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DRIJVENDE WINMOLENPARKEN IN DIEP WATER

SBM Offshore introduceert
innovatief floater systeem
Op zich was het best een opvallend bericht: de Franse regering heeft
het pilot project van EDF Energies Nouvelles (EDF EN) geselecteerd
voor het ontwikkelen, bouwen en installeren van een experimenteel
drijvend windmolenpark voor de kust van Marseille en het van origine

'Met onze technologie richten
wij ons op het realiseren van
duurzame energie in diep water.'
Joost Heemskerk,
Renewable Energy Product Line Director, SBM Offshore

Nederlandse SBM Offshore, dat zich tot voor kort enkel en alleen maar
richtte op de productie van installaties voor de productie en opslag van
olie- en gasproducten, gaat hiervoor drie unieke floaters leveren,
die geheel in-house zijn ontwikkeld.

Maar SBM Offshore is toch die
onderneming die de afgelopen 60 jaar
meer dan 100 turret en mooring
systemen heeft geleverd aan de mondiale
olie en gasindustrie? Dat is toch het
bedrijf dat vooral actief is op het gebied
van de bouw, lease en exploitatie van
drijvende opslag- en productieplatforms
(FPSO) en andere drijvende systemen,
en daar bijna 50 van heeft gebouwd?
“Klopt helemaal,” bevestigt de 38-jarige
Joost Heemskerk desgevraagd. In mei
2011 trad hij in dienst bij SBM Offshore
in Monaco en sinds ongeveer een jaar is
hij Renewable Energy Product Line
Director. Waarom nu die koerswijziging?
“Wat velen wellicht niet weten is dat
SBM Offshore al minstens tien jaar
investeert in het ontwikkelen van
offshore technologie voor duurzame
energie. Daar is weinig ruchtbaarheid
aan gegeven, maar vanuit onze
expertise zijn we al die tijd reeds bezig
technologieën te ontwikkelen op het
gebied van golfenergie, ocean thermal
energie conversion, energie opslag
en floating wind. Die koersaanpassing
richting duurzame energie is dus al
een decennium geleden ingezet.
Vandaar dat we nu direct kunnen
anticiperen op de vraag uit de markt.
Nieuw is wel dat wij binnen SBM
Offshore sedert mei vorig jaar hiervoor
formeel een nieuwe business unit
hebben opgezet. Wij noemen dat een
Product Line. En het is juist dat het
EDF EN pilot project voor ons de eerste
gelegenheid is dat wij echt naar buiten
kunnen treden met het door ons
ontwikkelde drijvende systeem voor
een windmolenpark in diep water.”
4
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Pyramideachtig
De main focus van SBM Offshore ligt
momenteel op floating wind, stelt
Heemskerk. “En daarvoor hebben we
in-house inmiddels een geheel eigen
floaterconcept ontwikkeld om
windturbines op te kunnen plaatsen.
Zowel in technisch als in economisch
opzicht is dit een uiterst innovatieve
oplossing die de realisatie van drijvende
windparken serieus mogelijk maakt.
Op basis van dat concept zijn wij
geselecteerd voor het pilotproject.
Het betreft hier een pyramideachtige
floater die bestaat uit vier drijvende
modules met een vrij lichte trussconstructie erin. Je zou het kunnen
definiëren als een slimmere oplossing
van een taut mooring configuration die
gebruikt wordt bij een TLP. De innovatie
stelt ons in staat om de voorspanningen
in het systeem laag te houden.
Hierdoor kunnen er relatief simpele
en conventionele installatietechnieken
worden toegepast om de floater te
installeren. Voor de ontwikkeling van
het systeem hebben wij exclusief
samengewerkt met het Franse
onderzoeksinstituut IFP Energies
Nouvelles. Met dit instituut ontwikkelen
wij de ontwerpsoftware en procedures
voor ons systeem verder uit. Zij zijn onder
andere gespecialiseerd in onderzoek
naar de hydrodynamische koppeling
tussen windturbines en floaters in
samenhang met de dynamica en
vermoeiingsverschijnselen die daaruit
voortkomen. De noviteit van dit concept
zit dus onder meer in die koppeling
tussen de windturbine en de floaters.
Voor de rest is het systeem zo ontwikkeld
dat we eigenlijk volledig met voor ons

bekende componenten het uiteindelijke
systeem kunnen produceren.”
Mooring
Het drijvend systeem van SBM Offshore
is dusdanig ontworpen dat het op
verschillende dieptes kan worden
toegepast. De diepte van het Franse
pilotproject is ongeveer 100 meter,
maar met een veelvoud daarvan is SBM
Offshore reeds genoegzaam bekend.
Joost Heemskerk ziet daarom geen
belemmeringen om straks dieper te
gaan met toepassing van het systeem.
“Bij SBM Offshore hebben we natuurlijk
heel veel kennis op het gebied van
mooring systemen. Ik doel dan niet
alleen op FPSO’s, maar op een grote
diversiteit aan drijvende systemen.
Het door ons ontwikkelde systeem zou
je daarom kunnen kenmerken als een
mooringconcept voor windturbines.
Met onze technologie richten wij ons op
het realiseren van duurzame energie in
diep water. Het is moeilijk om exact aan
te geven waar het keerpunt ligt, maar
vanaf grofweg 50 meter waterdiepte
zal het steeds moeilijker worden om
op een technisch en economisch
verantwoorde wijze nog een fundatie
te kunnen installeren voor direct op de
zeebodem afgesteunde windturbines.”
Ervaring
Wereldwijd en meer specifiek op de
Noordzee offshore Schotland en ten
zuiden van Engeland is er heel veel
windcapaciteit in diep water, maar
vooralsnog zal men eerst het potentieel
in ondiep water volledig willen benutten.
Joost Heemskerk realiseert zich dat
terdege. Maar tegelijkertijd geeft hij
1 / 2017
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aan dat er wel degelijk veel belangstelling
is voor toepassing van het nieuwe
drijvende systeem voor toekomstige
windparken in diep water. De olie en
gas footprint van SBM Offshore en haar
aanwezigheid in andere werelddelen
heeft ertoe geleid dat er reeds vergaande
contacten zijn met potentiele windparkontwikkelaars. De realisatie van floating
windprojecten in diep water is in een
stroomversnelling geraakt en SBM
Offshore draagt daaraan bij. “Het is onze
missie om met de kennis die wij hebben
opgedaan in de olie- en gasindustrie
offshore zo economisch en veilig
mogelijk duurzame energie in diep water
te kunnen opwekken door middel van
floating wind of golfenergie. Wij stellen
nu eerst alles in het werk om van het
pilotproject voor de kust van Marseille
een succes te maken. Vervolgens is de
wereld ons marktgebied. De kracht
van SBM Offshore is juist dat wij over
heel veel offshore ervaring beschikken.
Tijdens verkennende gesprekken merken
wij dat die ruime ervaring in combinatie
met de capaciteit om turn-key projecten
aan te bieden, heel veel toegevoegde
waarde met zich meebrengt. Natuurlijk
zijn er grote verschillen tussen de olieen gassector en de windindustrie, maar
overduidelijk is wel dat er heel veel
waarde wordt gehecht aan onze offshore
ervaring van meer dan een halve eeuw.”
Golfenergie
Het is aannemelijk dat SBM Offshore in

O N S T R E AM

de toekomst zich meer zal gaan wijden
aan het fenomeen duurzame energie,
in welke vorm dan ook. Zonder er al te
veel ruchtbaarheid aan te geven is de
onderneming zo’n tien jaar geleden
ook begonnen aan de ontwikkeling van
een heuse breakthrough technology;
de wave energy converter. Er zijn in de
loop der tijd al heel wat van deze
golfenergieconvertoren ontwikkeld,
maar vaak zijn ze niet matuur, noch
rendabel ten opzichte van offshore
windenergie. Als in gedachten wordt
gehouden dat tegen 2050 zo’n 15%
van de totale elektriciteitsbehoefte in
Europa ingevuld zou kunnen worden
door de golfenergiesector, is het duidelijk
dat de snelheid, waarmee momenteel
werkbare golfenergieconvertoren
ontwikkeld worden, behoorlijk
opgedreven zal moeten worden.
Heemskerk: “Voor het opwekken van
golfenergie viel men aanvankelijk terug
op standaard olie- en gastechnieken,
zoals bijvoorbeeld mechanische
componenten en turbines. SBM Offshore
had, na eerst zelf zo’n systeem te hebben
ontwikkeld, echter geen fiducie in het
toepassen van deze technieken en
voor ons was dat de doorslaggevende
aanleiding om naar een geheel nieuw
concept te gaan zoeken. Wij zijn toen
begonnen met het ontwikkelen van
een wave energy converter volledig
gebaseerd op polymeren, waarvan de
polymeerketens een elektrische stroom

kunnen geleiden. Je moet het dus
eigenlijk zien als een lange slang
waarin elektro actieve polymeren
zitten, die vervormen onder invloed
van drukverschillen in het zeewater.
Vergelijkbaar met gelatine die je
kan doen uitzetten of inkrimpen
door er een elektrische spanning op
te zetten. De clou is nu om met dit
polymeerconcept direct uit golven
elektriciteit op te wekken. Zonder
gebruik te maken van wat voor soort
bewegende delen dan ook. Het idee
hierachter is dat je een compleet
onderhoudsvrij systeem krijgt.
De slangen wordt als het ware gewoon
uitgerold en blijven gedurende hun
gehele levensduur stroom produceren.”
In de ontwikkeling van deze
ingewikkelde technologie maakt SBM
Offshore momenteel grote stappen.
Naar verwachting zal over twee jaar voor
de kust van Frankrijk een demonstratieproject worden opgestart. Joost
Heemskerk tot slot: “De ontwikkeling
van de golfenergiemarkt ligt nog wel
achter op die van de windenergiemarkt
op zee, maar we gaan voortvarend
verder met het ontwikkelen van en
investeren in de juiste technologie voor
een optimaal functionerende wave energy
converter. Tenslotte is er een enorme
hoeveelheid golfenergie beschikbaar,
die veel beter voorspelbaar is dan wind
energie en ook energie kan leveren
op momenten dat het niet waait.”

ARRAY CABLE INSTALLATION
HORNSEA
DeepOcean announces the award of
cable installation and trenching work
for DONG Energy’s Hornsea Project
One offshore wind farm. Offshore
work will be undertaken in 2018/2019
with DeepOcean’s in-house fleet of
dedicated cable installation and
trenching vessels. DeepOcean’s
scope is the installation and
trenching of 93 array cables.
When operational, the Hornsea
Project One will have a capacity of
up to 1.2 gigawatts (GW), providing
enough green energy to power
well over one million UK homes.
The wind farm is being built 120 km
east of the Humber Estuary.

NEW ATTRACTIVE WEBSITE OFFSHORE ENERGY
Offshore Energy kicks off its 10th anniversary year with a bang and is proud to
announce the launch of its new and improved website on offshore-energy.biz.
Sleek design, easy navigation and updated functionality mean a better customer
oriented website.
“High customer satisfaction has always been one of our main goals. In the past ten
years we have always tried to serve our clients the best we could. The new website
is the result of an extensive research that led to a combination of innovative digital
technology and a new look and feel that facilitates our clients in the best possible
way” stated Annemieke den Otter, business unit manager events at Navingo,
responsible for the organization of Offshore Energy Exhibition & Conference.
The new website offers visitors a structured overview of what the possibilities are
for taking part during Offshore Energy Exhibition & Conference, what visitors can
expect as well as background information. An integrated exhibitor portal, a clear
overview of business opportunities and soon also detailed information on the
exhibition floor plan, the program and conference speakers among other things
bring the website to a higher level. The improved navigation and the expanded
features allow for a user-friendly experience.

Subscribe to our weekly free newsletter with latest news from ‘Offshore Visie’
www.offshorevisie.nl/weekly-free-newsletter
FIVE YEAR CONTRACT FUGRO

‘SCHELDT RIVER’ TE WATER GELATEN

Fugro has been awarded a contract
from INPEX Operations Australia
for subsea services to be executed
across the Ichthys facilities in the
Timor Sea, located approximately
220 kilometres from the coast of
Western Australia. INPEX is Japan’s
largest oil and gas exploration and
production company.

De op LNG aangedreven sleephopperzuiger ‘Scheldt River’ van DEME is medio
januari te water gelaten bij de scheepswerf van IHC in Krimpen a/d IJssel. Dit is de
tweede sleephopperzuiger ter wereld die aangedreven wordt op LNG. De eerste
sleephopperzuiger op LNG werd op 3 december 2016 te water gelaten bij IHC,
de ‘Minerva’.

The five year contract encompasses
field operations support, inspection,
repair and maintenance (IRM)
services and will run for five years,
with options to extend. Fugro will
provide all services through its office
in Perth. The work will be performed
under Fugro's QHSE system, which is
in accordance with industry leading
QHSE and operational standards.

IHC heeft een tweetraps aandrijving ontwikkeld. In tegenstelling tot de conventionele
enkeltraps aandrijving, zorgt de door IHC gepatenteerde tweetraps tandwielkast
voor brandstofbesparing tijdens het varen bij lagere snelheden. Scheldt River en
Minerva zijn de eerste sleephopperzuigers die profiteren van deze innovatie.
Een andere innovatie is de nieuw ontwikkelde vleugelvormige boegschroeftunnel.
Deze nieuwe vorm is het resultaat van uitgebreide hydrodynamische analyses en
verbetert de prestaties van de boegschroef.

Mark Heine, Divisional Director
Marine and member of the Board
of Management: “We are pleased to
have secured this long term contract,
supporting vessel utilisation in the
current challenging oil and gas
market. This IRM contract fits well
within our asset integrity business
line, which centers around inspection
and monitoring services, supporting
optimal utilisation and longevity of
our clients’ infrastructure.”
Artist impression van een toekomstig floating windpark.
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VEILIGHEID
ONDERZOEKSTEAM TNO

Werken aan sterkere en
grotere staalconstructies
op zee
Aantoonbaar veilige schepen en platforms. Dat is wat de Nederlandse offshoreindustrie wil. Tegelijkertijd is er de ambitie om steeds sterkere en grotere constructies
te maken. Maar om die veilig te laten zijn, moet er meer bekend zijn over de werking
van staal en hoe deze zich gedraagt. De expertisegroep Structural Dynamics van TNO
werkt aan betrouwbare onderzoeks- en meetmethoden om materiaalfalen in kaart
te brengen en tegen te gaan. Ook wordt gewerkt aan een softwaretool die
de taaiheid van staal kan voorspellen.

Inzicht geven in het materiaalfalen
van offshore-staal door aanvaringen
en breuken. Dat is waar het
onderzoeksteam van TNO zich mee
bezighoudt. Breuken kunnen
bijvoorbeeld ontstaan door broosheid.
“Wanneer staal koud wordt, dan
hebben we het over blootstelling
aan lucht met een temperatuur van
-10 tot -40 graden Celsius, kan
het plotsklaps breken,” vertelt
Carey Walters die sinds 2009 in
het team werkt. “De huidige
ontwerpstandaarden moeten dit
voorkomen, maar helemaal opgelost
is het probleem daarmee niet. De regels
aangaande broosheid van offshorestaal zijn een sta-in-de-weg voor de
innovatieve ontwerpen die de
Nederlandse offshore-industrie voor
ogen heeft. Die vragen namelijk om het
gebruik van dikker en sterker staal.”
Moderniseren
De ambities liegen er niet om: de
beoogde nieuwe schepen en platforms
zijn groter dan ooit. En dat vraagt om
meer materiaalkennis. Enerzijds om
aantoonbaar veilige constructies te
kunnen bouwen, anderzijds om bewijs
te leveren dat een aantal regels die
classificatiebureaus hanteren, toe zijn
aan modernisering. "Met dit onderzoek
willen we testmethoden ontwikkelen
die het mogelijk maken om op een
veilige manier dikkere en sterkere
staalsoorten te kunnen toepassen,”
legt Carey uit. En dat opent wegen
voor de Nederlandse offshore-industrie.
8
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Kostenefficiënter
De regelgeving met betrekking tot
bepaalde diktes en sterktes van offshorestaal is momenteel volop in ontwikkeling.
Carey: “De regels die tot nu toe gelden,
zijn gebaseerd op een test die stamt uit
de vorige eeuw. Alleen door ervaring zijn
we in staat om die test te interpreteren.”
Er is een wetenschappelijk onderbouwd
alternatief dat geschikt is voor het
nieuwe staal, maar het is veel te duur
voor routinematig gebruik. Carey werkt
nu aan een kostenefficiëntere methode,
zodat deze systematisch kan worden
ingezet in plaats van de oudere,
op ervaring gestoelde methode.
Tabel
Een andere expertise waar TNO zich
op richt, is nabehandeling van staal na
het lassen, zodat de veiligheid van de
lasverbinding aantoonbaar voldoet
aan de regels van classificatiebureaus.
“Na het lassen is er veel spanning in het
materiaal, waardoor falen eerder kunnen
optreden,” zegt Carey. “Verhitting als
nabehandeling zorgt ervoor dat de
atomen herschikken, waardoor de
krachten vanuit het materiaal afnemen
en de lasverbinding sterk is en blijft.”
Ook hier is de praktische toepasbaarheid
cruciaal. Carey: “Als alles volgens plan
verloopt, kunnen we over één tot twee jaar
de offshore-industrie een wetenschappelijk
onderbouwde tabel bieden die is
gebaseerd op door classificatiebureaus
erkende concepten. Met deze tabel zien
ontwerpers en scheepsbouwers in één
oogopslag of het materiaal dat zij
gebruiken, verhit dient te worden.”

Taaiheid
Als het aan Carey ligt, kunnen ervaren
materiaalkundige ingenieurs over een
aantal jaar ook beoordelen of de taaiheid
van het staal voldoet aan de eisen,
gebaseerd op hoe het staal is gemaakt.
“Het ene type staal is taaier dan het
andere. Dat hangt samen met de
geometrie van het materiaal op
microniveau. Samen met TU Delft
werken we momenteel aan een
softwaretool waarmee engineers de
mate van taaiheid kunnen beoordelen
aan de hand van de kleinschalige
geometrie van het staal. Dit hangt af
van vele verschillende parameters,
waarvan de nieuwe softwaretool een
groot aantal tegelijkertijd voor zijn
rekening kan nemen. Uiteindelijk
willen we ook lasverbindingen in
deze softwaretool opnemen.”
Reputatie
TNO werkt onder meer samen met
Allseas. Bin Hu, senior R&D engineer bij
Allseas, onderstreept het belang van een
Nederlands kennisinstituut op dit gebied.
“Hoe beter wij voorspellingen kunnen
doen, hoe hoger de kwaliteit en hoe
meer kosten wij kunnen besparen.
De testmethoden die TNO ontwikkelt,
passen heel goed bij wat wij zoeken.
Hierdoor kunnen we nog beter
anticiperen en praktisch te werk gaan.
Nederland is sterk in offshore,
we hebben toegepaste kennis nodig
om die reputatie hoog te houden.”
Met dank aan TNO Time.
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NEW STUDY BY IHS MARKIT

Over 600 offshore projects
to be decommissioned
over the next five years
The decommissioning of aging offshore oil and gas platforms, subsea wells and related assets is increasing
dramatically, with more than 600 projects expected to be disposed of during the next five years. This rapid trend
toward decommissioning is causing spending to rise significantly, according to a new study by IHS Markit.

IHS Markit expects spending on
decommissioning projects to increase
from approximately $2.4 billion in 2015,
to $13 billion-per-year by 2040, or an
increase of 540%, according to a new
IHS Markit Offshore Decommissioning
Study Report. The report provides a
detailed market analysis and assessment
of the legal, regulatory and financial
requirements for decommissioning in
the UK, Norway, the U.S. GOM,
Indonesia and Australia.
Perfect storm
An additional 2,000 offshore projects
will be decommissioned between 2021
and 2040, the report noted, and total
expenditures from 2010 to 2040 will
amount to $210 billion. During the
next five years, Europe will absorb
approximately 50% of global
decommissioning spending as the

industry removes major offshore
structures from the North Sea. Each year,
the industry currently decommissions an
average of 120 projects on a global basis,
according to the report. “In terms of
decommissioning, the global offshore
industry is headed for a perfect storm,”
said Bjorn Hem, senior manager of IHS
Markit upstream costs and technology
service and one of the study’s authors.
“We see increasingly stringent
decommissioning regulations coming
into force at the same time that the
inventory of structures nearing end-oflife status is getting larger and more
complex,” Hem said. “At the same time,
the providers of decommissioning
services are very fragmented - there are
no dominant players, so this makes it
even more difficult for offshore E&P
companies and service providers to

accurately predict decommissioning
costs and risks.”
According to the report, as E&P activity
has shifted to deeper waters, harsher
environments and increasingly complex
projects, some of which comprise
hundreds of wells and miles of risers
tied back to a few ultra-large platforms,
operators now face enormous challenges
when planning the removal of these
assets. Some of these decommissions
can cost billions of dollars and take
years to successfully dispose of, and
decommissioning delivers no return
on investment or revenue, but instead
carries significant environmental and
regulatory liabilities.
Challenge
“The effective decommissioning of
offshore platforms, subsea wells,

and related assets is one of the most
important business challenges facing
the oil and gas industry today and in the
future,” said Bill Redman, senior director
of upstream costs and technology
commercial strategy at IHS Markit.
“Decommissioning represents a
considerable shift in terms of sustainable
business planning for most operators.”
“Despite E&P activity in open water that
dates back more than 60 years, the
offshore decommissioning industry is
still essentially in its infancy, and as a
result, decommissioning activities play
only a minor, if any, role in many
operators’ or vendors’ business plans,”
Hem said. “However, due to the
increasing number of assets that are
destined for decommissioning, along
with the increasingly stringent regulatory
and environmental considerations relative
to offshore operations, this is quickly
becoming a business priority for
offshore operators.”
Effects
Key environmental issues in
decommissioning include dealing with
any potential direct effects on the marine
ecosystem, ensuring the appropriate
use and containment of hazardous
substances, and addressing waste
management issues, including seabed
debris accumulated during the life of
the platform. Items typically involved in
decommissioning include surface
facilities, called topsides, as well as
subsea installations, pipelines and wells.
These topsides structures can vary greatly
in size and function, from one small
well/wellhead to massive deep water
installations, including large processing
and storage facilities, and staff
accommodation facilities.

Historically, the GOM and the North Sea regions,
have dominated decommissioning demand.
According to the report, the GOM has
been the largest region in terms of the
number of platforms decommissioned
(approximately 4,000), and with more
than 5,000 oil and gas structures in
place, the GOM also has the largest
number of platforms to be
decommissioned. Since these offshore
facilities provide significant habitat for
marine life, the GOM is home to the
largest artificial reef system in the world.
Many global operators participate in
Rigs to Reef programs, which allow
the repurposing of decommissioned
rigs as artificial reef structures.
“While North America is the largest
market for decommissioning, the
European region has the largest amount
of offshore decommissioning spending,
based on the size and volume of the
structures being decommissioned in the
North Sea, including concrete gravitybased structures (GBSs),” said Grigorij
Serscikov, senior manager, Upstream Oil
and Gas at IHS Markit. Statoil, Total,
Chevron, Exxon Mobil and ConocoPhillips
round out the top-five operators globally
in terms of spending by operator,
according to the report.
Beyond North America and Europe,
Angola and Nigeria will drive
decommissioning spending in Africa,
while shallow-water Australia will drive
demand in the Asia-Pacific region.
Mexico and Brazil will be the focus of

decommissioning demand in Central
and South America.
Costs
Decommissioning costs also vary across
a wide range of platform types, from
unmanned production units to large
multi-platform complexes. Those costs
often differ even for similar facilities,
as many projects have their own level
of specialized decommissioning
requirements.
In general, historical decommissioning
costs for rigs in the GOM have been
in the $500,000 to $4 million range
for shallow-water structures. Platforms
included in this category can vary from
single-pile, one-well platforms that are
located in several ft of water, to larger,
four-pile structures in water depths up
to 120 m.
Costs naturally increase with water depth
and size, as well by type, complexity
and size. A four-pile structure in 15 m
of water typically costs just under $2
million in decommissioning and removal,
whereas a structure in 100 m of water
will cost nearly double that to dismantle.
The North Sea involves much larger
structures and costs typically are higher.
For example, one gravity-based system
with a 22,500-ton topsides and an
180,000-ton substructure has an
estimated decommissioning cost
of $2 billion.

Navigating the myriad environmental
and waste management regulatory
requirements that individual countries
have regarding decommissioning is a
significant operational challenge for
operators and offshore vendors, the
report states, and that equation
is getting more complex as
decommissioning activity shifts
from individual assets to entire fields,
and to larger, more complex structures.

IHS Markit sees increasingly stringent decommissioning regulations coming.
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GOM
Historically, the GOM and the North
Sea regions, have dominated
decommissioning demand. Older
offshore installations also exist in
other regions, such as the Middle East,
but because of their longer field life,
these assets are excepted to operate
for many years to come.
1 / 2017
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WIND

SUBSEA

SOUL JACK-UP VESSEL

SEATOOLS SUCCESSFULLY COMPLETES R&D PROGRAM

Next step up
for offshore wind

Introduction of subsea
storage technology

SeaOwls and Ulstein launched a pioneering heavy lift jack-up vessel design,
In January of this year Seatools completed an R&D program on a subsea liquid storage technology.

the SOUL, at the Offshore Wind Journal Conference on 7 February.

During the program – a continuation of an earlier engineering study performed on behalf of
The cruciform structural lay-out makes
the patent-pending solution more than
10 per cent lighter than conventional
jack-up vessel designs. In combination
with a high capacity crane, SOUL enables
operators to take the next step in
developing offshore wind farms.
The concept aims to install the next
generation wind turbines (10-12 MW)
in the same time frame as currently used
for installing 6-8 MW units, a significant
efficiency gain over any jack-up vessel
design currently available in the market.

Statoil Petroleum AS – the storage technology successfully passed a full product qualification test program.
The technology will now be applied at a Pile Installation Frame operated by Seaway Heavy Lifting.
The oil & gas industry’s shift toward
seabed positioning of (pressurebalanced) equipment like pumps,
compressors, and related power grids
that can compromise switch gear and
power transformers, demands highly
reliable, long-term subsea storage of
(large volumes of) liquids. In addition
to compensating for hydrostatic
pressure, subsea storage is required
to accommodate oil volume fluctuations
caused by temperature changes, or
may, for example, harbor control fluids.
The subsea storage of liquids also is of
interest to other types of equipment,
such as large-volume subsea hydraulic
systems with significant differential
(oil) volumes caused by a large
number of actuators, as with the
Pile Installation Frame.
Tests
One of the decisive design criteria for
a long-term storage reservoir is the
reliability of the barrier between fluid
and seawater. During the recently
completed R&D program, ageing tests
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van CNC machines.
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have been performed to facilitate
a quantified prediction of the lifetime
of the fluid barrier. In addition,
a full-fledged product qualification
program on a full-scale version of
the reservoir, an extensive analysis
of the dynamic behavior of the
compensator, and a study of the
pressure compensation performance
under various conditions, have been
performed. The successful completion
of these qualification tests brought the
technology to TRL 4, and will now
see it applied in the field.

Moreover, the study analyzed the
required controls and instrumentation,
refilling strategies, and related
economics, and included an
FMECA analysis.
In addition to gaining field feedback
and continuing the development of
the system’s design, additional research
will be performed about the chemical
compatibility of various fluids with the
barrier material. Potential findings in
this area are expected to widen the
scope of application.

Lifetime
The R&D program is a continuation
of an earlier conceptual and feasibility
study into the local storage of control
fluids in a subsea production control
system, which was executed on behalf
of Statoil. The aim of this previous
study was to develop a storage system
capable of providing a continuous
and reliable supply of control fluids.
A design lifetime of 20 years was one
of the most pressing design criteria.

“The development of this novel jack-up
vessel is the logical next step in our
strategy to widen our portfolio and
become a leading company in supporting
the offshore wind industry with more
efficient assets,” says Tore Ulstein,
deputy CEO at Ulstein Group.
“Combining the vast track record in
heavy lift vessel designs from our Dutch
Ulstein branch with SeaOwls’ experience
in jack-up technology, resulted in an
innovative jack-up vessel concept based
on proven technologies.”
The SOUL series will come in various
sizes, allowing the transport of 3 up
to 6 of the 10-12MW wind turbines.
Still, all loading and installation
operations can be performed
without the need of ballast water.
1 / 2017
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MOCE

MOCE

REGISTRATIE MOCE GEOPEND

Grootste maritieme,
offshore en energie
carrièrebeurs

de bedrijven op de beursvloer van MOCE.
“Door middel van ‘Invite & Meet’ willen
we enerzijds de werkzoekenden nog
beter bedienen bij het vinden van een
droombaan. Anderzijds worden ook de
bedrijven geholpen bij de zoektocht naar
de geschikte kandidaat. En wat is nu een
betere plek om hen met elkaar in contact
te brengen dan op MOCE,” aldus de
organisatie. Daarnaast verloot de
organisatie een op maat gemaakt pak
onder iedereen die zijn of haar cv heeft
geüpload en op MOCE langs is geweest.
“Op die manier helpen we iemand er
professioneel uit te laten zien tijdens zijn
of haar volgende sollicitatiegesprek of
eerste werkdag.”

Op woensdag 19 april vindt het
Maritime & Offshore Career Event
(MOCE) 2017 plaats. Het WTC
Rotterdam staat deze dag weer
compleet in het teken van
carrièremogelijkheden binnen de
maritieme, offshore & energie sector.
De organisatie verwelkomt net als de
afgelopen tien jaar verschillende
Bij het zien van een interessante vacature
kunnen gebruikers door middel van één
klik op de knop direct solliciteren. In de
aanloop naar MOCE is er een extra reden
om je cv te uploaden. Via ‘Invite & Meet’

bedrijven uit gehele industrie.
Maritieme en offshore carrièrejagers
kunnen zich via MOCE.biz registeren

kunnen aanwezige bedrijven door middel
van een cv-database op zoek naar
geschikte kandidaten. Deze kandidaten
kunnen vervolgens worden uitgenodigd
voor een persoonlijk gesprek met een van

19 april
Bezoekers kunnen zich registeren
via MOCE.biz. Op deze website is
meer informatie te vinden over het
beursprogramma en de aanwezige
bedrijven.
Wil je op de hoogte blijven van
het laatste nieuws? Volg MOCE
dan via Facebook en Twitter.

om het event gratis te bezoeken.

MOCE opent haar deuren op woensdag
19 april om 10.30 uur. Bedrijven
binnen de binnenvaart, jachtbouw,
waterbouw & dredging, maritieme
arbeidsbemiddeling, logistiek, energie,
offshore wind en havens staan met
HR-managers en recruiters klaar om
in contact te komen met ambitieuze
studenten, starters en doorgewinterde
professionals. Tevens zijn verschillende
opleidingsinstituten en
branchevereniging aanwezig om
bezoekers te woord te staan. Dit maakt
MOCE ook in 2017 de grootste en meest
complete carrièrebeurs in de maritieme,
offshore & energie sector van Europa.
Live talkshows en casestudies
Parallel aan een uitgebreide beursvloer
biedt MOCE bezoekers dit jaar een
inhoudelijk programma met onder
andere live talkshows. Op Community
Square wordt gesproken over relevante
thema’s als de toekomst van de
arbeidsmarkt. Op dit speciaal ingerichte
plein kunnen bezoekers en bedrijven
samenkomen waar gelegenheid is
voor discussie. Ook zijn er gecertificeerde
trainingen en bedrijfspresentaties te
volgen. “Door dit aan te bieden is het

voor mensen die niet direct op zoek zijn
naar een baan, maar zich wel willen laten
informeren ook interessant om MOCE
te bezoeken,” legt de organisatie achter
MOCE uit. Tevens biedt de organisatie
in samenwerking met de aanwezige
bedrijven casestudies. Middels
verschillende casussen wordt een actief
of fictief probleem gepresenteerd.
Een geselecteerde groep bezoekers

wordt uitgedaagd om dit binnen twee
uur op te lossen. Voor bezoekers een
mooie kans om indruk te maken
op de bedrijven.
‘Invite & Meet’
Het was al langer mogelijk om als actief
of latent werkzoekende je cv te uploaden
op MaritiemeVacaturebank.nl om
een profiel aan te maken.
offshore visie-resato 170220.indd 1
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NEWBUILDING

O N S T R E AM

ACTA MARINE CONTRACTS ULSTEIN FOR WIND VESSEL

Next level in the market
Ulstein Verft AS has signed a contract for the building of a DP2 Construction Support Vessel (CSV) for
Acta Marine, Den Helder. The vessel is primarily aimed at the offshore wind market and carries the new
SX195 design from Ulstein Design & Solutions AS.

ORDER REIMERSWAAL

GROOTSTE LAGERS TER WERELD

Shipyard Reimerswaal in VlissingenOost (Quarleshaven) has been awarded
an important order for the design and
construction of a cable installation
spread for Tideway, daughter company
belonging to the Belgian DEME Group.
At the moment, Tideway is having a
multipurpose vessel named ‘Living
Stone’ built at Bilbao, Spain. For
Reimerswaal this project consists of
the engineering and manufacturing
of the sophisticated cable installation
spread for this vessel.

Huisman produceert op dit moment ‘s werelds grootste lagers bij haar
productiefaciliteit in China. De twee lagers, met ieder een diameter van 30 meter,
worden geassembleerd voor ‘s werelds grootste Tub kranen: de twee 10000mt,
door Huisman ontworpen, kranen voor het nieuwe Heerema semi-submersible
kraanschip ‘Sleipnir’. Sinds 2012 ontwerpt en bouwt Huisman met succes kleine
lagers met een diameter tot 14 meter.
In tegenstelling tot traditionele Tub kranen die gebruik maken van wielstellen
voor hun zwenksysteem, maken de Huisman kranen gebruik maken van lagers van
eigen makelij. Het voordeel van een lager is dat deze voor een aanzienlijke
gewichtsbesparing van de kraan zorgt. De twee lagers van de Tub kranen voor
de ‘Sleipnir’ zijn gesegmenteerd. Het ontwerp van het lager maakt het mogelijk
om de rollers te inspecteren zonder dat het lager gedemonteerd moet worden.
De assemblage van het eerste lager is afgerond bij Huisman China,
assemblage van het tweede lager staat gepland voor maart dit jaar.

BELGIUM’S LARGEST
OFFSHORE WIND PROJECT

“We are expanding our services and fleet
for offshore wind and chose Ulstein for
our new construction support vessel.
The dedicated SX195 design with the
X-STERN, an integrated walk-to-work
gangway system and 3D crane, and its
accommodation, represents a next step
in responding to the market needs,”
says Rob Boer, managing director in
Acta Marine.
In-field flexibility, winter workability, safe
transfer of people and cargo, optimized
on-board logistics, high productivity and
high comfort for charterers’ crews are
of eminent value.
“This vessel will be the next level in the
market and very well suited to operate
in the offshore, and specifically the

renewable, market. Furthermore,
Ulstein Verft is renowned for its quality
and on-time deliveries, and a vital part
of the ship construction is carried out
in a roofed and controlled environment,"
states Boer.
The CSV vessel is measuring 93.4 metres
in length and is 18 metres wide, and
can accommodate up to 120 people
in 80 cabins. It will be equipped with
an SMST provided Dynamic Motion
Compensated Gangway system,
mounted on an integrated tower with
height adjustment and a personnel/cargo
lift. Additionally, the vessel features
a 3D-motion compensated crane with
6t lifting capacity. Cargo area is 500
square metres indoors, and 500 square
metres outdoors.

The vessel shall provide for walk-to-work
transfer of personnel and cargo, efficient
and safe in significant wave-heights (Hs)
up to 3.0 metres.
Acta’s new CSV can take on assignments
in commissioning and construction in
the offshore wind farm installation
phase, and perform maintenance tasks
on completed wind farms. The vessel
is scheduled for delivery early 2018.
Besides carrying the X-BOW hull line
design, the vessel is also equipped
with the X-STERN, which increases
the flexibility and operability while at
the offshore wind farm. The hull shape
increases comfort for the crew, with
a substantial reduction in slamming,
noise and vibrations.

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

Van Oord has signed a contract with
Norther for the Balance of Plant works
for the Norther offshore wind farm,
located 23 km off the Zeebrugge
coast in Belgium. With a maximal
capacity of 370 MW, Norther is set
to become Belgium’s largest offshore
wind project. After completion it will
deliver renewable energy to 400,000
households.
The use of wind energy is increasing
rapidly, especially in north western
Europe, driven by concerns about
global warming, together with the
aim of reducing the consumption
of fossil fuels. Van Oord is at the
forefront of projects that can be
labelled as sustainable additions to
the world. The Norther offshore wind
farm will contribute significantly to
Belgium meeting its target of
generating 13% of its energy needs
from renewable sources by 2020.
The Van Oord activities encompass
the engineering, procurement, supply
and installation of the 44 WTG
foundations, the Offshore High
Voltage Station and the inter-array and
export cables, and the installation of
the turbines. For the transport and
installation of the foundations and
turbines Van Oord intends to deploy
its offshore installation vessel Aeolus
and cable-laying vessel Nexus.
The construction will start in 2018.

VOLG HET DAGELIJKSE OFFSHORE NIEUWS OP
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LIVING LAB ON BOARD ‘KROONBORG’
In relation with Fieldlab SMASH, Wagenborg Offshore will use big data to
develop maintenance prediction on board of Walk to Work vessel ‘Kroonborg’.
Wagenborg Offshore is the first offshore company who will use data from
a variety of sensor from the propulsion and dynamic position system.
The data will be collected from electro-technical and mechanical components.
The project to predict maintenance on propulsion and dynamic positioning systems
is divided into three phases. The first phase, data collection in operation conditions,
started in December 2016 and first results for maintenance prediction will be
expected end of March 2017.
Maintenance prediction is connected with condition based maintenance.
Nowadays there is a tendency of changing preventive maintenance, based on
time and running hours, into predictive maintenance where time and place of
maintenance of equipment can be planned based on the condition of the equipment.
One of the advantages of predictive maintenance is an increase of reliability of
equipment which will benefits the operability of the vessel.
The Walk to Work vessel ‘Kroonborg’ is operating in the Southern North Sea and
assists with maintenance on gas offshore platforms by delivering maintenance
teams and maintenance materials.

1 / 2017
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TENTOONSTELLING

OFFSHORE EXPERIENCE BREEKT RECORDS

Eerste tentoonstelling over
energiewinning op zee

Zonder energie kunnen we niet leven.
Onze computers staan de hele dag aan,
we rijden dagelijks naar ons werk, koken,
verwarmen onze huizen, kijken tv en
kunnen geen seconde zonder onze
mobiele telefoon. We hebben steeds
meer behoefte aan energie. Om aan
die groeiende vraag te kunnen blijven
voldoen, winnen we ook energie op zee.
Offshore dus. Nederlandse bedrijven
zijn wereldwijd gewild voor complexe
hightech offshore-projecten onder
de meest extreme omstandigheden.
Hoe plaats je een windmolen op zee?
Hoe zet je een platform van 30.000 ton
zwaar op de centimeter nauwkeurig op
de zeebodem? En hoe voorkom je een
gaslek op 3 km diepte? Uitdagingen
die soms complexer zijn dan een
maanlanding. Toch weten veel mensen

nauwelijks iets over de offshore-sector.
Geen kind zal dromen over een baan
als seismograaf of boormeester.
Voeg daaraan toe dat het juist in
deze overgangsperiode van fossiele
brandstoffen naar duurzame energie
van groot belang is om als sector
je verhaal te vertellen, en het
tentoonstellingsidee is geboren.
Aan boord van een platform
In de Offshore Experience duiken jong
en oud in de wereld achter energie uit
olie, gas, wind en andere bronnen.
Met veiligheidshesjes en –helmen wanen
ze zich als offshore trainee aan boord
van een uiterst realistisch offshore-platform.
Een 360 graden filmprojectie prikkelt
de zintuigen. Schepen varen af en aan,
helikopters landen. Het wordt dag, het

gaat schemeren en er steekt een storm
op. Speciaal vervaardigde modellen
van de nieuwste en meest geavanceerde
offshore-schepen tonen hun
mogelijkheden. Offshore-werknemers
geven een kijkje in hun leven op zee en in
tien simulaties ervaren bezoekers zélf hoe
offshore werknemers hun spectaculaire
klussen op volle zee en in gevecht met
de elementen weten te klaren. Wie lukt
het bijvoorbeeld om als marshaller bij
windkracht 10 een helikopter naar het
platform te begeleiden? Om bij drie
meter hoge golven een container vanaf
een schip aan boord van het platform te
hijsen? Of om de meest geschikte locatie
voor een windmolen op zee te vinden?
Onder water
Na deze ‘proeven van bekwaamheid’

Enthousiast voor techniek
De Offshore Experience is tevens
te programmeren als onderwijslocatie voor basis-, voortgezet- en
beroepsonderwijs en studenten
van het Scheepvaart en Transport
College. Daarmee vormt de
tentoonstelling de basis van
een nieuw op te zetten techniekeducatieprogramma in het
Maritiem Museum dat aansluit op
het Nationaal Techniekpact 2020.
Overheid en sociale partners markeren
met dit pact een langjarige aanpak
om te zorgen voor meer technisch
geschoolde vakmensen. Het nieuwe
techniekprogramma is een
samenwerking tussen het Maritiem
Museum, JINC en Mad Science en
wordt gefinancierd door Verolme Trust.
Marjan van Loon, president-directeur van Shell
Nederland, gaf vrijdagmiddag 16 december 2016
het startsein voor de Offshore Experience in het
Maritiem Museum Rotterdam.

In de eerste weken na de opening in december heeft de Offshore Experience in het Maritiem Museum Rotterdam
al alle records gebroken. Met dagen van 1900 bezoekers per dag waren de twee kerstvakantieweken de beste uit
de geschiedenis van het Maritiem Museum. De Offshore Experience is de eerste tentoonstelling in Nederland over
een sector waar Nederland groot in is. Hollands glorie van deze tijd, maar tegelijk onbekend en onbemind bij het
grote publiek. In samenwerking met meer dan vijftig toonaangevende bedrijven uit de offshore en maritieme
industrie komt daar nu voorgoed verandering in.
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In het techniekprogramma,
dat volgend schooljaar van start
gaat, bezoeken leerlingen eerst de
Offshore Experience gevolgd door
een technische ontwerpworkshop
‘energiewinning op zee’ door
Mad Science. Aansluitend volgt
in samenwerking met JINC een
Bliksemstage aan een maritiem
bedrijf in de Rotterdamse haven- en
maakindustrie. JINC zal samen met
het Maritiem Museum bedrijven
benaderen en behalve de organisatie,
ook de begeleiding en uitvoering met
de deelnemende scholen voor haar
rekening nemen. Bedrijven die interesse
hebben om deel te nemen, kunnen
contact opnemen met JINC Rotterdam.
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VATTENFALL VERWERFT ATLANTIS I PROJECT

ROG EXPANDS

Vattenfall heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van een offshore
windproject in de Duitse Noordzee. Het project met de naam Atlantis I biedt
mogelijkheden voor meer dan zeventig windmolens. Het offshore windproject
Atlantis I bevindt zich in de Duitse Noordzee, op 84 kilometer ten noordwesten
van het eiland Borkum. De verkoper, PNE WIND AG, is een van de toonaangevende
Duitse ontwikkelaars van windparken en blijft als lange termijn dienstverlener
betrokken bij de verdere ontwikkeling van het project.

As of January 2017, Rotterdam
Offshore Group has started to
upgrade their facilities in the
Waalhaven, Rotterdam. ROG has
acquired the neighbouring land
and buildings to their existing
premises allowing the significant
expansion of their quayside,
storage as well as office capabilities.
ROG will now be able to
accommodate vessels up to 320 m
in length where previously the
maximum vessel length was 200 m.
To support the increase in activity,
the storage facility will increase from
14000 m2 to 21700 m2.

Voor de overname gelden nog diverse opschortende voorwaarden.
De overnameprijs is niet bekendgemaakt, maar wordt door de partijen omschreven
als ‘een lager tweecijferig miljoenenbedrag in euro's’. De projectlocatie biedt plaats
aan maximaal 73 windmolens van multi megawatt klasse. Een voorwaarde voor
de bouw van het project door Vattenfall is dat het project een subsidiecontract
toegekend krijgt in een van de aanstaande overgangsaanbestedingen die in 2017
of 2018 worden georganiseerd. Als dat het geval is, zal de inbedrijfstelling van het
windproject op zijn vroegst in 2025 plaatsvinden.
Afgezien van het project Atlantis I heeft Vattenfall in de zomer van 2016 het
offshore windproject Global Tech II aangekocht, dat naast Atlantis I gelegen is.
Een derde windenergieproject in de Noordzee, Sandbank Plus, wordt ook
voorbereid voor de overgangsaanbestedingen.

'We willen scholieren en studenten niet alleen kennis laten maken met
onze Nederlandse maritieme geschiedenis, maar hen vooral ook enthousiast
maken voor een technische studie en een baan in de maritieme sector.'

WINCH PACKAGES FOR NEW AHTS VESSELS

Frits Looijmeijer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam

These two winch packages are additional to the 2015 CBO order for four anchor
handling and towing winch packages of which the first system has been delivered
to CBO in November 2016. Similar to the 2015 order, these two winch packages will
be built at Huisman’s production facility in Navegantes, Brazil. Delivery is scheduled
for Q1 2018. The winches will be delivered with 50% Brazilian content.

dalen museumbezoekers met een lift af
naar een mysterieuze onderwaterwereld.
Dankzij Europa’s grootste installatie met
Pepper’s Ghost techniek, die een illusie
creëert door middel van spiegels, wanen
ze zich het ene moment net onder het
zeeoppervlak, het andere moment op
een diepte van 3 km waar zich een
nieuwe diepzee wereld ontwikkelt. Het is
donker, alleen het lampje op hun helm
geeft licht, vissen zwemmen langs, in de
verte doet een duiker onderzoek en is
een onderwaterrobot aan het werk.
Beste idee
Het offshore-avontuur eindigt in de
toekomst. Op het platform en onder water
hebben bezoekers ervaren hoe innovatief
en dynamisch de Nederlandse offshoresector is. De vraag voor de toekomst van
energiewinning op zee is daarom niet of er
nog dieper geboord kan worden of onder
nog moeilijkere omstandigheden - want
dat kan - maar hoe het duurzamer kan.
In acht ‘pitches’ overtuigen bedrijven,
studenten en scholieren bezoekers van
hun idee voor de toekomst van
energiewinning op zee. Samen bepalen
die bezoekers jaarlijks de winnaar.
20
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Gamechanger
Met de Offshore Experience lanceert
het Maritiem Museum een gamechanger
in maritiem museumland. Naast het
realiseren van de tentoonstelling rekt
het ook de grenzen op van de
Nederlandse maritieme erfgoedcollectie
door offshore toe te voegen aan het
verzamelbeleid. Het museum doet
uitgebreid wetenschappelijk onderzoek
naar de geschiedenis van de offshoresector in samenwerking met de Erasmus
Universiteit Rotterdam en zet een
innovatieve koers uit op het vlak van
techniekeducatie en projectfinanciering.
Meer dan vijftig bedrijven uit de
offshore-industrie en zesentwintig
fondsen, financieren tweederde van
het project en dragen ook bij in de vorm
van kennis en collectie.
Huis
Het Museum is er trots op dat zoveel
bedrijven uit de sector het project
ondersteunen. Hiermee gaat het
museum min of meer terug naar zijn
‘roots’. Al 150 jaar vertelt het museum
verhalen over de maritieme wereld met
behulp van objecten die voor 87% zijn

geschonken door de maritieme bedrijfstak
en de mensen die erin werk(t)en.
De komende jaren wil het museum
zich nog sterker dan voorheen profileren
als hét huis van de maritieme industrie.
In dat huis vinden bezoekers de
geschiedenis die wordt geschreven
door de maritieme pioniers van vandaag.
Er wordt wetenschappelijk onderzoek
gedaan en er worden beelden,
scheepsmodellen en verhalen
verzameld voor toekomstige generaties.
Het huis van de maritieme industrie
betekent ook dat bedrijven het museum
als vanzelfsprekend gebruiken voor
presentaties, vergaderingen, recepties
en diners. Of het museum als een
podium gebruiken voor debat voor
zowel experts als publiek.
De Offshore Experience is de komende
zeven jaar te zien in het Maritiem
Museum Rotterdam en krijgt jaarlijks een
update. Zo blijft de tentoonstelling net
zo dynamisch als de sector zelf.

Late December 2016 Huisman and Oceana Shipyard, part of CBO group, signed
a contract for the delivery of two additional anchor handling and towing winch
packages for two new Havyard 843 AHTS vessels.

The two Huisman electric driven anchor handling and towing winch packages
each consist of one 400mt Anchor Handling, one 400mt Towing and two 120mt
Secondary Winches. Besides the typical winch functions the anchor handling and
towing winches are fitted with water cooled clutches integrated in the drive train,
enabling ‘overload protection’, ‘high speed pay-out’, and ‘emergency release’
functionalities. Furthermore the contract includes services as spare parts,
training and ICT supervision.

In March 2017, the project to
demolish the existing company
buildings will begin and the
construction of the new state of the
art office and workshop will start.
The project has been planned
to ensure that all ROG services
remain fully operational during the
construction period and all staff
will move to temporary offices within
the newly acquired premises until
project completion planned for
the end of 2017.

SUBSEA 7 TO TAKE OVER SHL
Subsea contractor Subsea 7 has made
a nearly US$320 million offer to take
over Seaway Heavy Lifting by acquiring
the 50% stake in the firm it currently
doesn't own.
Jean Cahuzac, CEO, said: "Subsea 7's
strong market position in offshore
energy services is complemented by
Seaway Heavy Lifting's expertise in
three areas of offshore activity:
renewables, heavy lifting operations
and decommissioning of oil and gas
assets. We believe that this acquisition
will allow us to strengthen Subsea 7's
position in businesses where we
expect increased activity and
opportunities for long term growth.”
Subsea 7 is offering an initial
consideration of $279 million on
completion and deferred consideration
of up to $40 million to be paid by the
end of Q1 2021 on condition that
certain performance targets are met.
The considerations will be funded from
Subsea 7's existing cash resources.

Met dank aan Judith Freijser.
1 / 2017
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EVENEMENT

EVENEMENT

BELANGRIJK VOOR OFFSHORE INDUSTRIE DEN HELDER
“In de beginfase was windenergie
een zwaar gesubsidieerde markt.
De prijzen voor het aanleggen van
windparken zijn nu juist sterk aan
het dalen,” constateert Nico De Wit.
“Technische ontwikkelingen zorgen
voor lagere kosten, zoals equipment
en nieuwe schepen speciaal ontworpen
voor het onderhoud van windparken.
Marges binnen deze sector liggen lager,
maar door efficiënt te werken is ook
in deze markt een goede boterham
te verdienen.”

'Een evenement als NSO
is erg belangrijk voor de
offshore industrie in Den Helder.'
Nico de Wit, Intramar.

In de workshop Finance, Insurance &
Legal op het NSO op 1 juni gaat De Wit
uitgebreid in op de financiële kant van
de transitie. “De offshore energiebranche
is erg pragmatisch. Samen met advocaat
Nigel Margetson geef ik herkenbare
praktijkvoorbeelden, om de link tussen
business en risico’s enerzijds en
verzekeringsoplossingen anderzijds
te maken.”

Gas Meets Wind:
efficiënt en geleidelijk
De transitie van gas naar wind staat stevig op de agenda. Met het ondertekenen van een manifest vorig jaar beogen
partijen als de NOGEPA en NWEA een soepele overgang van fossiele winning naar duurzame energieopwekking.
Maar: “De offshore olie- en gasindustrie en de offshore windindustrie zijn twee verschillende markten voor ons,”
stelt Nico de Wit van Intramar. “De afhankelijkheid van gas zal nog tientallen jaren voortduren.” Ik praat met hem
in de aanloop naar het North Sea Offshore Event op 1 juni waar ‘New Energy - Gas Meets Wind’ centraal staat.

“In de olie- en gasindustrie wordt de
prijs voor het eindproduct door de
wereldmarkt bepaald. Offshore wind is
meer een investeerdersmarkt, met grote
financiers die voor een langere periode
energie willen leveren tegen een
afgesproken prijs. Daardoor heeft de
keten een andere vorm,” schetst De Wit.
Zijn bedrijf Intramar in Den Helder
adviseert de energiewinning sector.
“Wij volgen de activiteiten van onze
klanten. Onder andere rederijen,
duikbedrijven en ingenieursbureaus
verleggen hun werkzaamheden naar
de offshore wind. De overstap van een
22
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onderwaterinspectie van een booreiland
naar het installeren van kabels voor
windmolens is vrij logisch voor een
duikbedrijf. De uitdaging zit vooral in
de aansprakelijkheden.”
Dubbelverzekerd
In de olie- en gasindustrie zijn de risico’s
goed in kaart gebracht. In principe geldt
de afspraak ‘een ieder komt op voor
zijn eigen schade’. Maar in de jonge
windindustrie verleggen de investeerders
de aansprakelijkheden meer naar de
uitvoerende partijen. “Hierdoor kan het
gebeuren dat schade aan onder andere

windturbines soms door verschillende
partijen tegelijkertijd is verzekerd.
Dat gaat natuurlijk ten koste van de
marges. Aan de andere kant zorgt
gebrek aan ervaring soms voor
onverwachte schade. Als broker zien
wij het als onze toegevoegde waarde
om ook in de offshore wind sector
een omslag hierin teweeg te brengen,”
verklaart De Wit. “Daarom adviseren
wij offshore bedrijven ook bij
contractonderhandelingen. Want
de aansprakelijkheden die je naar
je toe trekt, kunnen ook in grote
verzekeringspremies resulteren.”

Gas voor continuïteit
De Wit benoemt graag misverstanden:
“Gas is wel één van de schoonste
fossiele brandstoffen. Voor de
transitie naar duurzame energie en
de continuïteit van de energielevering,
is gas erg belangrijk. Ook hier in
Den Helder hebben we wel eens géén
zon of wind. De afhankelijkheid van
gas blijft jaren voortduren, nog
wel tientallen jaren verwacht ik.
De kolencentrales staan veel
meer ter discussie.”
Dat beaamt John Spee, projectleider
van Ontwikkelbedrijf NHN voor
Marien, Maritiem en Offshore.
“Windenergie is niet beter dan
gasenergie. Een bekende van mij
richt in Amsterdam een appartement
in voor zijn studerend kind. De keuze
was een gasboiler met een jaarlijkse
energierekening voor 970 euro, of
een elektriciteitsboiler voor 2100 euro
op jaarbasis. Voor een arme student
is dat geen keuze,” vertelt Spee.
Maar duurzame energie is zeker nodig,
stelt hij: “Vanwege het klimaat en de
eindigheid van de voorraad fossiele
brandstoffen, dat is geen discussie.
Maar gas zal de komende tijd zeker
een rol blijven spelen.”
Gas meets wind
Vanuit Ontwikkelingsbedrijf NHN
realiseert Spee de organisatie van NSO
op 1 juni: “Het gaat er nu om dat de
huidige offshore infrastructuur ook
wordt ingezet voor de renewables. Dat
is de insteek van NSO dit jaar: Gas Meets
Wind. Met workshops zoals die van Nico
de Wit, inspirerende key note sprekers

en mooie netwerkmomenten willen we
de kennis en middelen aanreiken om
offshore bedrijven te ondersteunen met
het maken van de juiste stappen.”
Intramar is supporter van het eerste
uur van NSO. De Wit vertelt waarom:
“Zo’n landelijke evenement als NSO is
erg belangrijk voor de offshore industrie
in Den Helder. De netwerkmogelijkheden
leveren ieder jaar weer interessante
nieuwe contacten op. En het event zet
Den Helder stevig op de kaart als dé
offshore hoofdstad. Alles hier is erop
ingericht om offshore activiteiten te
bedienen. En met de komst van nieuwe
windparken voor de kust is er een grote
rol weggelegd voor Den Helder, door
de combinatie van haven, luchthaven
en offshore bedrijven.”

Proeftuin Noordzee
“De Noordzee kun je zien als een
enorm industrieterrein,” vertelt Spee.
Hij ziet vele mogelijkheden:
“Alle nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van offshore gas, wind, getijden,
golf, zeewier en ocean farming vinden op
de Noordzee plaats. De hele Noordzee is
een fantastische proeftuin. Daarom
hebben wij onderzoeksinstituten zoals
Imares, NIOZ en ECN hier,” schetst hij.
“De Ideale setting om de geleidelijke
transitie van gas naar wind vorm te geven.”
Het North Sea Offshore event vindt
plaats op donderdag 1 juni. Toegang
is gratis, registratie is verplicht.
Zie www.northseaoffshore.nl.
Namens NSO, Thomas Lapperre
1 / 2017
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IRO KALENDER
BEURZEN, CURSUSSEN EN
BIJEENKOMSTEN 2017
			

DEZE PAGINA’S BEVATTEN NIEUWS
VAN IRO, BRANCHEVERENIGING
VOOR DE NEDERLANDSE
TOELEVERANCIERS IN DE
OLIE- EN GASINDUSTRIE
EN OFFSHORE RENEWABLE
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.
DEELNAME IN EEN HOLLAND
PAVILJOEN OF AAN HANDELSMISSIES
STAAT OPEN VOOR IRO LEDEN EN NIETLEDEN. 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 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.

NAAST DE BEURZEN WAAR IRO
EEN NEDERLANDS PAVILJOEN
ORGANISEERT, HEBBEN WIJ OOK
CONTACTEN MET EXTERNE PARTIJEN
OMTRENT DE ORGANISATIE VAN
DIVERSE WERELDWIJDE EVENEMENTEN,
ZOALS OPT 2017 AMSTERDAM
(NEDERLAND), MCEDD AMSTERDAM
(NEDERLAND) EN GASTECH 2017
(JAPAN). WIJ BRENGEN U GRAAG
IN CONTACT VOOR NADERE INFORMATIE.

IRO NIEUWJAARSRECEPTIE WEDEROM EEN HIT!
Op dinsdag 10 januari bezochten meer dan 320 IRO leden en gasten de IRO Nieuwjaarsreceptie
in het Wereldmuseum in Rotterdam. Net als ieder jaar was de receptie weer een hit.
IRO voorzitter Pieter van Oord haalde in zijn speech de
uitdagingen aan die ons door de huidige marktsituatie
te wachten staan.
“Olie en gas zullen een belangrijke rol blijven spelen in
de wereldwijde energiemix voor de komende decennia.
Ondanks onzekerheid, zal de markt herstellen en
zullen er nog steeds kansen zijn. Investeringen
moeten in de toekomst worden gedaan om de
productie op niveau te houden. Gezien de looptijd
van vele velden, zowel onshore als offshore, de
huidige lage grondstofprijzen en de concurrerende
aanbiedingsprijzen, verwachten we een (enorme)
toename in decommissioning activiteiten.”
“Daarnaast zien we een andere belangrijke kans
voor onze industrie. En dat is de opkomst van de
Offshore Wind industrie. De huidige marksituatie
met verschuiving van olie- en gas naar ook offshore
wind en renewable energie activiteiten levert voor
Vereniging IRO en haar leden ook een aantal concrete
wijzigingen op en dat zien we onder andere terug in de
naamswijziging. Vanaf nu heten we: Branchevereniging
voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en
Gasindustrie en Offshore Renewable Industrie.”

Pieter eindigde zijn speech met een aantal adviezen
voor 2017:
1 Blijven inzetten op kostprijsleiderschap. Alleen
dan kunnen we onze kracht als industrie tonen.
2 Werken aan en toepassen van innovaties blijft
belangrijk speerpunt.
3 We zullen ons moeten blijven ontwikkelen en
aanpassen. Denk ook aan de nieuwe mogelijkheden
op het gebied van decommissioning en wind op zee.
4 En tot slot, samenwerking leidt tot meerwaarde
in onze branche.
Sander Vergroesen, Directeur IRO vervolgde met een
overzicht van IRO’s activiteiten voor het komende jaar,
inclusief offshore wind en offshore renewable activiteiten.
Als gevolg van de verschuiving van activiteiten van de
leden, verandert de naam Netherlands Oil & Gas
Catalogue naar Netherlands Suppliers Catalogue.
Voor 2017 zijn verschillende wijzigingen in advertentiemogelijkheden aangebracht. Meer informatie hierover
kunt u vinden op www.iro.nl (NL Suppliers Catalogue).

HEEFT U BELANGSTELLING VOOR
STANDRUIMTE OP
OTC BRASIL 2017?
Nu de marktomstandigheden in Brazilië langzaam aantrekken, onderzoekt
IRO, in samenwerking met Dutcham (de Nederlands-Braziliaanse Kamer van
Koophandel), de mogelijkheid om opnieuw een Holland paviljoen te realiseren
op de OTC Brasil 2017.

Als uw bedrijf belangstelling heeft om een stand te boeken, neem dan contact
op met IRO (Daniëlle Veldman, tel: +31 79 3411981) of Dutcham,
(Hans Mulder, Tel: +55 11 32215899)

SUPPLY CHAIN COLLABORATION SAMENWERKING BINNEN DE
SUPPLY CHAIN

Monitor Deloitte heeft een enquête en diepte interviews gehouden onder IRO
en NOPEGA leden. In dit rapport worden de bevindingen weergegeven van dit
uitgebreide onderzoek naar samenwerking in de supply chain in de Nederlandse
olie- en gasindustrie en geeft een vergelijking met het Verenigd Koninkrijk.

BOOMPJES 40 (WILLEMSWERF)
13TH FLOOR
3011 XB ROTTERDAM

P.O. BOX 390
3000 AJ ROTTERDAM

T: +31 793411981
E: INFO@IRO.NL
I: WWW.IRO.NL
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V.l.n.r.: George Lagers, Sander Vergroesen en Willem Schoonmade.
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5 APRIL

CURSUS 'OLIE EN GAS VANAF DE BRON'
(ÉÉNDAAGS, NEDERLANDS)
ROTTERDAM

13 APRIL

LEDEN-ONTMOETEN-LEDEN BIJEENKOMST
DELTA SAFETY TRAINING
ROTTERDAM

1 - 4 MEI

OTC EXHIBITION
HOUSTON, U.S.A.

6 - 9 MEI

IRAN OIL SHOW EXHIBITION			
TEHERAN, IRAN

1 JUNI

NORTH SEA OFFSHORE
DEN HELDER

7 JUNI	CURSUS 'OLIE EN GAS VANAF DE BRON'
(ÉÉNDAAGS, NEDERLANDS)
ROTTERDAM
6 - 8 JUNI	OFFSHORE WIND ENERGY
CONFERENCE & EXHIBITION
LONDEN, VERENIGD KONINKRIJK
15 JUNI

LEDEN-ONTMOETEN-LEDEN BIJEENKOMST
BROEKMAN LOGISTICS
ROTTERDAM

28 - 29 JUNI

IADC WORLD DRILLING
CONFERENCE & EXHIBITION
AMSTERDAM

11 - 13 JULI

OIL & GAS ASIA EXHIBITION			
KUALA LUMPUR, MALEISIË

5 - 8 SEPTEMBER

OFFSHORE EUROPE EXHIBITION		
ABERDEEN, VERENIGD KONINKRIJK

In december 2016 heeft Deloitte het rapport ‘Supply chain collaboration,
a win-win strategy for the Dutch oil & gas industry’ gepubliceerd.

Het volledige rapport kunt u downloaden via www.deloitte.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Cornelissen,
partner Oil & Gas – Strategy & Operations, via b.cornelissen@deloitte.nl.

Ook nieuw in 2017 is de eendaagse olie- en gas cursus
in het Maritiem Museum inclusief de Offshore
Experience. Als gevolg hiervan nemen we afscheid
van de docenten George Lagers en Willem
Schoonmade. Sander Vergroesen bedankte hen voor
hun inzet en Harold Linssen van Keppel Verolme
voor het hosten van de cursus de afgelopen jaren.

IRO-CEDA BIJEENKOMST
VOORSCHOTEN

Deze beurs vindt plaats van 24-26 oktober 2017 in het Riocenter in Rio de Janeiro,
Brazilië.

Nederlandse operators en leveranciers zijn zich terdege bewust van de
noodzaak om de samenwerking binnen de supply chain te versterken met
het oog op de grote uitdagingen, en nemen strategische maatregelen om
dit te realiseren. Ongeveer 92% van de operators en 94% van de toeleveranciers
in Nederland erkennen dat samenwerking essentieel is voor hun succes in de
toekomst. Toch maakt de olie- en gasindustrie in mindere mate gebruik van
de samenwerking dan in andere sectoren.

IRO

9 MAART

5 OKTOBER	LEDEN-ONTMOETEN-LEDEN BIJEENKOMST
RESATO INTERNATIONAL
ASSEN
10 - 11 OKTOBER	OFFSHORE ENERGY
EXHIBITION & CONFERENCE
AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING OIL & GAS
INDUSTRY FORECAST – 28 MAART 2017
Op dinsdag 28 maart organiseert IRO i.s.m. EY de jaarlijkse Oil & Gas Industry
Forecast in het STC in Rotterdam. De uitnodigingen worden per e-mail verzonden.
Kijk voor meer informatie op www.iro.nl of neem contact op met IRO.

7 NOVEMBER	ALGEMENE LEDENVERGADERING
SLIEDRECHT
13-16 NOVEMBER ADIPEC 2017 EXHIBITION
ABU DHABI. U.A.E.
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DEZE PAGINA’S BEVATTEN NIEUWS
VAN IRO, BRANCHEVERENIGING
VOOR DE NEDERLANDSE
TOELEVERANCIERS IN DE
OLIE- EN GASINDUSTRIE
EN OFFSHORE RENEWABLE
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.

MINISTER SCHULTZ VAN HAEGEN EN MARITIEME SECTOR
BOUWEN GEZAMENLIJK AAN TOEKOMST
Minister Schultz van Haegen en de maritieme sector legden woensdag 1 februari de fundering voor het
werkprogramma Maritieme Strategie. Tijdens de werkconferentie verzamelden bij de Maritieme Strategie
betrokken overheidsspecialisten, samen met de maritieme cluster, prioriteiten en actiepunten voor de
periode 2017-2019. De bijeenkomst was een co-productie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
(IenM) en stichting Nederland Maritiem Land (NML).
Voorafgaand aan de conferentie sprak de minister
met de top van het maritieme bedrijfsleven. Dit werkoverleg ging over verduurzaming en actuele kansen en
uitdagingen. Tijdens de plenaire lunch sprak Schultz
over het unieke karakter van de Maritieme Strategie
en de nauwe samenwerking tussen de overheid en de
maritieme sector. Minister Schultz: “Het is inmiddels
twee jaar geleden dat de sector samen met het
kabinet de Maritieme Strategie heeft vastgesteld.
Met acties om Nederland bovenaan alle internationale
maritieme lijstjes te houden. Acties vanuit de overheid,
vanuit het bedrijfsleven en vanuit kennisinstellingen.
En we zijn op de goede weg om onze goede positie te
behouden. Nu het vervolg.”
Geopolitieke ontwikkelingen in combinatie met een
achterblijvende wereldhandel voorspellen moeilijke
tijden voor de internationaal opererende maritieme
sector. NML voorzitter Van Sluis: “Het is zaak ons
voor te bereiden op de komende uitdagende periode.
We moeten de zeilen bijstellen en de kans op averij
minimaliseren. Dit betekent duidelijke prioriteitenstelling en koersbepaling in nauwe samenwerking
met de overheid.” Van Sluis benadrukte verder de
noodzaak om de sector en Maritieme Strategie goed

te positioneren. “De maritieme sector pleit ervoor om
maritieme onderwerpen ambtelijk te concentreren.
Stel een Directeur-Generaal Maritiem aan die zich als
gelijkwaardig interdepartementale gesprekspartner
bezig houdt met maritieme zaken.”
De Maritieme Strategie behandelt de thema’s: Human
Capital, Innovatie, Handel, Bereikbaarheid, Veiligheid
en Milieu en Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit.
Verdeeld over veertien inhoudelijke thematafels
inventariseerden de aanwezigen concrete prioriteiten
en actiepunten. De opbrengsten worden de komende
maanden verwerkt tot een concreet werkplan,
welke in het najaar van 2017 bekend gemaakt wordt.
Met als doel de actiepunten uit de Maritieme Strategie
te actualiseren en te borgen richting de toekomst.

MEER DAN 100 GASTEN BIJ
DEEPWATER HORIZON FILM EVENEMENT
Met meer dan 100 IRO en SRGH leden was de opkomst voor de besloten
filmvoorstelling over het booreiland Deepwater Horizon, dat in april 2010
explodeerde, groot. De explosie in de Golf van Mexico veroorzaakte de
grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis.
Koos Tamminga van IRO lid Foru-Solution gaf voorafgaand aan de film een
demonstratie van de Floating Oil Recovery Unit (FORU). Een installatie die het
best omschreven kan worden als een stofzuigermond, die olie op deinende golven
opzuigt en via een flexibele leiding in een schip loost.
Aan de hand van een aantal stellingen gaven Edwin Stolk en Weird Koops van de
Spill Response Group Holland (SRGH) antwoord op vragen als: 1) als zo’n ramp zich
weer zou voordoen, zijn we dan in staat dit beter op te pakken, 2) wat is de beste
aanpak, bedrijfsleven versus overheid 3) wat zou de meest effectieve/innovatieve
manier van opruimen zijn.
De spectaculaire film had een diepe impact op alle aanwezigen en benadrukte
nogmaals het belang van HSE in onze industrie.

			

BEURSGENOTEERD

OTC HOUSTON 2017, U.S.A., 1 - 4 MEI 2017
De standruimte op het Holland paviljoen is volledig uitverkocht.

Begin 2015 heeft de Tweede Kamer de rijksbrede
Maritieme Strategie vastgesteld. IenM heeft deze
samen met alle betrokken overheidspartners en de
maritieme cluster opgesteld. De strategie beschrijft
de ambitie om de internationale toppositie van de
maritieme cluster te verstevigen en te behouden.
Zodat het Nederland deze positie kan behouden en in
2025 ook nog een maritieme speler van betekenis is.

IRAN OIL SHOW, IRAN, 6 - 9 MEI 2017 (I. S. M. FME)
De inschrijving is gesloten, maar neem gerust contact op om eventuele mogelijkheden
te bespreken.

OFFSHORE WIND ENERGY CONFERENCE & EXHIBITION, U.K.,
6 - 8 JUNI 2017 (I. S. M. NMT)
Er zijn nog stands beschikbaar via Netherlands Maritime Technology!

IRO
BOOMPJES 40 (WILLEMSWERF)
13TH FLOOR
3011 XB ROTTERDAM

Dan is de aankomende handelsmissie naar Senegal op 19 en 20 april iets voor u.
Naast individuele matchmaking, bedrijfsbezoeken en een netwerkreceptie zal de missie u een unieke
kans bieden om relevante contacten bij de overheid en wellicht bewindspersonen te ontmoeten.
Ook krijgt u een goed beeld van het zakendoen in Senegal en de mogelijkheden die het land te bieden heeft.
De officiële werving vindt plaats in maart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Tjerk Suurenbroek, t.suurenbroek@iro.nl.

T: +31 793411981
E: INFO@IRO.NL
I: WWW.IRO.NL
OFFSHORE VISIE

Neem deel in de gezamenlijke IRO stand en ontvang een toegangspas voor de conferentie
t.w.v. EUR 800! Zie www.iro.nl/calendar

OIL & GAS ASIA, MALEISIË, 11 - 13 JULI 2017

P.O. BOX 390
3000 AJ ROTTERDAM
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WILT U ZAKENDOEN IN SENEGAL, UW ACTIVITEITEN
UITBREIDEN OF BENT U BENIEUWD NAAR DE KANSEN
VOOR UW BEDRIJF IN HET LAND?

IADC WORLD DRILLING EXHIBITION & CONFERENCE,
AMSTERDAM NL, 28 - 29 JUNI 2017 (I. S. M. IADC)

1 / 2017

Er is geen standruimte meer beschikbaar op het Holland paviljoen.

OFFSHORE EUROPE, VERENIGD KONINKRIJK, 5 - 8 SEPTEMBER 2017
Er is geen standruimte meer beschikbaar op het Holland paviljoen.
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NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

COERS CONSULTANCY

NIEUWE OPZET EN LOCATIE 1-DAAGSE IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF
DE BRON’, INCLUSIEF BEZOEK AAN UNIEKE OFFSHORE EXPERIENCE!
Inhoud 1-daagse cursus
•g
 oed en globaal inzicht in de hele upstream keten van het
opsporen tot het verwerken van olie en gas.
• Het wereldwijde energievraagstuk, waaronder ook hernieuwbare
energie, en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Hierbij
wordt kort ingezoomd op Nederland in het bijzonder.
•D
 e processen en methodes die gebruikt worden voor
exploratie, productie, transport en opslag.
•D
 e weg van put tot pomp en diverse aspecten van de
offshore sector.
Locatie: Maritiem Museum Rotterdam

Kosten
• IRO leden € 350,- excl. BTW
• Niet leden € 575,- excl. BTW
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch.

Om de theorie en praktijk samen te brengen vindt de cursus
plaats op deze unieke locatie in hartje Rotterdam. Een bezoek
aan de Offshore Experience kan daarom ook niet ontbreken
en is onderdeel van het programma. In deze (interactieve)
tentoonstelling gaan bezoekers op een uitdagende zoektocht
naar energie uit olie, gas en wind. U waant zich aan boord van
een platform op zee en drie kilometer onder water.
Of denk mee over de energiewinning van morgen.

Quote van een enthousiaste deelnemer aan de eerste cursus in
de nieuwe opzet op 8 februari:

WWW.COERSCONSULTANCY.NL

Coers Consultancy beschikt over een uitgebreid bestand van gekwalificeerd maritiem personeel. Wij hebben
altijd de juiste vakmensen voor u in huis.

GLOMAR OFFSHORE

WWW.GLOMAROFFSHORE.COM

Glomar Offshore opereert in de Guard, Safety Stand By (SSV) en DP2 support markt met een vloot van
21 schepen vanuit Den Helder.

Beschikbare data en aanmelden
De volgende data zijn beschikbaar:
• 5 april • 7 juni • 13 september• 15 november

MARINE & PORT CONSULTANCY WWW.MARINEPORTCONSULTANCY.COM
Wereldwijde service, commissioning en site management. Wij zijn actief in olie & gas,
(renewable) energie en scheepvaart voor zowel elektrische- als hydraulische installaties.

Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie en actuele
cursusdata.

OOS INTERNATIONAL

“Ik ben positief verrast door de duidelijke en toegankelijke
wijze waarop de cursus is gegeven. De Offshore Experience
was naast het educatieve ook erg leuk om te doen.
Binnen een korte tijd leer je op speelse wijze een aantal
belangrijke aspecten binnen de sector kennen.”

WWW.OOSINTERNATIONAL.COM

OOS International offers a variety of marine assets and support services ranging from ship and
asset management, engineering to maintenance and operation services.

RHENUS LOGISTICS

WWW.NL.RHENUS.COM

Rhenus Deep Sea Terminal Rotterdam is een multifunctionele offshore & heavy lift terminal gelegen
aan de ingang van de haven ideaal voor offshore mobilisaties en demobilisaties.

NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

RIDER INTERNATIONAL

WWW.RIDERCORP.COM

Rider optimaliseert processen, ondersteunt teams, reduceert risico’s en helpt organisaties om
operationele doelen te halen.

AEGEX TECHNOLOGIES

ROSEN EUROPE

WWW.AEGEX.COM

Aegex Technologies levert mobiele hardware systemen aan industrieën met risicovolle processen,
zoals olie & gas, chemie, mijnbouw, farmacie, nutsbedrijven en hulpdiensten.

AF OFFSHORE DECOM

ROSEN is a worldwide provider of cutting-edge solutions in all areas of the integrity process chain suiting
a wide range of industries including Oil & Gas and Energy.

SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

WWW.AFGRUPPEN.NO

AF Gruppen is one of Norway's leading contractor and industry groups, comprising several key business
groups covering a wide range of services including decommissioning.

ASTAVA

SDC VERIFIER

WWW.ASTAVA.COM

WWW.CARGOFLEXX.COM

CargoFlexX develops and delivers innovative cargo handling system used in the Oil & Gas industry,
Marine & Offshore as well as at Ports & Terminals.

28

OFFSHORE VISIE

1 / 2017

HTTP://SMT.SANDVIK.COM/EN/

Sandvik is the biggest producer and stockist of Seamless stainless steel tubes in austenitic, (super & hyper)
duplex, high temperature, high nickel, titanium and ziconium grades.

Since 1956, ASTAVA has been designing and manufacturing instrumentation and safety solutions for
the Oil and Gas industry.

CARGOFLEXX

WWW.ROSEN-GROUP.COM

WWW.ASTAVA.COM

SDC Verifier focust zich op structural engineering. Onze FEA software verkort de approval procedure door
alle benodigde postprocessing, code verificatie en documentatie volledig te automatiseren.

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

SWAGELOK NEDERLAND

HTTPS://NEDERLAND.SWAGELOK.COM

Swagelok Nederland is leverancier van hoogwaardige producten, zoals fittingen, hoses, en regulators
voor vloeistof- en gassystemen. Ook bieden wij trainingsmodules en onsite survey mogelijkheden.
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Wil jij next level bezig zijn?
SCYLAX DRILLSHIP DESIGN

KOTUG APPOINTS CCO

The Scylax is designed by GustoMSC to make developments available in the mid
to deep–water market at reduced building and operating costs by providing
fit-for-purpose capabilities.

The supervisory board of KOTUG is
pleased to announce the appointment
of Osman Munir as Chief Commercial
Officer (CCO) in the Board of the
KOTUG Group of companies.
Munir has been working at the KOTUG
Group since June 2007. During his
nine (9) years with KOTUG he has built
an impressive resume. Having started
as Group Controller and later on
as Manager Project Department,
he rose through the ranks to become
Director Business Development,
Terminals & JVC of the Group.

The key is to focus on the essential functionality for deep-water drilling.
Whereas ultra-deep water units feature ever increasing hook loads and capacities,
these requirements can be reduced for a large amount of the wells in deep-water.
Designing the Scylax based on these rationalized requirements allows for different
choices to be made in the design, reducing building and operating costs.
Designed around the drilling process, the Scylax provides deep water drilling in
a compact design based on a single derrick or drilling mast set-up with off-line stand
building, dual BOPs, up to 10,000 ft water depth capability and ample capacity mud
systems. Drilling equipment packages of all major manufacturers can be readily
integrated into the design. Signature GustoMSC design features, like maximized
usable deck areas resulting from the integrated design and dedicated use,
in-hull riser storage and in-hull mud and bulk systems and protected walkways,
add to the operational safety and efficiency.
The Scylax design builds on GustoMSC’s track record in designing dedicated
drillships. Signature GustoMSC design features, like maximized usable deck areas
resulting from the integrated design and dedicated use, in-hull riser storage and
in-hull mud and bulk systems and protected walkways, add to the operational
safety and efficiency.

As per the 1st of January 2017 in
his new role as CCO, Munir will
continue to take a global perspective
on strategy, market opportunities
and lead in the assessment and
prioritization of geographic as
well as market segments.

GAC APPOINTED BY SHL
GAC UK has been appointed by
Seaway Heavy Lifting (SHL) to provide
shipping services support for the
construction and installation of 84
new turbines as part of a major wind
farm expansion project in the UK,
which will increase generating
capacity almost six-fold.
The wind farm expansion project
was awarded to Subsea 7.

WOENSDAG 19 APRIL 2017

Kom dan naar MOCE en ontmoet topbedrijven
uit de maritieme, offshore & energie sector
Je komt in contact
met HR-managers
en recruiters van
bedrijven

Van Oord has won TenneT’s Contractor Safety Award 2016. This is TenneT’s first ever
safety award given in recognition of the best safety performance by a contractor.
Van Oord was selected from a total of 30 entries because of the verifiable measures
taken with its ‘say YES to safety’ programme to encourage safe work practices.
The work Van Oord performs for TenneT concerns site preparation for construction in
Borssele for connecting offshore wind farms to the onshore grid. According to
TenneT, this contractor has taken verifiable measures to promote safe work practices
through their ‘say YES to safety’ programme. In addition, Van Oord has designed its
processes in such a way that they contribute to TenneT’s safety performance and
culture. The judges commended this contractor for its integrated safety approach
and the manner in which it reflects on TenneT.
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Discussies over
relevante thema’s
voor sectoren in
transitie

WTC ROTTERDAM | GRATIS ENTREE | 10:30-18:00 UUR

Verbindende factor bij een sector in transitie

Subsea 7, in alliance with SHL,
will project manage, design, engineer,
fabricate and install EPCI jacket
foundations and array cables for
84 wind turbines, and perform the
transportation and installation of
the offshore transmission modules.
SHL will also transport and install
the offshore substations.

CHECK YOUR DAILY
OFFSHORE NEWS ON

www.MOCE.biz

WWW.OFFSHOREVISIE.NL
Powered by

30

Inhoudelijk programma
met workshops, case
studies, trainingen en
live talk-shows

Kun je niet wachten met het vinden van een nieuwe baan? Kijk in de tussentijd op www.MaritiemeVacaturebank.nl voor een baan bij de beste werkgevers!

Located in the Outer Moray Firth,
offshore Scotland, the Beatrice wind
turbines will generate 588 MW of
power once the wind farm becomes
fully operational in 2019.

CONTRACTOR SAFETY AWARD

Bekijk bedrijfspresentaties
van bekende namen uit
de maritieme, offshore &
energie sector

MOCE

