dit kader heeft de Nederlandse 
overheid de routekaart tot en met 
2023 reeds helemaal uitgestippeld. 
De tekeningen voor de eerste twee 
kavels van het windenergiegebied 
Hollandse Kust Zuid lagen tot eind 
september ter inzage. Er volgen nog 
twee kavels op Zuid en daarna 
volgt nog Hollandse Kust Noord.“

Met deze kavels heeft de overheid 
de uitrol tot 2023 gepland. Vooralsnog 
houdt het dan even op met concrete 
plannen,” stelt Arjan Donker. 
“Ook andere overheden stappen 
over op een soort van tenderregiem. 
Duitsland bijvoorbeeld. Overheden 
wijzen gewoon gebieden aan op zee

WINDENERGIE WINDENERGIE

ARJAN DONKER, MANAGER OPERATIONS OFFSHORE BIJ ENECO WIND: 

‘Nederland 
heeft 

fantastische 
uitgangspositie 

voor 
offshore 

wind’ 

“De duurzame missie die wij als Eneco al jaren uitdragen, wordt nu daadwerkelijk zichtbaar,” 

begint Arjan Donker, Manager Operations Offshore bij Eneco Wind zijn eerste interview met 

Offshore Visie. Hij heeft er geen enkele behoefte aan om de windenergie als tegenstander te 

positioneren, maar dat de olie- en gassector op de Noordzee het door allerlei omstandigheden 

moeilijk heeft, lijkt hem voor een ieder duidelijk. “Leuk zullen de operators het niet vinden, 

maar duurzame energie zal op den duur leidend worden. Dat staat buiten kijf. 

Alleen niemand kan exact zeggen wanneer. Het is daarom verstandig dat beide partijen,  

waar passend, vaker een samenwerking aangaan. Samen een duurzame wereld verwezenlijken  

en de CO2 uitstoot drastisch verminderen. Samen keuzes maken hoe de energietransitie moet  

worden vormgegeven. Ik zie daar zeker mogelijkheden toe. In tegenstelling tot olie en gas is wind  

een industrie met toekomst. Er komt een dag dat de olie- en gassector hier op de Noordzee het licht 

voorgoed zal uitdoen. Het lijkt mij daarom zeer aannemelijk wanneer wij gezamenlijk naar  

dat moment toewerken. En gebruik maken van de elkaars competenties.  

Vooral als daarbij sprake is van kostenverlagende elementen.”
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'Waar wij hier in IJmuiden feitelijk mee bezig zijn, 

is het rendement op de assets zo goed mogelijk 

te houden.'

Arjan Donker, Manager Operations Offshore Eneco Wind



onderzoek naar flora en fauna. 
Dit is onderdeel van onze 
vergunningsverplichtingen. 
Doel is dat iedere parkeigenaar 
bijdraagt aan kennisontwikkeling, 
zodat ook toekomstige vergunningen 
voortdurend ecologisch goed 
onderbouwd kunnen worden. 
Het onderzoek vereist een flinke 
inspanning, maar het aardige is dat tot 
nu toe de negatieve effecten minder 
groot zijn als vooraf werd ingeschat. 
Wij zien ook positieve effecten. 
Zo zien wij dat juist bij de windparken 
het zeeleven weer terugkomt. 
Je ziet op de palen veel mossels zitten. 
Ook al bij Luchterduinen. Er leven veel 
visjes en krabbetjes. We zien regelmatig 
bruinvissen en zeehonden. Ik ervaar 
het als heel zinnig om mee bezig te 
zijn en het is leuk om te zien dat de 
natuur er wel bij vaart met wat 
wij installeren op zee.” 

per jaar een onderhoudsbeurt, 
de 43 turbines van 3 megawatt op 
Luchterduinen één keer per jaar. 
En tussendoor is er troubleshooting. 
Dan heb je natuurlijk nog het dagelijks 
heen en weer varen vanuit de haven 
van IJmuiden door de branding naar 
de parken. Onder niet altijd even 
aangename omstandigheden. 
Die vorm van logistiek vergt veel 
aandacht. De mensen moeten 
beschikken over de juiste papieren. 
En moeten de juiste trainingen hebben 
gevolgd. De mannen en vrouwen moeten 
er ook zin hebben om zo’n lange 
offshore dag te maken. Er staat niet 
constant een busje klaar om ze weer 
terug te brengen. Je moet wel voor 
dit werk geboren zijn.”  

Ecologie
Donker: “Naast onderhoud en 
verzekering doen we ook ecologisch 

IJmuiden
Arjan Donker opereert nu al bijna drie jaar 
vanuit het fraaie Eneco-kantoor aan de 
IJmondhaven in IJmuiden. De ‘recht door 
zee’ mentaliteit van de IJmuidenaren bevalt 
hem goed. Wat vooral opvalt, is de spirit 
die door iedereen wordt uitgedragen. 
De motivatie om de bedrijvigheid in 
de haven verder uit te bouwen is enorm. 
Offshore wind wordt gezien als een van 
de grote groeimarkten. Ook de Eneco 
contacten met Zeehaven IJmuiden en de 
gemeente zijn erg goed. “In principe zijn 
alle type bedrijven die wij nodig hebben 
hier in het havengebied aanwezig.
 Voor onderhoud werken we natuurlijk 
veel samen met de grote namen die 
elders in ons land zijn gevestigd, maar 
we werken ook met lokale ondernemers. 
Onze aanwezigheid alhier is zeker van 
toegevoegde waarde en de bereidheid om 
mee te denken, is goot. Dat maakt het 
werken in IJmuiden uitermate prettig.” 

WINDENERGIE WINDENERGIE

en nodigen vervolgens energieleveranciers 
uit hierop te bieden. De laagste bieder 
wint. Net zoals bij Borssele 1 en 2.” 
Donker kijkt ietwat sip bij het noemen 
van de naam Borssele. Begrijpelijk. 
“Het is heel spijtig dat wij met het 
consortium (Shell, Van Oord, Eneco 
en Mitsubishi Vestas Offshore Wind) 
naast dit project hebben gegrepen. 
Wij hadden het heel graag willen 
hebben. De 7,27 cent per kilowatt uur, 
waarvoor Dong het windpark gaat 
exploiteren, is nu de benchmark 
binnen onze industrie geworden. 
Iedereen gaat hier op mikken.”   

Kostenverlaging
Arjan Donker gelooft stellig dat minister 
Kamp voorlopig op koers zal blijven en 
dat ook het windgebied Hollandse Kust 
Noord van 700 MW in 2019 zal gaan 
spelen. Vanzelfsprekend hoopt hij dat 
Eneco ook deze tender gaat winnen. 
“We zitten al met ons kantoor in 
IJmuiden en zijn al operator van twee 
parken hier voor de kust. Voor het 
bouwen en onderhouden van nog een 
park, hebben wij de infrastructuur hier 
al helemaal opgetuigd. Geldt ook voor 
Mitsubishi Vestas Offshore Wind. 
Zij heeft hier om de hoek haar kantoor. 
Eneco en haar partners werken keihard 
aan het ontwikkelen van technologie 
en werkwijzes die bijdragen in het 
verlagen van de kosten. Efficiënter en 
duurzamer werken, dat is ons streven. 
Wat dat betreft ben ik op zich ook best 
blij met het lage tenderbod dat Dong 
voor Borssele heeft neergelegd. 
De windindustrie mag dan wel een pro 
groen karakter hebben, de perceptie bij 
de bevolking is dat wind op zee veel 

te duur is en zwaar gesubsidieerd is. 
Die opinie is nu door Borssele positief 
bijgesteld omdat is aangetoond dat 
kosten voor wind op zee behoorlijk 
omlaag zijn gebracht. Als industrie 
kunnen wij een uiterst steile leercurve 
tonen. Het is echt gigantisch als je ziet 
wat voor stappen de techniek reeds 
heeft genomen en nog altijd neemt 
binnen onze sector. Dankzij die scherpe 
aanbieding van Dong op Borssele zijn wij,  
om nieuwe tenders te winnen, verplicht 
innovaties te bedenken waarmee we 
die prijs kunnen benaderen of er zelfs 
onder kunnen komen. Ongetwijfeld 
zullen ergens in de hele keten van 
toeleveranciers de marges straks onder 
druk komen. Maar uiteindelijk zal de 
markt een ander evenwicht gaan vinden. 
Wat dat betreft heeft minister Kamp 
een heel handig systeem gekozen. 
Een systeem dat overigens alleen werkt 
zolang partijen bereid zijn genoegen 
te willen nemen met iets minder, maar 
tegelijk ook bereid zijn technologische 
slagen te willen maken teneinde het 
kostenniveau omlaag te halen. Ik werk 
in totaal al 14 jaar bij de Eneco Groep. 
In die periode heeft het bedrijf een grote 
ontwikkeling doorgemaakt en je ziet 
nu dat die duurzame missie die wij al 
die jaren consequent uitdragen, 
daadwerkelijk op allerlei vlakken 
zijn vruchten begint af te werpen. 
Daar ben ik trots op want Eneco heeft 
een belangrijke rol gespeeld in het op 
gang brengen van de windindustrie 
in Nederland.” 

Voor de goede orde vermeldt Donker 
nog dat Eneco uiteraard niet alleen mikt 
op Hollandse Kust Noord. Men hoopt 

wel degelijk de komende jaren ook 
een aantal andere tenders te scoren 
in samenwerking met huidige en/of 
toekomstige partners. 
Eneco is in België als 50% eigenaar 
betrokken bij de bouw van het 
offshore windpark Norther. 

Omvangrijk
Het onderhouden van windparken. 
Wat moet het publiek zich daarbij exact 
voorstellen? Arjan Donker gaat er eens 
goed voor zitten. “Er moet vooral heel 
veel geïnspecteerd worden,” begint hij 
zijn relaas. “Eigenlijk net als op een olie- 
of gasplatform. Er moet gekeken worden 
of overal de coating nog op zit of dat er 
onderdelen zijn waar hercoating 
noodzakelijk is. Allerlei boutverbindingen 
moeten worden geïnspecteerd en af en 
toe is reparatie noodzakelijk. Wat we ook 
regelmatig doen zijn surveys uitvoeren. 
Is tevens een vergunningsverplichting. 
Een keer per jaar wordt de diepteligging 
van de exportkabel gecontroleerd. 
Op het offshore hoogspanningsstation 
staat heel wat apparatuur opgesteld, 
dat regelmatig gecontroleerd moet 
worden en preventief onderhoud nodig 
heeft. Technisch gezien moet alle 
equipment 20 jaar mee kunnen, 
maar daar zit zeker nog wat rek in. 
Daarnaast staan er redelijk wat 
veiligheidsmiddelen op zo’n installatie, 
die gekeurd moeten worden. 
Kranen dienen gekeurd te worden. 
Geldt ook voor alle brandblussers. 
Veiligheidssystemen verdienen nu 
eenmaal veel keur- en inspectiewerk. 
En uiteraard hebben de turbines veel 
aandacht nodig. Op Amalia krijgen de 
60 turbines van 2 megawatt twee keer 
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'In principe zijn alle type 

bedrijven die wij nodig hebben 

hier in het havengebied aanwezig.'

Arjan Donker, Manager Operations Offshore Eneco Wind

‘Nederlandse contractors 

nemen een ijzersterke 

positie in.’

Arjan Donker, Manager Operations Offshore Eneco Wind
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www.tos.nl

TOS feliciteert IRO met haar 45-jarig bestaan
 

De juiste mensen aan boord. TOS is gespecialiseerd in 
personeelsoplossingen voor de maritieme, offshore, 
olie & gas en windenergiesector.  Samenwerken met 
TOS betekent werken met goed opgeleid, gescreend 

en getraind personeel.

www.hsm.nl

http://broekmanlogistics.com/

Broekman Logistics is a full-service logistics provider 
employing more than 800 people around the world. 

Broekman specializes in forwarding and shipping, warehousing 

and distribution and breakbulk terminals. Broekman’s services are 

characterised by a global reach with a personal touch.  

www.huismanequipment.com

Huisman congratulates IRO with its 45 years 

promoting the interests of Dutch supply and service 

companies in the upstream oil and gas industry!

www.breman-machinery.nl

Breman Machinery b.v.feliciteert IRO 
met haar 45-jarig bestaan!

All-round supplier of special welding constructions, 

heavy sheet metal work and machining of extreme precision parts

The trainer in safetyThe trainer in safety

www.dhtc.nl 

DHTC, The Trainer in Safety,  

congratulates IRO with its 45th anniversary 

in successfully promoting the quality and the interests 

of Dutch supply and services companies in the 

upstream oil and gas industry.

www.ebn.nl

EBN feliciteert IRO van harte met haar 45e verjaardag. 

Als partner namens de Staat in alle olie- en gasontwikkelingen 

in Nederland én kenner van de ondergrond hopen wij 

ook in de komende jaren en decennia op 

een vruchtbare samenwerking.

www.hatenboer-water.com

Proud member of IRO.

Congratulations!

www.stc-knrm.nl

STC-KNRM Wishes the Association of Dutch Suppliers in the 
Oil and Gas Industry, IRO a happy 45th anniversary! 

And a lot off successes in the next years with promoting the 

quality of Dutch suppliers in the oil and gas industry. 

www.practica.nl

IRO: 45 jaar jong!

Practica Productions uit IJmuiden is een communicatie adviesbureau 

dat al meer dan 30 jaar actief is binnen de olie- en gasindustrie. 

U hoeft ons nagenoeg niets meer uit te leggen over de ‘business’, 

wind en de energietransitie. 

Het schrijven van pakkende teksten is onze specialiteit.

www.jumbomaritime.nl

Jumbo Offshore would like to congratulate IRO 
and its members on its 45th anniversary.

IRO has become a true flagship of the Dutch Offshore Industry.  

As board member, we are proud of the partnership between us. 

A partnership built on trust and reliability.

www.hudigveder.nl

Hudig & Veder is a Rotterdam-based shipping and forwarding 

company, specialised in international logistics. As a solution-driven 

partner we come up with innovative concepts and are able to 

respond adequately to new developments. We listen carefully and 

understand your needs, offering you a wide range of customised 

transport solutions; we can utilise our own (bulk) storage facilities 

and/or privately owned cargo vessels if needed.
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HSM Offshore has delivered platforms, 

modules and HV substations for the Offshore Energy 

market for well over 50 years and is looking forward to 

continue working with IRO and its members on providing 

solutions for current and future Energy challenges.
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We congratulate IRO on its 45th anniversary!



Het Albaveld ligt zo’n dertig kilometer 
offshore van het eiland Bioko, onderdeel 
van het West-Afrikaanse Equatoriaal-
Guinea. Op dit eiland ligt ook hoofdstad 
Malabo. Het veld produceert gas en 
condensaat voor verschillende afnemers. 
Om de daling van de productie te 
verminderen wordt compressie gebruikt. 
Compressie is noodzakelijk om de druk 
te verlagen en de condensaat- en 
gaswinning te vergroten. Er zijn reeds 
twee, aan elkaar verbonden, platforms 
aanwezig: Alba B en Alba B2. Het veld is 
nu uitgebreid met het nieuwe, via een 
brug verbonden, compressieplatform.

Opdracht
In november 2012 sloot Marathon 
Equatorial Guinea Production Limited 
(MEGPL) een EPCI-contract met HFG 
Engineering. Heerema Fabrication 
Group (HFG) en Iv-Oil & Gas vormen 
als onderaannemers een 
samenwerkingsverband voor de 
engineering, inkoop, bouw, hook-up 
en inbedrijfstelling van het platform. 
Het platform werd ontworpen en 
gefabriceerd op verschillende locaties 
wereldwijd. Zo vond de engineering door 
Iv-Oil & Gas plaats in het hoofdkantoor 
in Papendrecht en op de vestiging in 
Houston. De topside werd gebouwd op 
de HFG-werf in Zwijndrecht, het jacket 
op de HFG-werf in Vlissingen en de flare 
en de brug (deze brug verbindt het 
Alba B3-platform met Alba B2) werden 
gebouwd door onderaannemer 
ECG in Malabo.

Transport 
Het transport van het platform is goed 
verlopen. Op 2 december 2015 begon 
de tocht. De eerste etappe begon vanuit 
Nederland, waar het jacket en de topside 
eerst met twee sleepboten per barge 
naar de Canarische Eilanden werden 
gesleept, om de sleepboten halverwege 

te kunnen bunkeren. In een tweede 
etappe werd de tocht vervolgd naar 
de Golf van Guinee.

De werf van ECG, waar constructie van 
de brug en flare plaatsvond, ligt op zo’n 
drie kilometer afstand van de kade in 
Malabo. Een korte afstand, maar wel 
door de jungle, over een onverharde weg 
die niet geschikt is voor dit soort grote 
transporten. Wegvoorbereidingen tijdens 
het regenseizoen bemoeilijkte het een en 
ander. Maar in december 2015 kon het 
transport toch plaatsvinden en konden 
de flare en brug in de haven worden 
overgeladen op de barge.

Commissioning en hook-up
Begin 2016 zijn vijf medewerkers van 
Iv-Oil & Gas steeds af- en aanwezig 
geweest in Equatoriaal-Guinea om het 
proces van commissioning, hook-up 
en inbedrijfstelling te begeleiden. 

Bert Rebers, één projectmanager van Iv, 
regelde de hoofdzaken en onderhield het 
contact met de overheid van Equatoriaal-
Guinea. Een tweede projectmanager, 
Peter van der Zwan, was verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken en 
werd geassisteerd door drie andere 
medewerkers. Ze werkten onshore 
vanuit een kantoor in het havengebied 
van Malabo, vlak naast de plek vanwaar 
een boot enkele malen per dag naar 
het platform vaart.

Met zijn vijven handelden ze naast 
hun normale werkzaamheden ook veel 
onvoorziene zaken af. Zo verzorgden zij 
de randvoorwaarden om het proces goed 
te laten verlopen. Peter van der Zwan 
zorgde bijvoorbeeld naast zijn dagelijkse 
werkzaamheden voor de juiste mensen 
op de juiste plaats, hij regelde trainingen 
en certificaten en was verantwoordelijk 
voor de inkoop van benodigde producten. 

INSTALLATIE INSTALLATIE

IV-OIL & GAS VERZORGDE SAMEN HET HEEREMA INBEDRIJFSTELLING

Alba B3 gascompressie 
platform succesvol 
geïnstalleerd

Na een lange zeereis vanuit 

Nederland is eerder dit jaar het 

Alba B3 gascompressieplatform 

succesvol geïnstalleerd in de Golf 

van Guinee. Iv-Oil & Gas verzorgde 

samen met Heerema Fabrication 

Group de inbedrijfstelling en 

start-up van het platform, 

dat halverwege 2016 

volledig operationeel was.
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‘De grootste uitdaging van het project lag 

vooral op het logistieke vlak.’

Bert Rebers, projectmanager Iv



INSTALLATIE

Ook Bert Rebers had in Malabo een 
ondersteunende rol, als intermediair 
tussen het platform en Nederland. 
Technische vragen vanuit beide 
richtingen kwamen bij de twee 
collega’s terecht, die vervolgens 
zorgden voor een goede afhandeling.

Logistieke uitdaging
"De grootste uitdaging van het project 
lag vooral op het logistieke vlak," 
geeft Bert aan. "Materiaal is niet zomaar 
voorhanden. Mocht men op het platform 
iets nodig hebben, omdat er bijvoorbeeld 
een defect is, dan is het niet mogelijk 
even naar de groothandel te rijden 
voor materiaal." De lokale 
onderaannemer ECG ondersteunde 
Iv-Oil & Gas gelukkig erg goed.  

Zowel Bert als Peter werkten met veel 
plezier aan het project. De samenwerking 
met HFG en MEGPL verliep prettig. Er is 
een document opgesteld met daarin de 
'Seven Habits of the Committed People 
in the Marathon Alba B3 Project'. Enkele 
van deze gebruiken zijn: maak indien 
gewenst gebruik van de contacten van 
Marathon Oil Company; gebruik en deel 
ervaringen en geleerde lessen; en wees 
eerlijk naar elkaar en naar het contract. 

Bert: "Ik kon mij hier helemaal in vinden. 
Uiteindelijk wil je een tevreden klant die 
terugkijkt op een mooi project. En het is 
een bijzonder project. Dat is alleen al te 
zien aan het feit dat het deels in Amerika 
ontworpen is door onze Amerikaanse 
collega’s, het gebouwd is in Nederland 
en Equatoriaal-Guinea en uiteindelijk op 
dertig kilometer voor de kust van Bioko, 
Equatoriaal-Guinea, geïnstalleerd is."

Feiten

•   92 meter hoge vierpootsjacket  
met een gewicht van 2750 ton

•   30 meter lange, 39 meter brede  
en 34 meter hoge topside met  
een gewicht van 6000 ton

•   Twee GENP gasturbine-aangedreven 
centrifugaalcompressoren van 27,5 MW

•   Twee Solar Centaur 
40-generatorgroepen

•   Topside is opgebouwd uit vier 
dekken (cellar, main, mezzanine, 
cooler deck)
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De reis naar Equatoriaal Guinea

16 oktober 2015
Load-out van de 6000 ton wegende topside 
naar de kade op de werf in Zwijndrecht.

23 oktober 2015
Transport van de topside naar Vlissingen.

1 november 2015
Load-out van het jacket op de barge  
in Vlissingen.

2 december 2015
De topside en het jacket vertrekken  
vanuit Nederland naar eindbestemming  
in Equatoriaal Guinea.

12 december 2015
Transport en load-out van de flare op  
het eiland Bioko (Equatoriaal Guinea).

14 december 2015
Transport en load-out van de brug op  
het eiland Bioko (Equatoriaal Guinea).

12 januari 2016
Succesvolle installatie van het jacket  
in het Albaveld.

18 januari 2016
Succesvolle installatie van de topside  
op het jacket.

19 januari 2016
De flare en brug zijn geïnstalleerd. 
Met een dubbele kraan werd de brug  
over de hoge topside heen getakeld.

 

‘Audacia’ overwintert 
in IJmondhaven

Ruim vijf maanden lang zal de IJmondhaven een veilig onderkomen bieden aan de 327 meter lange pijpenlegger (incl. 

stinger) ‘Audacia’ van Allseas gedurende het aankomende winterseizoen. De pijpenlegger, met een diepgang van 9 meter, 

ligt sedert maandag 17 oktober afgemeerd aan de Monnickendamkade. De 106 meter lange stinger die voor op de boeg 

van het schip is geplaatst, steekt over de kade en het grasveld naast de cruise terminal. Tijdens het verblijf in de haven van 

IJmuiden zullen allerlei reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de 32,6 meter brede ‘Audacia’ worden uitgevoerd.

Als alles volgens planning verloopt, zal de ‘Audacia’ uiterlijk 5 april 2017 weer naar zee vertrekken.

I JMUIDEN
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is able to sit back, relax and enjoy 
their personal space and free time. 

‘Old school’ hull for  
maximum efficiency 
The hull lines are the result from IHC’s 
successful series of offshore vessels. 
The hull has been optimised based  
on the company’s extensive experience, 
using CFD tools and model testing to 
accomplish low resistance during transit, 
while still retaining excellent sea- and 
station-keeping capabilities. 

With this new concept, IHC has 
reinforced its reputation for providing 
superior functionality with unparalleled 
and integrated design.

DESIGN DESIGN

Dutch design 
Royal IHC has introduced a new 
design philosophy for offshore vessels. 
The company’s new line of vessels 
showcases its renowned ability to 
transform functional requirements into 
optimal performance with 
contemporary, safe and comfortable 
Dutch design. 

The new signature design is the result 
of close cooperation with yacht 
designer Mulder, and interior architect 
HofmanDujardin. The philosophy is to 
create a ‘home away from home’ in 
an efficient and high-tech environment. 
IHC’s goal is to build purpose-built 
vessels with the intended mission and 

people in mind, so they can carry out 
their duties as safely and efficiently as 
possible. 

Clear routing 
Transparency and clear routing were the 
focus for the layout of our new offshore 
vessel series. Different functional areas 
are separated and marked by colours  
and signage, while the transparent 
central stair well connects both worlds. 

Every aspect of the offshore vessels – 
from the functional process and mission 
equipment, down to the smallest detail – 
has been carefully designed and 
engineered to ensure the highest 
level of safety. 

Home away from home
IHC has taken the experience of 
people on board  and used this as 
a basis for the design, with the aim 
of creating an environment for the 
ultimate comfort of the crew. 

The abundance of daylight, outdoor area 
space and modern furniture enhance the 
social interaction between crew members 
– boosting morale and team spirit. 

The cabins are designed to feel like 
a retreat, with a warm and homely 
atmosphere. In addition, the work 
and recreational areas have been 
separated to provide the utmost 
quietness and comfort so the crew 

ROYAL IHC INTRODUCES NEW DESIGN PHILOSOPHY FOR OFFSHORE VESSELS

Perfection from 
bow to stern
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When it comes to innovative equipment and vessels for the maritime industry, Royal IHC has led the way 

since the 17th century. Which is why  IHC’s new line of offshore vessels doesn’t just raise the bar in terms 

of design, safety, comfort and efficiency – it redefines it. Every single  aspect, from the overall functional 

process and mission equipment down to the smallest detail of the control stations, has been carefully 

designed and engineered. Together, they result in a vessel unrivalled in quality and performance. 

Or as we like to call it: integrated perfection from bow to stern.



TENTOONSTELLING

Valve World Expo toont van 29 november 
tot en met 1 december in drie 
beurshallen de  gehele bandbreedte van 
industriearmaturen. Het aanbod omvat 
armaturen, armatuurcomponenten en 
-onderdelen, installatieaandrijvingen en 
-regelaars, compressoren, services en 
software voor ingenieurs, organisaties 
en uitgeverijen.

Gedurende drie dagen zijn de 
beurshallen 3, 4 en 5 in Düsseldorf dé 
internationale ontmoetingsplek voor de 
branche van armatuurspecialisten en 
experts uit de toepassende industrieën. 
De afnemers komen uit de segmenten 
olie, gas- en petrochemie, chemische 
industrie, levensmiddelenindustrie, 
marine- en offshore-industrie, water- 
en afvalwaterbedrijf, auto- en 
machinebouw, farmacie, medische 
industrie en krachtcentraletechnologie.

Nu al is meer dan 19.600 vierkante meter 
netto-tentoonstellings-oppervlakte 

geboekt. Er hebben zich 638 exposanten 
uit 39 landen aangemeld. De meeste 
Europese ondernemingen komen uit 
Italië, Groot-Brittannië, Duitsland, 
Spanje, Turkije en Nederland. 
Van overzeese zullen veel exposanten 
uit de USA, India, Taiwan, Zuid-Korea 
en China naar Duitsland komen. 

De begeleidende vakconferentie ‘Valve 
World Conference Düsseldorf 2016’
zal in hal 4 opnieuw door KCI worden 
vormgegeven. Naast toekomstthema’s 
als materiaalkeuze, nieuwe 
technologieën en processen voor de 
productie en toepassing van ventielen, 
nieuwe energiebronnen, en analyses 
van nieuwe services, staat een intensieve 
toelichting op de structuur van de 
branche op de voorgrond.

Lezingen, workshops en seminars zullen 
de inhoud van de conferentie meer 
diepte geven. Er worden experts van 
over de hele wereld verwacht die met de 

deelnemers aan de conferentie ideeën 
uit zullen wisselen over innovaties uit het 
dynamisch groeiende segment van de 
ventieltechnologie met alle voor- en 
opvolgtechnologieën.

Pump Summit, de internationale 
tentoonstelling met conferentie voor 
pompentechnologie, vindt op 29 en 30 
november in hal 7.0 (begane grond) 
plaats. Hier ontmoeten netwerkers en 
pompspecialisten elkaar, producenten, 
handelaren en gebruikers van pompen, 
afsluitingen en compressoren 
presenteren hun producten en 
wisselen vakkennis uit.

De top over pompen wordt door 
een conferentie begeleid. Hierin  
staan lezingen en workshops over de 
toepassing van pompen en afsluitingen 
in de meest uiteenlopende industrieën 
op het programma.

Bezoek: valveworldexpo.com 

VALVE WORLD EXPO 2016 IN DÜSSELDORF

Internationale vakbeurs 
voor industriearmaturen
Ze worden op alle vlakken ingezet, maar zijn in afmeting en toepassing zeer verschillend: armaturen die voor veiligheid 

in de olie- en gasindustrie zorgen, fluïden door chemische installaties leiden, toe- en afvoer van water, gas of hoog-

corrosieve stoffen regelen of in de drankindustrie voor de correcte doorstroming zorgen.

O F F S H O R E  V I S I E    5  /  2 0 1 632

offshore-bluestream 160804.indd   1 17-10-16   12:53

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.
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naar de AYOP, ga ik nu voltijds aan 
de slag met het in kaart brengen van 
nieuwe kansen, relaties leggen en 
verbindingen maken. Dat gebeurt 
voor en samen met de bedrijfsleden 
van de AYOP, in het verlengde van 
wat de bedrijven zelf al doen. 
Dat versterkt elkaar. Als AYOP 
proberen we voor offshore een 
centraal aanspreekpunt te zijn 
voor de hele regio.”

Het accent van het werk wordt anders, 
van verkenning naar relatie. Winters: 
“Als marktpartijen een vraag hebben, 
een behoefte voelen of iets willen 
weten, moet ik hoog op hun 
telefoonlijstje staan om het aanbod 
van onze bedrijven voor het voetlicht
 te brengen, ze door te verwijzen. 
Wat daarnaast blijft, is het handhaven 
van de goede contacten en het 
uitdragen van kennis en activiteiten 
naar alle stakeholders, inclusief 
de nationale overheid.”

Troef
Bij zowel installatie als onderhoud 
is geografische afstand belangrijk 
uit kostenoverwegingen. Vanuit 
IJmuiden is de vaarafstand 
zeker tot Hollandse Kust Zuid en 
Noord relatief kort – ook (later!) naar 
IJmuiden Ver en de Engelse parken. 
Maar afstand is niet de enige troef. 
Winters: “We zijn centraal gelegen 
in Europa en hebben een groot aanbod 
aan havenindustrieel in de offshore 
gepokt en gemazelde bedrijven. 

Duidelijker 
“Het Noordzeekanaalgebied heeft zich 
de afgelopen jaren bewezen als een 
offshorewind-regio. Wij kunnen het, 
we hebben het in huis,” zegt Winters 
vol zelfvertrouwen. Dat bleek bij de 
assemblageactiviteiten bij HCT voor 
het Westermeerwindproject op het 
IJsselmeer, maar ook bij ondersteuning 
van de installatie van een project als 
Luchterduinen en daarvoor bij de 
installatie en tegenwoordig het 
onderhoud van het windpark Egmond 
aan Zee (OWEZ) en windpark Amalia, 
dat zich 23 km uit de kust ten 
noodwesten van de Noordpier 
van Velsen bevindt. Eromheen 
hebben de drie windparken al 
heel veel dienstverlenende 
onderhoudswerkzaamheden 
opgeleverd. “Nu gaat het erom 
de zichtbaarheid die we hebben 
opgebouwd bij de markt en de 
overheid nog veel duidelijker 
te maken.”

Complex
Offshore-wind is een jonge maar 
complexe markt die volop in 
ontwikkeling is, schetst Winters. 
“De logistiek op Luchterduinen 
is al anders dan op het Amalia 
windpark en gaat nu weer veranderen. 
Dat beïnvloedt alles. Geografische 
locatie en bereikbaarheid naar zee is 
belangrijk, aangezien bij installatie de 
bulk van de kosten op zee gemaakt 
wordt, en voor onderhoud en operatie 
is afstand ook van belang. Maar niets 
is vanzelfsprekend. De partijen beslissen 
per project wat volgens hen en voor 
de klant het beste is. Dat projectmatige 
maakt het anders dan reguliere 
havenactiviteiten. Complexiteit zit ook 
in de enorme grootschaligheid en de 
vele betrokken partijen bij installatie. 
Onze bedrijven moeten begrip en 
expertise hebben van hoe dat werkt - 
en dat hebben ze.”

AYOP
De AYOP is een energiek en 
snelgroeiend netwerk van 76 
bedrijven en organisaties om het 
Noordzeekanaalgebied te positioneren 
en te profileren voor offshore-
activiteiten. Het werk van de AYOP - 
wind@work 1.0 - is de afgelopen drie 
jaar overigens niet onopgemerkt 
gebleven. Winters: “Iedereen 
ziet offshore als een grote kans. 
Het heeft ertoe geleid dat een vijftal 
regiopartners bereid bleek het vervolg 
wind@work 2.0 te financieren en 
daarbij de uitbreiding van mijn uren. 
Van een detachering van twee dagen 
per week van Havenbedrijf Amsterdam 

We zijn niet de grootste maar zeker 
ook niet de kleinste: een gunstige 
schaal voor maatwerkoplossingen 
gecombineerd met een ruim aanbod 
van faciliteiten. Slimme logistiek is hier 
een vanzelfsprekendheid. Daarnaast 
is de nabijheid van Schiphol een 
absoluut pré. Ook de ontwikkeling 
van de Averijhaven direct aan zee 
kan een waardevolle toevoeging zijn.”

Bij installatie worden de fundaties 
waarschijnlijk vanuit Rotterdam en 
Duitse locaties aangevoerd, maar 
de turbines zijn een ander verhaal, 
vervolgt Winters. 
“Die worden vanuit turbinefabrieken 
onder andere vanuit Esbjerg en Hull 
aangeleverd. We hebben met het 
Westermeerwindproject aangetoond 
topgeschikt te zijn voor assemblage 
met aanvoer via roro. We hebben 
de ruimte, de infrastructuur en 
desgewenst getijdevrije havenbassins. 
Ook hebben we een unieke positie 
in kabelhandling, bijvoorbeeld in 
Velsen-Noord. Verder hebben we 
rond de elektrische infrastructuur 
ideeën over de aanlanding voor 
Hollandse Kust Noord, en ook 
gelegenheid voor bijvoorbeeld 
een centrale onderhoudslocatie.” 

Het leuke aan de AYOP, vindt Winters, 
is dat het Noordzeekanaalgebied 
als eenheid wordt aangeboden. 
“We hebben simpelweg meer opties en 
locaties in de aanbieding, voor de klant. 
En daar draait het uiteindelijke om.”

AYOP AYOP

JAREN VAN VERKENNEN ZIJN VOORBIJ, STELT DOROTHY WINTERS TERECHT

‘Regio moet nu 
slagen maken’

Met de aanwijzing van de windgebieden in het SER-akkoord maakt windenergie in 

Nederland in één klap een schaalsprong. Dat betekent werk aan de winkel voor Dorothy 

Winters, als business development manager nu voltijds gedetacheerd bij de Amsterdam 

IJmond Offshore Port (AYOP).

Dorothy Winters, Business 

Development Manager AYOP

‘Als marktpartijen 

een vraag hebben, 

moet ik hoog op hun 

telefoonlijstje staan.’

Volgens Dorothy Winters moeten 
we in het Noordzeekanaalgebied 
erg zitten slapen, willen we met ons 
kwaliteitsaanbod aan gespecialiseerde 
dienstverleners, geografische locatie, 
ruimte en infrastructuur niet 
het nodige werk binnenhalen. 
“De jaren van verkennen zijn voorbij. 
Nu moeten we slagen maken, 
bij installatie en bij onderhoud,” 
voegt ze eraan toe. 

Immers, met het SER-akkoord heeft 
de Overheid een eind aan alle twijfel 
en wankelmoedigheid rond de 
uitrol van windenergie gemaakt. 
In de pen de komende vijf tot acht 
jaar zitten Borssele (1.400 MW), 
Hollandse Kust Zuid (1.400 MW) 
en Hollandse Kust Noord (700 MW). 
Echt een schaalsprong als je dat 
vergelijkt met het opgestelde 
vermogen van de huidige parken 

(totaal 357 MW), meent Dorothy Winters. 

Op langere termijn zit IJmuiden 
Ver (6.600 MW) nog in de planning, 
wellicht nog een park op het IJsselmeer 
en we kijken ook naar Engeland 
(East Anglia-ontwikkeling) omdat 
vanuit het Noordzeekanaalgebied onze 
dienstverlenende bedrijven geografisch 
gezien gunstig in samenwerking 
met de Britten kunnen opereren.
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Price
Oil and gas operators still need drones 
to handle inspection, repair, and 
maintenance of existing projects, said 
Justin Manley, the president of Just 
Innovation, a marine-technology 
consulting firm. Monitoring requirements 
for rigs in the North Sea are especially 
stringent, he said: “That’s an ongoing 
service business that’s not going to go 
anytime soon.” And though demand 
for ROV operations has been falling, 
both Infield and Douglas-Westwood 
predict average annual growth of 
4 percent to 5 percent from now to 
2020, driven by work in Asia, Africa, 
and Australia.

“Obviously, this is all dependent on the 
oil price,” O’Brien said. “If the oil price 
doesn’t do what the offshore market 
needs it to do, then these forecasts will 
come down.” For now, hundreds of 
ROVs will be parked on the beach, 
working on their tans.

Aftenbladet reported that Oceaneering’s 
local operation had cut 650 of its 1,750 
jobs in a year and a half; the company 
had 11,000 employees globally at 
the end of last year. “In 2016 we’re 
expecting to see, basically, the bottom 
of the market,” Infield’s O’Brien said.

New markets
The markets that operators are now 
trying to push into include the installation 
and repair of undersea telecom cables 
and offshore wind farms, as well as 
marine salvage, said Ben Wilby, an 
analyst at researcher Douglas-Westwood. 
That’s a switch from years past, when 
renewable-energy companies were low 
priorities compared with the stream of 
work from fossil fuel businesses. “There 
were years where we were so incredibly 
busy with oil and gas that anything else 
we would only do if we would have the 
opportunity,” told Fugro’s director of 
investor relations Catrien Van Buttingha 
recently to Matthew Braga of Bloomberg.

ROV ROV

But with oil prices having their worst 
slump in decades, investments in many 
offshore projects have been postponed 
or canceled, and the ROV business is 
likewise cutting back. Together, the  
Big Three drone operators are laying  
off thousands of workers and leaving 
hundreds of their seafaring robots ‘sitting 
on the beach’, said Infield analyst Kieran 
O’Brien, who estimated that one-quarter 
to one-third of the 1,200-plus vehicles  
in service around the world are idle.  
“The largest driver for ROVs has always 
been the offshore-rig markets. Everyone 
is just trying to stay alive at the moment.”

Expertise
Because of the specialized expertise 
required to operate and maintain ROVs - 
and the oil companies’ desire to keep 
liability at arm’s length - independent 

contractors lead the field. Typically, one 
of the small-car-size robots is connected 
to a ship or rig by a tether that supplies 
power and hydraulic fluid. Fiber-optic 
cables send operators on the surface 
environmental data and live video, 
helping them guide the vehicle and 
its manipulator arms, which can grab 
valves or pipes.

Bottom
With fewer rigs to hook onto, it’s not 
just the drones that are out of a job. 
Fugro, which has 11,597 employees, 
said this year’s layoffs have totaled 363 
(following 1,577 last year), and more 
are coming. In June, Subsea 7 said it 
would let go of about 1,200 of its 9,200 
employees by yearend, on top of 2,500 
cut in the second half of last year.  
In April, Norwegian newspaper 

HUNDREDS OF ROVS WILL BE PARKED ON THE BEACH 

ROV industry dives 
with deep offshore 
spending cuts

Until recently, oil and gas kept robots 

moving in more ways than one. 

Fossil fuel companies looking to speed 

up exploration, drilling, construction, 

and maintenance work turned to 

heavy-duty underwater drones known 

as remotely operated vehicles, or 

ROVs, to keep their wells afloat. 

By last year the global market for ROV 

operations - mostly contract work done 

by companies such as Oceaneering 

International, Subsea 7, and Fugro - 

topped $3 billion, according to 

energy researcher Infield Systems.

'Oil and gas 

operators still 

need drones 

to handle 

inspection, 

repair, and 

maintenance of 

existing projects.'

Justin Manley, 
President Just Innovation
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SUBSIDY FOR PROTOTYPE DOUBLE SLIP JOINT

Oceanteam’s subsidiary KCI the Engineers has been awarded with a subsidy from 
Dutch consortium Knowledge and Innovation, Wind at Sea (TKI - WoZ) for the 
further research & development of its promising Double Slip Joint (DSJ) concept. 
The DSJ is a smart alternative to grouted or bolted connections between the 
transitional piece and monopile for offshore wind turbines. 

In the Double Slip Joint concept, two sets of steel rings with matching conical 
surfaces are integrated into the standard cylindrical tubes of the Monopile (MP) 
and the Transition Piece (TP). The TP is installed by lifting it over the MP. 
Contact is made concentrated at two sets of rings, which have a small taper  
angle of about 20 and an exact fit. Thus providing a well-defined self-locking  
steel on steel connection after installation of the TP.

The tower, nacelle, blades can be installed immediately. In the DSJ concept, 
the TP will automatically settle under the gravity loads and operational turbine 
loads within a short period of time, to reach a final stable locked condition, rigidly 
connected to the pile, as if ‘welded’ together. With the DSJ, there are two options for 
the connection with the MP: above the water and below the splash zone, with the  
so-called ‘inverted’ DSJ. One of the most appealing benefits to the industry will 
probably be the short installation time, resulting in a sharp decrease of installation costs.

KCI will use the subsidy for designing, testing and the validation of a medium scale 
steel prototype by comparing the self settling behaviour to previous smaller plastic 
prototypes. Besides, the company will test effects of larger scale, the use of steel 
and the prototype fabrication method. KCI has teamed up with Van Oord Offshore 
Wind Projects and SIF for the further development of the innovative concept.

STATOIL INCREASES IN UK OFFSHORE WIND 

Statoil and Statkraft have signed a letter of intent that Statoil takes over as 
operator of the Sheringham Shoal Offshore Wind Farm from January 2017. 
Statoil will also through this deal increase its share in the Dogger Bank projects.
Sheringham Shoal is one of the world’s 10 largest producing offshore wind farms 
providing renewable energy to up to 220 000 UK homes. Located off the coast 
of Norfolk, it has been in operation since 2012 and has a capacity of 317 MW.
“Taking over the operatorship for Sheringham Shoal represents a milestone for 
Statoil, as our first operatorship during commercial operations. As operator of both 
the Sheringham Shoal and Dudgeon offshore wind farms, located in the same area, 
we can further improve efficiency and increase competitiveness across the projects,” 
says Irene Rummelhoff, Statoil’s executive vice president for New Energy Solutions.
Through today’s agreement, Statoil is also increasing its share in the Dogger Bank 
projects, with the desire of bringing Statoil’s total ownership from 25 per cent up 
to a potential of 50 per cent through an acquisition of Statkraft’s share in Dogger 
Bank. The final shareholding in Dogger Bank, and the transfer of operatorship for 
Sheringham Shoal, is pending partner and government approvals.

Dogger Bank is the world's largest offshore wind development, having achieved 
consent for an agreed target installed capacity of 4800 MW. In total, the 
Dogger Bank projects have the potential to provide renewable energy to up to  
5 million UK homes.“Dogger Bank represents a unique opportunity for the UK to 
develop secure, sustainable and cost-competitive energy from its world-class wind 
resource. By increasing our share, we strengthen Statoil’s long-term portfolio 
materiality and gain additional optionality. This is in line with our strategy to  
gradually complement Statoil’s oil and gas portfolio with profitable renewable  
energy and other low-carbon solutions,” says Rummelhoff.

 
OFFICIAL DEALER EVERPURE

Hatenboer-Water, based in the 
Netherlands and Singapore, and Pentair 
have concluded a partnership deal 
making Hatenboer-Water official major 
maritime dealer for the Everpure 
foodservice product range. 
Ronnie Billemon, Area Sales Manager 
Pentair Water comments: ”The 
Hatenboer organisation is well known 
as a full service player in the worldwide 
maritime and offshore water treatment 
market. Everpure products are especially 
suited for the galley area of a vessel or 
rig, providing point-of-use filtration, 
softening and reverse osmosis where 
the water is used for human 
consumption and quality requirements 
are high." Willem Buijs, CEO of the 
110-year old Hatenboer-Water, explains 
the dealership: "We offer a multitude 
of solutions and services to keep water 
safe on all places on board. Our 
dealership with Everpure matches 
perfectly.” The addition of Everpure  
is another step in strengthening 
Hatenboer-Water's role as a  
one-stop shop for water treatment. 

LEO BELLO NEW MD 
GLOBAL MARITIME VRYHOF 

Global Maritime Vryhof appointed 
Leo Bello as its new Managing 
Director. Leo replaces Peter 
Uitbeijerse, who has held the 
CEO and CFO positions and has 
played  a key role in developing 
Global Maritime Vryhof ’s business 
and helping the company transition 
as part of the creation of Global 
Maritime Group.

Leo was previously Vice President 
of Global Strategy and Business 
Development at Global Maritime 
Mooring Group and Vryhof 
Commercial Director, where he 
worked closely with Peter in leading 
commercial efforts and advising on 
mergers and acquisitions. Moreover, 
he successfully helped Vryhof in its 
integration within Global Maritime.

DEEPWATER JUMPER SPOOLS

Airborne Oil & Gas announces the start of a project to qualify Thermoplastic 
Composite Pipe (TCP) for a deepwater jumper spool application for French 
operator Total.

The non-corrosive and spoolable Thermoplastic Composite Pipe (TCP) is Airborne  
Oil & Gas’ answer to today’s industry call for cost effective spools, well jumper, 
flowline and riser solutions to deal with corrosive fluid conditions and deep water 
environments: TCP Flowlines, Jumpers and Risers are flexible, corrosion free, light 
weight and have high strength and thus enable a significant reduction in total 
installed cost.  For the deepwater spool application, the TCP offers the  
possibility to save time and cost due to the inherent flexibility of the product.  
TCP allows installation without high-precision subsea metrology, as is the case  
for rigid steel spools.

The Airborne Oil & Gas’ TCP that will be qualified on this project targets deep water 
applications. Client Total foresees the first application by the company to be for  
water injection well jumpers: “The possibility with TCP to handle large deflections, 
the ability to cut-to-length and terminate the pipe at location and the subsequent 
installation with small vessels, make a compelling business case for TCP jumpers.  
We estimate we can achieve considerable cost savings by using TCP jumpers,”  
says Frédéric Garnaud, R&D Deep Offshore Program Manager with Total.
Airborne Oil & Gas has been working with Total in the development of TCP since  
the start of the Cost Effective Riser Thermoplastic Composite Riser JIP in 2009.  
“The start of this project underpins our long-lasting relationship with Total.  
It demonstrates their trust in Airborne Oil & Gas’ ability to provide cost effective 
solutions that address the challenges of today’s SURF market,” says Bart Steuten, 
Business Development Manager with Airborne Oil & Gas.

The project includes the manufacturing and qualification testing of full-scale  
(6 inch ID) prototypes and is planned to deliver qualification to DNVGL standard  
 RP-F119 in Q1 2017.

DEME LAAT ‘LIVING STONE’ TE WATER

Onder grote belangstelling is op zondag 18 september 2016 het meest geavanceerde 
schip ter wereld voor subsea kabelinstallaties/trenching ‘Living Stone’ te water 
gelaten op de scheepswerf LaNaval nabij Bilbao, Spanje.
De ceremonie werd verricht door mevrouw Sarah Tommelein, echtgenote van de 
heer Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister voor Energie. De ‘Living Stone’ zal commercieel worden ingezet door 
Tideway uit Breda, dochtermaatschappij van DEME.
Kabelinstallatieschip ‘Living Stone’ is uitgerust met de meest recente innovaties in zijn 
categorie. Het schip kreeg twee benedendekse carrousels met elk een capaciteit van 
5.000 ton. Oplevering is gepland voor het tweede kwartaal van 2017 waarna ‘Living 
Stone’ koers zal zetten naar zijn eerste project, het Duitse offshore windpark Merkur 
op 45 km ten noorden van Borkum in de Noordzee, om er infield kabels te leggen. 
Het schip zal ook worden ingezet voor de installatie van kabels voor Hornsea Project 
One in het Verenigd Koninkrijk, het grootste offshore windturbinepark ter wereld dat 
door DONG Energy zal worden gebouwd.

PILE TEMPLATE 
INSTRUMENTATION CONTRACT

Seaway Heavy Lifting has awarded 
Seatools the contract for the design 
and delivery of a piling template 
instrumentation and control system. 
The system will be used for the 
offshore pile installation operations 
that are part of the construction of 
the Beatrice offshore wind farm.
The contract includes the complete 
mechanical, electric, hydraulic, and 
software design of the pile template 
instrumentation and control system. 
Key factors that will make this project 
a success, such as positioning accuracy, 
high installation speeds, extreme 
robustness, and reliability in the 
presence of high shock loads and 
vibrations, closely match Seatools’ 
capabilities and expertise. The project 
ties in with the company’s profile and 
its expertise in robust dredging 
instrumentation, accurate subsea 
measurement technology, and 
advanced control systems. 
Because Seatools houses all required 
engineering disciplines, the company 
is able to meet the project’s stringent 
requirements as well as the 
challenging six months delivery time.

 
SEA TRUCKS GROUP 
ANNOUNCES CONTRACT 
AWARD IN NIGERIA

Sea Trucks announced the contract 
award of an International Oil major 
to West African Ventures, Sea Trucks’ 
principle Nigerian business, for the 
provision of an accommodation vessel 
to a deepwater field, offshore Nigeria. 

The scope of work covers 
accommodation support services 
for 250 pax, as well as to provide 
marine logistics support for the 
execution of the turnaround 
maintenance work scopes during 
the turnaround project. 
‘Jascon 30’, one of the group’s DP3 
accommodation construction vessels, 
has been nominated for the scope. 

The vessel is equipped with a 270 mT 
heave compensated main crane. 
The vessel features accommodation 
for 296 persons, a heave compensated 
gangway and 700 m2 of 
unobstructed deck space. 

The accommodation capacity of 
‘Jascon 30’ will be increased with a 
Portable Accommodation Block (PAB), 
which will be installed on the deck. 
Offshore activities are scheduled 
to commence in October 2016 for 
a duration of 3 months firm, 
with options to extend.
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DEN HELDER SLUIT ALS EERSTE ZEEHAVEN AAN OP MSW

De haven van Den Helder is als eerste zeehaven in Nederland aangesloten op 
het elektronische havensysteem Maritiem Single Window (MSW). Het systeem
van Rijkswaterstaat voorziet in een aanzienlijke vermindering van de 
administratieve lasten voor overheid en bedrijfsleven.

“Als directeur van NV Port of Den Helder ben ik trots dat onze zeehaven als eerste 
is aangesloten op MSW. Hiermee voldoen wij aan alle wettelijke voorschriften 
en dragen wij bij aan een vereenvoudiging van de meldingsformaliteit van 
binnenkomend zeevervoer. Als offshore hub zet Port of Den Helder zich continu 
in voor verdere modernisering. MSW past perfect in dat beleid”, aldus directeur 
Jacoba Bolderheij.

MSW is een elektronisch platform waarbij zeeschepen, die zeehavens binnenkomen 
en uitgaan, zich per bericht maar 1 keer hoeven te melden. Veel van deze berichten 
worden nu nog meerdere keren aan verschillende overheden als Rijkswaterstaat, 
Douane, Koninklijke Marechaussee, Zeehaven politie en de havenautoriteiten 
gemeld. Via het digitaal loket MSW worden de ontvangen maritieme 
berichten afgeleverd bij de verantwoordelijke overheidsdiensten en eventuele 
retourberichten van de diensten naar de marktpartijen (agentschappen, 
rederijen en havens) teruggestuurd.

De eerste uitwisseling van berichten vond bij Peterson Den Helder plaats, intensief 
ondersteund door medewerkers van Port of Den Helder. Ook twee andere bedrijven, 
Helder Support Service en Seamar Services BV, gingen met succes over naar MSW. 
Na ruim 4 jaar van intensieve samenwerking is hiermee de eerste stap naar een 
volledig werkende MSW-keten gezet. Het systeem geldt binnenkort voor alle EU-
grensoverschrijdende schepen. Inmiddels zijn sedert eind september ook Zeeland 
Seaports en de Rijkshavenmeester Westerschelde op MSW worden aangesloten.

Den Helder is de eerste zeehaven aangesloten op het elektronische havensysteem 

Maritiem Single Window (MSW).

KOOYHAVEN VERBONDEN 
MET NOORD-
HOLLANDSKANAAL 

Medio september is Kooyhaven 
officieel in verbinding gebracht 
met het Noord-Hollandskanaal. 
Dankzij de realisatie van deze 
verbeterde verbinding met het 
achterland krijgt de logistieke 
capaciteit van het haventerrein 
in Den Helder een grote impuls. 
Algemeen directeur Jan-Mark van 
Mastwijk van De Vries & Van de Wiel: 
“De afgelopen maanden is door de 
aannemingscombinatie veel werk 
verzet. De voormalige dijk langs het 
Noord-Hollandskanaal is ontmanteld. 
Ter plaatse van de voormalige dijk 
en om de nieuwe insteekhaven met 
een openbare kade is het kabel- en 
leidingtracé over een lengte van 1.250 
strekkende meter verlegd. Er is met 
110.000 m3 zand en erosieklasse 1/2 
klei een nieuwe waterveilige dijk om 
16 hectare bedrijventerrein aangelegd.”

Algemeen directeur Jacoba Bolderheij 
van NV Port of Den Helder: 
“De oplevering van Kooyhaven 
komt nu snel in zicht en is een mijlpaal 
in de ontwikkeling van Port of 
Den Helder. Dankzij de realisatie van 
de verbinding met het Noord-
Hollandskanaal is onze logistieke 
offshorehaven straks ook te 
bevoorraden via binnenvaarttransport.”

Kooyhaven is gelegen ten zuiden 
van de N99 en ten oosten van de N9 
op het grondgebied van gemeente 
Hollands Kroon. Afgelopen januari 
werd gestart met de ontwikkeling 
van Kooyhaven. Naar verwachting 
is in november de openbare kade 
en de eerste 5 hectare van het 
bedrijventerrein respectievelijk 
operationeel en beschikbaar.

PRYSMIAN GETS BELGIAN OFFSHORE WIND ORDER

The Prysmian Group has been awarded a contract - worth up to 13 million euro - by Tideway, Breda, for the Rentel offshore wind 
farm project. The Rentel wind farm is located approximately 34 km from the Port of Zeebrugge and approximately 40 km from 
Oostende off the Belgian coast. It will consist of 42 Siemens D7 type wind turbines and will produce nearly 309 MW at its peak, 
supplying CO2 friendly electricity to 285.000 households. The project will become the fifth offshore wind farm to be constructed 
within the Belgian North Sea, and shall contribute to Belgium’s leading role within offshore wind energy towards achieving EU 
climate standards and increasing the security of energy supply in Belgium. 

Prysmian is responsible for the design, manufacture and supply of the 33 kV submarine cables in various cross-sections,  
together with the related cable accessories. Prysmian will also provide the offshore cable termination and testing services.  
The cables will be produced in the Prysmian facility in Drammen, Norway, one of the Group’s centres of excellence for submarine cables. 
The cables are planned to be delivered in summer 2017, whilst the termination works are scheduled to be completed in Spring 2018.
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AIRBORNE OIL & GAS SECURES € 23 MILLION FUNDING

Airborne Oil & Gas, Ijmuiden, recently announced that it has raised € 23 million in a 
series C investment round from both new and existing shareholders. Saudi Aramco 
Energy Ventures (SAEV) joined the shareholder base with an investment of € 10 
million.

SAEV is the corporate venturing arm of Saudi Arabian Oil Company, the world’s 
largest oil company that accounts for approximately 12% of global oil production.
The funds raised will enable Airborne Oil & Gas to further focus on growing the 
business, including product development, qualification, expanding its manufacturing 
capacity and increasing its sales force.

For its product design and manufacturing, Airborne Oil & Gas has obtained a number 
of DNVGL qualifications, as well as product qualifications from several leading 
operators such as Chevron, Petronas and Shell. The significant cost-saving benefits of 
its products and the company’s field proven track record and blue chip client base 
which includes Statoil, Saipem, OneSubsea and Total, provide the conditions for 
strong growth going forward.

Eric van der Meer, CEO Airborne Oil & Gas “We are very pleased to have secured this 
latest funding. We feel strongly supported by our shareholders and see the current 
investment as further evidence that our products and capabilities can make a large 
contribution to the industry’s need to structurally reduce costs. We are happy to 
welcome SAEV as a new shareholder. Their specific needs offer us an opportunity to 
further expand our product offering and grow business volume. Airborne Oil & Gas is 
seen as a game changer, significantly reducing capex and operational expenditure, 
while enhancing reliability. Even in the current low oil price environment with its 
rather challenging market conditions our strong business potential is recognised, as 
emphasised by our ability to raise significant funds under current circumstances.”

OLIEPRODUCTIE 
SCHOONEBEEK WEER 
OPGESTART

De Nederlandse Aardolie Maatschappij 
(NAM) is zaterdag 17 september 2016 
weer begonnen met de olieproductie 
in Schoonebeek. De productie lag 
anderhalf jaar stil na een lek in de 
waterinjectieleiding van Schoonebeek 
naar Twente. De leiding is inmiddels 
vernieuwd door een pijp-in-pijp-
oplossing. In augustus gaf SodM 
(Staatstoezicht op de Mijnen) al 
toestemming om de vernieuwde 
waterinjectieleiding, nodig voor de 
olieproductie, in gebruik te nemen. 
Vervolgens werden er verschillende 
vragen gesteld door de politiek en 
belangengroepen. Om iedereen de 
gelegenheid te geven kennis te nemen 
van de stand van zaken, heeft NAM 
toen besloten de oliewinning in 
Schoonebeek niet in augustus, maar 
pas medio september te hervatten. 

DATUM MOCE 2017 BEKEND

De datum voor de elfde editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event 
(MOCE) is bekend. Op woensdag 19 april 2017 zal het WTC Rotterdam weer geheel 
in het teken staan van de grootste en meest complete carrièrebeurs in de maritieme 
en offshore sector van Europa. Net als de afgelopen tien jaar verwacht de organisatie, 
Navingo, ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen 
onder de exposanten te verwelkomen.

In 2016 vierde MOCE, samen met de meer dan 100 exposanten en ruim 
4.000 bezoekers uit heel Europa, haar 10-jarig jubileum. In 2017 zal MOCE 
wederom het platform voor carrière en opleiding zijn binnen de maritieme en 
offshore cluster met bedrijven uit de gehele keten evenals opleidingsinstituten.

EERSTE MEGA PAAL 
OPGELEVERD

Het is een indrukwekkend gezicht, 
een stalen gevaarte met een lengte 
van 80 meter en een doorsnede van 
7,5 meter die in de pas geopende 
assemblage hal van Sif Group op 
Maasvlakte 2 ligt. In totaal liggen 
er straks 54, voordat ze vanaf 
december worden verscheept naar 
het Galloper-windpark aan de 
oostkust van het Verenigd Koninkrijk. 
Mega palen die als fundering 
dienen voor windmolens op zee.

De assemblagehal staat op de 
nieuwe offshore terminal van 
Sif Group. De terminal beslaat 
in totaal een oppervlakte van 
42 hectare met een recent 
opgeleverde insteekhaven en 
heavy load diepzeekade waarvan 
de bouw in volle gang is. 
De combinatie MariTeam, een 
samenwerkingsverband tussen 
Iv-Infra, SBE en MUC, is 
verantwoordelijk voor het integrale 
ontwerp. MariTeam verzorgt ook 
het contractmanagement en toezicht 
tijdens de bouw. Op de terminal 
worden stalen fundaties voor 
offshore windparken en de olie 
en gas industrie geproduceerd, 
afgewikkeld en overgeslagen op 
jack-up’s en zeeschepen.
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LEDEN ONTMOETEN LEDEN IN ZEELAND 

Alhoewel veel IRO leden in grote mate gevestigd zijn binnen de 
Randstad, vindt ook buiten dit gebied enorm veel bedrijvigheid 
plaats in de offshore sector. Tijdens de ‘Leden ontmoeten Leden’ 
bijeenkomst op 12 oktober konden de 100 deelnemers aan dit 
evenement met eigen ogen aanschouwen hoe de haven van 
Vlissingen lokale, nationale en internationale bedrijven in de 
Zeeuwse regio faciliteert. Zeeland Seaports trad op als gastheer 
en ontving de deelnemers op de werf van Damen, waar 
ingescheept kon worden voor een rondvaart.  

Tijdens zijn presentatie vertelde Marcel Pater hoe Zeeland 
Seaports, met havens in Vlissingen en Terneuzen, veel 
voordelen biedt voor het afhandelen van diverse soorten lading. 
De ligging aan open zee, de diepgang van 16,5 meter, 
de filevrije achterlandverbindingen en de gespecialiseerde 
terminals zijn daarbij grote pluspunten. 

Jasper Vis van DONG Energy sprak over de gunning en het 
daaraan voorafgaande aanbestedingsproces voor het windpark 
Borssele 1 en 2. Dit windpark voor de Zeeuwse kust is goed voor 
700 megawatt waarmee naar schatting 1 miljoen huishoudens 
van stroom kunnen worden voorzien. Met een gemiddelde prijs 
van 7,27 cent per kilowattuur is een nieuw record gevestigd dat 
prijstechnisch en technologisch in historisch perspectief werd 
geplaatst. Daarbij werd ook een vergelijking gemaakt met 
andere windparken in de ons omringende landen.

De rondvaart door de haven van Vlissingen werd van uitleg 
voorzien door Mikhael Paulus van Verbrugge Terminals, en 
Martien Burger van Supermaritime. Zoals gebruikelijk op 
‘Leden ontmoeten Leden’ bijeenkomsten was er veel 
gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje 
en drankje. IRO bedankt Zeeland Seaports voor de hartelijke 
ontvangst en de sprekers voor hun toelichtingen.

IRO OLIE- EN GASMISSIE DOET ITALIË AAN 

Eind september reisde een delegatie van 12 IRO leden 
(22 personen) af naar Milaan voor een bezoek aan een deel 
van de Italiaanse olie & gas industrie. Italië is de 5de belangrijkste 
handelspartner voor Nederland in Europa en heeft een solide 
olie en gas sector met internationaal opererende bedrijven.
Het 2-daagse programma bevatte o.a. bezoeken aan Eni, 
SAIPEM, Prysmian Group, Siirtec Nigi en TECHINT/TENARIS. 
Alle IRO leden hadden de mogelijkheid zich kort aan de 
Italiaanse bedrijven te presenteren, waarna in kleiner 
verband contacten konden worden gelegd.

Aan het eind van de eerste dag werd de gehele delegatie 
uitgenodigd door Assolombarda – het Italiaanse VNO-NCW – 
voor een netwerkreceptie, die ook goed werd bezocht door 
leden van Assolombarda. 

Deze missie kwam mede tot stand dankzij de inzet van het 
Consulaat Generaal in Milaan, dat met haar goede contacten 
deuren voor ons wist te openen.

De presentaties van de Italiaanse bedrijven zijn beschikbaar 
via de IRO website.
 

Enkele reacties van de deelnemers:

Martin van Onna - CCO Airborne Oil and Gas:
“Een zeer geslaagde missie. Wij werden zeer goed ontvangen 
door personen in Senior Management posities, die relevante 
informatie over kwalificatiesystemen en inkoopprocessen met 
ons deelden. De missie was een goede start om nieuwe 
zakelijke relaties aan te gaan.”

Ronald Bergsma - Managing Director van Van Leusden BV:
“De IRO en ondersteuning van de ambassade opent deuren 
die normaliter voor kleine(re) ondernemingen gesloten blijft. 
Buitengewoon nuttig en bij een korte missie als deze is het 
beslag op de schaarse tijd beperkt.”

Dries Boereboom - Sales Manager EMEA New Cosmos BIE
“Deelname aan de Olie en Gas missie in Milaan was zeer 
waardevol. De bezochte bedrijven, maar ook de onderlinge 
contacten helpen New Cosmos om deuren te openen en onze 
naamsbekendheid te versterken.”
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IMPULS AAN MARITIEME INNOVATIE 

De Innovation Council van Nederland Maritiem Land organiseert 
elk jaar de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) in 
samenwerking met het Ministerie van Economische zaken. 
Deze projecten worden in het kader geplaatst van de 
doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract en 
beoordeeld naar de bijdrage die er geleverd wordt aan 
het realiseren van die doelstellingen. Deze projecten zijn 
toegankelijk voor alle betrokken partijen in de Maritieme sector, 
ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council.

Het is van belang dat het project aansluit op de vier 
innovatiethema’s van het Maritiem Innovatiecontract: 
winnen op zee, schone schepen, slim en veilig varen en 
effectieve infrastructuur. Maar er moet ook rekening gehouden 
worden met het perspectief voor de toekomst/vervolgtraject 
en de kwaliteit en breedte van het samenwerkingsverband.

Ingediende projecten kunnen maximaal 50% van de 
projectkosten aan subsidie krijgen met een maximum van 
€ 30.000,-. Het beschikbare bedrag is € 250.000,- en wordt 
onder de gekozen projecten verdeeld. bij de beoordeling 
geldt dat elke organisatie een stem heeft en op basis van 
de hierboven genoemde innovatiethema’s kunnen per 
stemgerechtigde organisatie 15 punten verdeeld worden 
over alle ingediende projecten, met een maximum van 
5 punten per enkel projectvoorstel. Bij de ranking worden 
de punten bij elkaar opgeteld en worden de projecten 
met de meeste punten geselecteerd voor subsidiering, 
tot het volledige budget verbruikt is. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Michaël Steenhoff, Secretaris NML Innovation Council, 
T: 020-7051419, E: m.steenhoff@hiswa.nl

BELEEF OFFSHORE IN HET 
MARITIEM MUSEUM

In december opent het Maritiem Museum haar deuren met 
de Offshore Experience. De tentoonstelling is de eerste in 
Nederland over de offshore, een sector waar ons land groot 
in is. Hollands glorie van onze tijd, maar tegelijk onbekend en 
onbemind bij het grote publiek. Met het project brengt het 
Maritiem Museum niet alleen de zoektocht op zee naar energie 
uit olie, gas, wind en andere bronnen op spectaculaire wijze in 
beeld, maar zet ook een innovatieve koers uit op het gebied 
van onderzoek, collectie, educatie en financiering. 

Met behulp van 360 graden filmprojectie, simulaties, speciaal 
voor de tentoonstelling gebouwde modellen van de nieuwste en 
meest geavanceerde offshore schepen en een tocht naar een 
mysterieuze onderwaterwereld, van net onder het zeeoppervlak 
tot 3 km diep, krijgt de bezoeker op bijzondere wijze kijk op de 
uitdagingen die zich in de offshore wereld dagelijks voordoen.

De tentoonstelling wordt ondersteund door meer dan 
50 partners uit de offshore industrie, waaronder IRO.
Meer informatie is te vinden op
https://www.maritiemmuseum.nl/tentoonstellingen

SAVE THE DATE

Op dinsdag 10 januari 2017 heffen wij met de IRO leden het 
glas op het nieuwe jaar. De receptie vindt plaats in Rotterdam.
Nadere informatie en uitnodigingen volgen binnen 
enkele weken.

IRO 45 JAAR; PROGRAMMA

De uitnodigingen voor het 45-jarig jubileum van IRO zijn 
inmiddels verstuurd. Dit evenement vindt plaats op 
24 november in het Hulstkamp gebouw in Rotterdam.

Het middagprogramma, dat begeleid wordt door dagvoorzitter 
Roelof Hemmen, bestaat uit presentaties van Pieter van Oord, 
CEO Van Oord en bestuursvoorzitter van IRO, en Marjan van Loon, 
CEO Shell Nederland. Ook zullen de studenten die hebben 
meegedongen naar de HBO Offshore Award 2016 hun 
ideeën pitchen voor de gasten. 

In de avond vindt een galadiner plaats op uitnodiging. 
Tijdens dit diner zal de Award of Excellence worden uitgereikt 
aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt binnen 
de Nederlandse olie- en gasindustrie.

Meer informatie is te verkrijgen via Marjo Hakkenbrak, 
m.hakkenbrak@iro.nl, tel. 079 3411981

ADIPEC, ABU DHABI / V.A.E., 7-10 NOVEMBER 2016
Maak kennis met de exposanten van het Holland paviljoen via www.offshoreholland.com 

(editie nummer 14, oktober 2016)     

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 standruimte op het Holland paviljoen is volledig uitverkocht.     

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

DEELNAME BEURZEN/HANDELSMISSIES

Naast de beurzen waar IRO een Nederlands paviljoen  
organiseert, hebben wij ook contacten met externe partijen 
omtrent de organisatie van diverse wereldwijde evenementen, 
European Autumn Gas Conference 2016 (Den Haag),  
OPT 2017 Amsterdam (Nederland) en Gastech 2017 (Japan). 
Wij brengen u graag in contact voor nadere informatie. 

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 / Tjerk Suurenbroek, t.suurenbroek@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.

BEURSGENOTEERDIRO KALENDER 
BEURZEN, CURSUSSEN EN 
BIJEENKOMSTEN 2016 / 2017

7-10 NOVEMBER 2016 ADIPEC   

 ABU DHABI, V.A.E.

16 NOVEMBER 2016 CURSUS 'OLIE EN GAS VANAF DE BRON' 

 (1-DAAGS, NEDERLANDS) 

 BOTLEK-ROTTERDAM

24 NOVEMBER 2016 ALGEMENE LEDENVERGADERING + 

 IRO JUBILEUM 

 ROTTERDAM

29 NOV-2 DEC 2016 OSEA 

 SINGAPORE

6-7 DECEMBER 2016 CURSUS 'OLIE EN GAS VANAF DE BRON' 

 (2-DAAGS, ENGELS) 

 BOTLEK-ROTTERDAM

10 JANUARI 2017 IRO NIEUWJAARSRECEPTIE  

 ROTTERDAM

9 MAART 2017 IRO-CEDA BIJEENKOMST 

 VOORSCHOTEN

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

Beeld: Kossmann.dejong.

Beeld: Taken by Storm & Rutger Prins.
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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
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SUCCESS OFFSHORE IS  BUILT  ON CONTINUOUS 
CONSULTATION AND INNOVATION.  WE APPLY THESE 
PRINCIPLES TO DELIVER THE VESSELS AND
SOLUTIONS THAT OUR CL IENTS NEED.

WWW.DAMEN.COM

FACING THE FUTURE 
TOGETHER

OFFSHORE
WIND

OFFSHORE CARRIER 8500



Offshore Wind Projects

Offshore Oil & Gas

Dredging

Marine 
ingenuity

In just two words, marine ingenuity, 

we express that we are passionate 

dredging and marine contractors 

with a worldwide innovative 

approach to meet your challenges. 

Our people - who manage a 

versatile fleet - specialise in 

dredging, marine engineering 

and offshore projects (oil, gas 

and wind). 

www.vanoord.com

Offshore and EPC Contractors
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