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INTENSIEVE SAMENWERKING

TAKELS IN VERHUUR
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De Nederlandse olie- en gasindustrie en EBN hebben
op 10 oktober 2017 officieel het Nationaal Platform
voor Hergebruik & Ontmanteling Nexstep opgericht.
Met ingang van 1 februari 2018 is Jacqueline
Vaessen aangesteld als General Manager bij Nexstep.
Han Heilig van OER sprak met haar over de stevige
uitdaging waar zij voor staat!

Een bedrijf dat zich de afgelopen maanden
opvallend sterk in de maritieme en offshore
markt heeft gepositioneerd, is het in 2014 opgerichte
TechRent uit Amsterdam. Ocean Energy Resources
ging op bezoek bij de verhuurder van industriële
apparatuur en sprak met directeur Daan Gerritsen.
Samen met broer Nick vormt hij de directie.

3D WEARSCAN

VLOOTUITBREIDING

PAGINA 22

PAGINA 28

3D Wearscan is een innovatieve inspectietechniek
waarmee de uitwendige slijtage, schade en
deformatie van elk willekeurig object failsafe
kan worden bepaald. OER wilde meer weten
over het digitaliseren van inspectie- en NDOwerken en sprak met Amel Vriesman, partner
en mededirecteur van de start-up 3D Industrial.

SeaZip Offshore Service uit Harlingen heeft de intentie
om de komende jaren fors uit te breiden. Volgens
managing partner Mark van der Star zal de markt
nog veel van de logistieke serviceverlener op zee
gaan horen. Als alles volgens plan verloopt zal naar
verwachting een dozijn nieuwe schepen aan de
huidige vloot worden toegevoegd.

Verspreiding:
Ocean Energy Resources
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NEXSTEP-GM JACQUELINE VAESSEN OVER HERGEBRUIK EN ONTMANTELING:

‘Zonder intensieve
samenwerking gaan we
deze wedstrijd niet winnen’

De totale kosten voor het afsluiten van
putten en ontmantelen van infrastructuur
zowel op land als op zee worden geschat
op 7 miljard euro. Nexstep wil door
onderlinge samenwerking van partijen,
het delen van kennis en met de inzet van
innovatieve technologie deze kosten met
30% reduceren. Op het NCP gaan op
basis van verwachtingen 77 van de 150
platformen tegen 2025 uit productie.
De hubs - een tiental grotere platformen
die een centrale rol spelen op de
Noordzee, omdat daar vaak compressie
en gasbehandeling op plaatsvindt –
zullen langere tijd blijven staan. Vaessen
verwacht dat het gestelde doel van
kostenreductie kan worden verwezenlijkt
en dat binnen 10 jaar mogelijk de helft
van het aantal platforms op het NCP
definitief is verdwenen.
Het toeval wilde dat juist op de ochtend
dat dit interview plaatsvond, het nieuws
bekend werd dat Petrogas opdracht heeft
gegeven aan het Belgische EverSea om
nog voor het einde van 2018 het
onbemande gaswinningsplatform
Q1 Halfweg te verwijderen. Dit is het
platform dat op oudejaarsavond 2017
was aangevaren door de Portugese
chemicaliëntanker ‘Elsa Essberger’.

Zowel op land als op zee is de afgelopen decennia in Nederland een omvangrijke productie-infrastructuur
opgebouwd voor het winnen en transporteren van olie en gas. Alleen al op het Nederlandse deel van de Noordzee
staan 150 platformen, ligt 3000 kilometer pijpleiding en zijn 700 putten geslagen. Een groot aantal van de offshore
olie- en gasvelden nadert echter in de komende 10 jaar het einde van hun economische levensduur. Dit betekent
dat de oliemaatschappijen, samen met de Nederlandse Staat als enige aandeelhouder van Energie Beheer
Nederland (EBN), voor een belangrijke opgave zijn komen te staan: de ontmanteling van die infrastructuur.
En dat juist in een periode waarin iedereen de mond vol heeft van energietransitie; de overgang van fossiele
brandstoffen naar volledig groene energie. Teneinde de decommissioning- en mogelijke hergebruik-activiteiten
te coördineren en te faciliteren hebben de Nederlandse olie- en gasindustrie (vertegenwoordigd door NOGEPA)
en EBN op 10 oktober 2017 officieel het Nationaal Platform voor Hergebruik & Ontmanteling Nexstep opgericht.
Met ingang van 1 februari dit jaar is Jacqueline Vaessen aangesteld als General Manager bij Nexstep.
Han Heilig van OER sprak met haar over de stevige uitdaging waar zij voor staat!

4

OCEAN ENERGY RESOURCES - 4 / 2018

Was Jacqueline Vaessen op de hoogte
van de toewijzing van dit contract?
“Ik ben daar niet direct bij betrokken
geweest. Nexstep is geen eigenaar van
platformen op de Noordzee. Dit betekent
dat een operator zelf bepaalt aan wie zij
een opdracht tot ontmanteling gunt.
Wat wij als Nexstep doen, is regio voor
regio bekijken of er offshore platformen
van verschillende operators tegelijk
beschikbaar komen voor ontmanteling.
Blijkt dat het geval dan wordt onderzocht
of we dat in een joint campaign kunnen
gieten. Wij willen namelijk voorkomen
dat er een soort van oververhitting
optreedt door in een periode van één
jaar een groot aantal platforms te
verwijderen. Nexstep wil juist dat
oliemaatschappijen de contractors een
gespreide workload aanbieden. Dit stelt
de contractor in staat om zelf slim te
plannen met andere opdrachten.”
Wat is de exacte taak van Nexstep?
“Nexstep coördineert en faciliteert de
agenda voor hergebruik en ontmanteling
van olie- en gasinfrastructuur in
Nederland. Dat doen we door kennis en
ervaring te delen en een innovatieagenda
op te stellen. Met daarin opgenomen alle
learnings uit het verleden die weer
vertaald kunnen worden naar hoe het
beter zou kunnen in de toekomst. Tevens
beheert Nexstep een complete database
gericht op ontmanteling. En wordt er

gekeken naar het realiseren van een
betere en efficiëntere regelgeving.”
In november 2016 is een EBN-document
gepubliceerd met als titel Masterplan
Decommissioning & Re-Use. Op
donderdag 5 juli van dit jaar heeft
Nexstep het rapport Re-use &
Decommissioning gelanceerd. Wat
opvalt is de omwisseling van de woorden
Re-Use en Decommissioning. Wat was de
aanleiding hiertoe? Is er iets veranderd
in de mindset van Nexstep?
“Er is zeker geen verandering in de
mindset gekomen, want sinds de
lancering vorig jaar is Nexstep het
platform voor re-use en
decommissioning. De aanpassing heeft er
eenvoudigweg mee te maken dat er eerst
gekeken moet worden of een platform
en/of infrastructuur kan worden
hergebruikt alvorens het definitief te
ontmantelen. We moeten oppassen dat
we geen kansen weggooien, want weg is
weg. Er moet dus goed worden
nagedacht. Jo Peters van NOGEPA
verwoordde het recent heel mooi:
dismantling infrastructure could mean
dismantling opportunities. Kijk, we
hebben een prachtige infrastructuur
liggen die je bijvoorbeeld kunt gebruiken
voor het transport van CO2 voor de
opslag in een leeg gasveld. Of voor de
opslag en het transport van waterstof
gemaakt uit windenergie. Het zou wel
heel zonde van het geld zijn als achteraf,
na ontmanteling, moet worden
vastgesteld dat bepaalde infrastructuur
toch nog had kunnen worden benut.
Vandaar dat Nexstep zich op het
standpunt stelt dat er eerst gekeken
moet worden naar hergebruikopties.
Pas als vast staat dat die opties er niet
zijn, kan met ontmanteling worden
begonnen.”
Oprichters van Nexstep zijn EBN en
NOGEPA met steun van het ministerie
van EZ. Waarom is IRO hier niet vanaf
het begin bij betrokken geweest?
Volgens Vaessen ligt de zaak iets
genuanceerder dan de vraagstelling doet
vermoeden. “IRO heeft destijds wel
degelijk meegewerkt aan het opzetten
van het door EBN uitgegeven Masterplan.
Hierin stond onder meer dat er een
overkoepelende instantie moest
komen om de coördinatie van
ontmantelingsoperaties ter hand te
nemen. Vanuit NOGEPA en EBN is toen
geopperd om als eigenaren van die
infrastructuur het voortouw te nemen.
En Nexstep op te richten. Tegelijkertijd is
aangegeven dat er een mogelijkheid
moet komen voor anderen om toe te
treden; om lid te worden van Nexstep
teneinde zijn stem te laten horen,

suggesties aan te dragen en/of
innovatieve oplossingen in te brengen.
Dat zal ook zeker gebeuren, maar ik kan
daar nu nog geen datum aan verbinden.
Uiteindelijk is het onze bedoeling om
Nexstep zo breed mogelijk te maken.
Het klopt dat IRO nog niet tot de
deelnemers van Nexstep behoort,
maar de huidige contacten met IRO zijn
heel goed. We hebben zeer regelmatig
overleg. Zo hebben we begin juli
ook samen het rapport Re-use &
Decommissioning uitgereikt.”
U kunt de ontmanteling van platformen
toch alleen maar in goede banen leiden
door juist heel intensief samen te werken
met de toeleveringsindustrie?
“Zeker weten en dat gaat ook gebeuren.
In dit kader heb ik sinds mijn aantreden
reeds met een aantal grote service
companies gesproken. Tijdens die
gesprekken is mij duidelijk geworden
dat zij heel veel mogelijkheden zien om
decommissioning slimmer te gaan
uitvoeren en dat zij hun visie graag willen
delen met Nexstep. Ik heb het dan niet
alleen over het bedenken van innovaties,
maar ook over het opzetten van andere
contractvormen. Ik benadruk nogmaals
dat het zeker onze intentie is om tot
een intensieve samenwerking te komen.
Want zonder die samenwerking gaan we
deze wedstrijd absoluut niet winnen.”
Er bestaat enige scepsis bij
toeleveranciers als het gaat over
ontmanteling van olie- en
gasinfrastructuur om reden dat er al tien
jaar lang veel over gesproken wordt,
maar in de praktijk nauwelijks iets
gebeurt. Men heeft moeite met die
onvoorspelbaarheid. Gevolg: men
innoveert liever voor de windindustrie
dan voor re-use en ontmanteling.
Begrijpt u die keuze?
“Helemaal. Als ondernemer ga je daar
innoveren waar je verwacht dat er ook
een markt is. Logisch. Maar service
companies hebben wel degelijk interesse
in de decom markt. En ik zeg u, de
orderstroom gaat nu echt los komen.
Voor Q1 Halfweg is de opdracht reeds
gegeven, en ook Neptune heeft
aangegeven te gaan ontmantelen.”
In het Nexstep-rapport doet IROvoorzitter Pieter van Oord een
oproep om het tempo van de
ontmantelingsactiviteiten op te
schroeven. Begrijpt u zijn oproep?
“Die oproep begrijp ik zeker. Het zou ook
vreemd zijn als hij als voorzitter van de
branchevereniging dat niet zou zeggen.
Maar het is natuurlijk heel lastig.
Nexstep kan het tempo niet opschroeven.
Het uitgangspunt is of een veld nog

4 / 2018 - OCEAN ENERGY RESOURCES

5

ONTMANTELEN

ONTMANTELEN

Installations
in use
decommissioned
re-used
wells
in use
plugged

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

offshore electriﬁcation
production and storage of hydrogen
gas to wire
geothermal
recycling
relocation
rigs to reef
biomass production
CO2 capture and storage

economisch rendabel is voor productie.
Pas als dat niet meer zo is, komt het
beschikbaar voor hergebruik of
ontmanteling. Die kostbare infrastructuur
op zee is natuurlijk wel aangelegd om
olie of gas te produceren en te
transporteren. Niet om te ontmantelen.”
Heeft Nexstep hierin geen sturende rol?
“Neen. De rol van Nexstep is een
coördinerende, stimulerende en
richtinggevende. Zeker geen sturende.
Onze toegevoegde waarde zit in het
gegeven dat wij een aantal commissies
hebben opgezet, waarin die verschillende
operators worden vertegenwoordigd om
kennis te delen en te ontwikkelen. Ik heb
het dan over de Commissie Hergebruik
en Herbestemming, de Commissie
Regelgeving, de Commissie Putten, de
Commissie Faciliteiten en de Commissie
Pijpleidingen.”
Zou het zo kunnen zijn dat Nexstep in de
toekomst een soort van keurmerk gaat
worden voor de service industrie?
Even valt er een stilte. Aan die
mogelijkheid had Vaessen nog niet
eerder gedacht. “Ik denk eerlijk gezegd
niet dat aan een dergelijk keurmerk
behoefte is. Geeft allemaal extra
rompslomp en kosten. Onze activiteiten
zijn er juist primair op gericht om een
kostenreductie van 30% te realiseren.
Daarom zijn we nu bezig de innovatieagenda handen en voeten te geven. En
dat doen we door ook over de
landsgrenzen te kijken. Met name als het
gaat om ‘Plug en Abandonment’ van
putten. Met deze activiteit is 50% van de
6
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totale ontmantelingskosten gemoeid.
Slaagt de industrie erin deze kostenpost
door innovatie te verlagen dan heb je
direct een grote vis te pakken. Zo kijken
we momenteel naar de mogelijkheden
van een zogeheten termite plug.
Het gaat hier om een baanbrekende
techniek, waarmee in Engeland reeds
een test is gedaan op een onshore put.
Deze is dusdanig succesvol verlopen dat
er nu een testcampagne van 1 offshore
put in de planning staat. We houden de
ontwikkelingen op zowel de nationale als
de internationale markt scherp in de gaten.”
Welk advies zou u de vaderlandse
toeleveringsindustrie willen meegeven
om straks in aanmerking te komen
voor het uitvoeren van een
ontmantelingsopdracht? Speelt in
de visie van Nexstep partnership
hierin een belangrijke rol?
“Zoals reeds eerder aangegeven staan
wij met z’n allen voor een enorme klus.
Samen zullen we aan de bak moeten.
Samenwerking gepaard gaande met
innovatie. En ik zie het als één van mijn
taken om de service industrie uit te
dagen partnerships aan te gaan met
experts op specifieke vakgebieden.
Subcontractors die de drive hebben om
doorlopend te innoveren. Alleen dan is er
een kans van slagen. Van oudsher is de
olie- en gasindustrie vrij conventioneel,
maar ik heb de afgelopen maanden
overduidelijk gemerkt dat de meeste
operators wel degelijk rijp zijn voor
vernieuwing. Zij beseffen zich terdege
dat als ze vasthouden aan gedateerde
principes die beoogde 30%

kostenreductie nooit zal worden gehaald.
Het moet echt anders. We moeten
gezamenlijk ‘out of the box’ gaan
denken. Om dat te kunnen
bewerkstelligen wil Nexstep graag
als aanjager functioneren.”
In het rapport verkent Nexstep welke
mogelijkheden voor hergebruik volgens
de huidige kennis en regelgeving het
meest haalbaar zijn. Hierbij gaat het
om offshore elektrificatie van
productieplatformen, productie van
waterstof, opslag van CO2 in lege
gasvelden en geothermie toepassingen in
onshore putten. Zijn dit voor Nexstep de
voornaamste vier speerpunten en is er
een tijdspad uitgestippeld wanneer dit
allemaal gerealiseerd zou moeten zijn?
“Binnen de Commissie Hergebruik en
Herbestemming is gekeken naar alle
mogelijkheden van hergebruik.
Daar zijn vier speerpunten uit naar voren
gekomen. Ten eerste elektrificatie.
Op de keper beschouwd is dit eigenlijk
geen hergebruik maar veel meer een
voorwaarde om hergebruik mogelijk
te maken. Daarnaast levert elektrificatie
ook een directe bijdrage aan de
klimaatdoelstellingen. Als je bijvoorbeeld
de grootste tien platformen op het NCP
zou elektrificeren, dan zou dat een half
tot één miljoen ton CO2 uitstoot per
jaar schelen.”
“Ten tweede is er de productie van
waterstof offshore. Hiervoor moeten
elektrolyzers op platformen worden
gezet. Samen met TNO hebben we
medio augustus een aanvraag ingediend
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DECOMMISSIONING
EVERSEA HAS BEEN AWARDED A CONTRACT BY PETROGAS

om een pilot op kleine schaal te kunnen
uitvoeren. Het idee is om windenergie
om te zetten in waterstof om zo een
buffer te creëren in de energievoorziening. Als derde is er de CO2
opslag. Hierover heeft EBN samen met
Gasunie recent een 88-pagina’s tellend
rapport gepubliceerd. Te downloaden via
de EBN-website. En als vierde speerpunt
is genoemd het ombouwen van putten
op land tot geothermie. In Middenmeer
loopt momenteel een pilot. Aardwarmte
kan een belangrijke rol spelen in de
toekomstige duurzame energiemix.”
Wat is volgens Nexstep de voornaamste
conclusie die aan het rapport Re-use &
Decommissioning verbonden kan worden?
“De allerbelangrijkste conclusie is timing.
Er zit een verschil in het moment waarop
infrastructuur uit productie komt en het
moment dat die infrastructuur weer
nodig is om te worden ingezet als optie
tot hergebruik. Hoe kunnen we nu
voorkomen dat we zaken gaan weghalen
die straks toch keihard nodig blijken te
zijn? Zijn we met z’n allen in staat slimme
ideeën te bedenken om bepaalde
infrastructuur tijdelijk te bewaren tot aan
het moment dat het daadwerkelijk weer
gebruikt kan worden? Tijdens zo’n
overbruggingsperiode moet diezelfde
infrastructuur wel onderhouden worden.
Wie gaat dat betalen?”
Ik las in een interview met Joris
Wijnhoven, campagneleider Klimaat
& Energie van Greenpeace, dat hij de
energietransitie de grootste operatie
vindt sinds de industriële revolutie.
Deelt u die mening?
“Zeer zeker. Ik denk dat de energie-transitie
in samenhang met het toekomstige
klimaatakkoord straks veel groter gaat
worden dan de industriële revolutie.

First decommissioning
contract for ‘Apollo’

Tegelijkertijd zie ik die energietransitie
ook als de uitgelezen mogelijkheid om
de bestaande infrastructuur een
essentiële rol te laten spelen.”
Wat mogen we in de nabije toekomst
verwachten van Nexstep?
“Wij zijn momenteel nog heel druk bezig
met het maken van routekaarten met
acties voor alle partijen om het gestelde
doel te bereiken. En we werken hard aan
onze innovatieagenda. Daarnaast hebben
onze commissies een groot aantal
initiatieven ontwikkeld, dat zij de
komende maanden zeker zullen
gaan uitrollen.”
“Daarnaast zijn we nauw betrokken
bij de organisatie van een hackathon.
We doen dat samen met Oil and Gas
Authority (OGA) in de UK. Op 9 oktober
wordt eerst een hackathon gehouden
in Engeland voor de service industrie
aldaar. Spirit, Shell/Nam, Neptune en
Oranje Nassau zijn de deelnemende
operators. Op 24 oktober wordt deze
sessie vervolgens herhaald tijdens de
Offshore Energy-tentoonstelling in
de RAI voor de Nederlandse service
industrie. Met dezelfde operators,
een groep studenten uit Delft en
een aantal productontwikkelaars
uit andere branches. Deze hackathon
begint om acht uur en voor het
gezamenlijk nadenken en bespreken
van slimme ‘hergebruik en
ontmanteling’-ideeën is de hele dag
ingepland. Later in het jaar zal in vervolg
op de hackathon nog een speed date
sessie worden georganiseerd met de
mogelijkheid voor een één op één
gesprek tussen operator en contractor.
Onze verwachtingen over de uitkomst
van deze brainstormsessies zijn
hooggespannen.”

EverSea has been awarded a contract by Petrogas E&P Netherlands for the decommissioning of the Q1 Halfweg
unmanned gas platform in the Dutch Sector of the North Sea. EverSea is fifty percent property of Tideway
and fifty percent property of GeoSea, the DEME specialist in the construction of offshore windfarms.

Wie is Jacqueline Vaessen?
Met ingang van 1 februari is
Jacqueline Vaessen aangesteld als
General Manager bij Nexstep,
Nationaal Platform voor Hergebruik &
Ontmanteling. Zij is verantwoordelijk
voor de dagelijkse leiding en de
verdere uitbouw van de vereniging.
Vaessen, ingenieur Chemische
Technologie en tevens in het bezit van
een Bachelor in Psychologie, startte
haar werkzame leven in 1989 bij Shell
Nederland Chemie. In 1996 maakte
zij de overstap naar de wereld van
innovatie bij Syntens. Zij was
werkzaam als innovatieadviseur in
de vestiging Alkmaar, waar zij in
2000 directeur werd. In 2002 werd
ze regiodirecteur van de regio Midden
(Utrecht en Flevoland). In 2004
besloot zij ondernemer te worden

The scope of work comprises the
engineering, preparation, removal and
disposal, also referred to as EPRD, of
the 500-tonne topside, including the
four foundation legs. The topside will
be removed and transported to shore
by the ‘Apollo’. Engineering works are
already ongoing and the actual removal
work is scheduled to take place at
the end of this year.

en binnen haar bedrijf kwam de focus
steeds meer op verduurzaming
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According to Aart Ligterink, Deputy
Business unit Manager at Tideway and
seconded to sister company EverSea
in Belgium, securing this contract is an
important milestone for EverSea in the
upcoming decommissioning market in
the North Sea. In the Dutch sector alone,
77 of the remaining 150 platforms
are due for removal by 2025.
GeoSea has taken delivery of the the
self-propelled jack-up vessel ‘Apollo’ mid
August. One of the exceptional features
of the ‘Apollo’ are its extremely long
lattice legs of 106.8 m, which allow
the vessel to jack-up in water depths
up to 70 m. The vessel is equipped
with an 800-tonne, leg-encircling crane.
The vessel has a large, spacious 2000 m²
deck, which is free of obstacles and
has a load carrying capacity of 15 t/m².
4 / 2018 - OCEAN ENERGY RESOURCES
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DAAN EN NICK GERRITSEN RUNNEN MET VEEL ENTHOUSIASME VERHUURBEDRIJF

‘Veel te kostbaar
om in eigen beheer
takels op te slaan’
Een bedrijf dat zich de afgelopen maanden
opvallend sterk in de maritieme en offshore
markt heeft gepositioneerd, is TechRent uit
Amsterdam. Ocean Energy Resources ging
op bezoek bij de verhuurder van industriële
apparatuur en sprak met directeur Daan
Gerritsen. Samen met zijn tweelingbroer Nick,
die op dat moment offshore was, staat hij
aan het roer van het in 2014 opgerichte
verhuurbedrijf dat met name actief is in de
petrochemie, offshore (olie, gas, en wind) en
scheepsbouw. Gesteund door vader Gerritsen
is het duo vol enthousiasme van start gegaan
met als doel om van het bedrijf een marktleider
te maken. Een prachtige uitdaging waarbij
betrouwbaarheid, innovatief meedenken,
transparant handelen en een optimale service
de basis vormen voor het beoogd succes.

Daan Gerritsen.

“Wij behoren tot een familiebedrijf, dat
na de Tweede Wereldoorlog door mijn
opa Jan begonnen is als Gerritsen On
& Offshore Services,” begint Daan
zichtbaar trots zijn verhaal. “Hij had
het alleenrecht voor de verkoop van
luchttakels van JD Neuhaus uit Duitsland.
Mijn vader, ook een Jan, is na zijn
schoolperiode op 20-jarige leeftijd het
bedrijf komen versterken en nam het
onderhoud van de luchttakels onder zijn
hoede. Opa was meer een man van de
schone handen en deed de verkoop.”
Dienstenpallet
Inmiddels is Gerritsen On & Offshore
Services geheel in handen van vader Jan
en bestaat het dienstenpallet uit het
verkopen, inspecteren, repareren,
10

onderhouden en keuren en certificeren
(volgens internationale regels en Nogepa
regelgeving) van allerlei soorten hijsen hefwerktuigen. Daarnaast worden
staalconstructies, zoals hijsframes, deck
extensions, skids en klant specifieke
containers, ontworpen en gefabriceerd.
Een andere bezigheid van het bedrijf is
het hydrostatisch en pneumatisch testen
van stalen en kunststof leidingen en
spools. Specifiek voor de offshore
industrie heeft Gerritsen zich
doorontwikkeld als logistieke partner
(inpak- en overslagservice, shutdown
container service en LSE service) en
houdt het bedrijf zich bezig met het
ontwerpen en uitwerken van allerlei
rigging werkzaamheden. Tevens is
Gerritsen On & Offshore Services partner

OCEAN ENERGY RESOURCES - 4 / 2018

in het leveren en installeren van frictape
helideck netting.
Hijsplannen
Is de opvolging in familiebedrijven soms
een heikel punt, voor Daan en Nick was
het van jongs af aan haast een
vanzelfsprekendheid dat zij ‘in de zaak’
zouden stappen. Eenmaal officieel in het
bedrijf hield de nu 30-jaar oude tweeling
zich in aanvang voornamelijk bezig met
het maken van hijsplannen. Daan:
“We hebben het over 2005/2006 en in
die periode werkte Gerritsen heel veel
in opdracht van NAM. Zij kwam toen
met de vraag of wij met het oog op
het aspect veiligheid hijsplannen
konden maken voor alle hijsen die
niet routinematige konden worden

uitgevoerd. Hijsen waar dus geen
normale kraan voor kan worden ingezet.
Voor ons was dat geen probleem,
want kenmerkend voor ons bedrijf is dat
wij altijd alles in het werk stellen om het
de klant zo veel mogelijk naar de zin te
maken. Moet er in het kader van ons
hijsplan een speciale skid gemaakt
worden om bijvoorbeeld een afsluiter
te hijsen, dan doen wij dat uiteraard ook.
Mede daarom beschikken we hier in
Amsterdam over een speciale
constructiewerkplaats. Voor het uitvoeren
van hijsplannen, begonnen we in die
tijd ook met het leveren van het
gekwalificeerd personeel; riggers
en torque en tensioning mensen.
En dat doen we nog altijd.”
Verscheidenheid
Gerritsen On & Offshore Services groeide
gestaag. Er kwamen steeds meer
opdrachten binnen en het bedrijf werd
alsmaar groter. Duidelijk werd dat een
kwalitatief sterke serviceverlening
loonde, maar eigenlijk werd het allemaal
een beetje te veel. Zeker toen klanten
ook steeds vaker de vraag stelden of zij
specifieke hijsmiddelen konden huren,
besloten vader Jan en zijn zonen tot het
stroomlijnen van een aantal interne
processen alsmede het opzetten van
een effectievere en efficiëntere
bedrijfsvoering. Deze moest leiden
tot meer rendement en een hogere
cliënttevredenheid. “Na een gedegen
voorbereiding is in 2014 besloten om
te starten met een geheel zelfstandig
verhuurbedrijf,” vertelt Daan. “Onder
de naam TechRent zijn we een grote
verscheidenheid aan machines en
materiaal projectmatig gaan verhuren
voor gebruik op het land en offshore.
Als jong verhuurbedrijf met een expertise
van bijna een halve eeuw - dankzij
onze nauwe relatie met Gerritsen On &
Offshore Services - richten we ons
niet alleen op de verhuur van tijdelijke
hijsmiddelen, variërend van 250 kilo tot
100 ton luchttakels, maar op een veel
breder assortiment. Onze verhuurvloot
bestaat momenteel uit ruim 20
stroomaggregaten, 50 compressoren
variërend van 5 tot 30 cub, containers,
tanks, hoogwerkers en heftrucks van 2,5
tot 10 ton. Producten die stuk voor stuk
voldoen aan de hoogste milieu- en
veiligheidseisen en rigsafe zijn.
Inzetbaar voor gebruik offshore,
in explosiegevaarlijke omgevingen,
voor extreem hoge drukken of gebruik
in vervuilde omgevingen. Onderhoud
en reparaties aan het materieel wordt
in eigen werkplaats uitgevoerd en
servicemonteurs met een jarenlange
technische ervaring opgedaan bij
Gerritsen zijn beschikbaar om bij

Tot de verhuurvloot
van TechRent behoren
onder meer
50 compressoren.

eventuele storingen snel ter plaatse
te zijn. Wij hebben een team van 25
professionals beschikbaar, dat in de
praktijk heeft ervaren hoe het er
offshore aan toe gaat en daarom onze
opdrachtgevers het juiste advies kan
geven. Zij kennen het klappen van
de zweep. Weten waarover ze praten.
In gesprekken met jonge
werkvoorbereiders aan de zijde van
de opdrachtgever levert dat zo nu en
dan een zeer gewaardeerde meerwaarde
op. Vandaar dat wij veelal het voorstel
doen om voorafgaand aan het afgeven
van een prijsopgave, een bespreking te
beleggen teneinde de details van het
project door te nemen. En om ons advies
te kunnen geven over welke materialen
er het beste kunnen worden ingezet.
Hierdoor zijn wij in staat om scherp en
klantspecifiek aan te bieden. Indien
nodig stellen wij modificaties voor aan
ons materiaal. Klanten moeten hier uit
Amsterdam weggaan in de overtuiging
dat het safe zit bij TechRent.”
Strategisch
Sedert de start van TechRent ziet Daan
Gerritsen vooral de behoefte aan
tijdelijke hijsmiddelen alsmaar groeien.
Niet alleen offshore binnen de sectoren
olie, gas en wind, maar zeker ook bij
scheepswerven. ‘’Door onze jarenlange
ervaring in de offshore olie- en
gasindustrie zien we dat de expertise
en manier van werken zeer gewaardeerd
wordt in branches als scheepsbouw en
-reparatie, maar ook zeker in de zware
industrie en de windsector.
Het is voor deze doelgroepen veel te
kostbaar om in eigen beheer takels op
te slaan.” Niet alleen vergt de aanschaf
van de takels een stevige investering,
de bottle neck zit vooral in de jaarlijkse
certificatie en het onderhoud.
Bij hijsmiddelen op zee is dikwijls
zelfs tweejaarlijks onderhoud bittere
noodzaak. Wat de compressoren betreft
houdt het bedrijf bewust het aantal
verschillende merken zo gering mogelijk.
Strategische partners in deze zijn Kaeser,
Ingersoll Rand en Atlas Copco.

Positief
Wat de toekomst betreft is Daan
Gerritsen positief gestemd. Mede dankzij
de opkomst van de windsector maakt
TechRent een goede periode door.
“Van oudsher hebben we een paar
grote operators en contractors als
klant, waarvoor we min of meer als
huisleverancier optreden,” licht hij toe.
“Maar ook hier in het Amsterdamse
havengebied hebben we een aantal
uiterst loyale klanten. Geldt trouwens
ook voor Rotterdam. Recent hebben we
voor een windmolenpark voor de kust
van Duitsland nog vier 10 ft baskets
geleverd met daarin een generator van
35 kVA uitgerust met een vonkenvanger.
Alsmede een brandstoftank en een
aantal heaters. We hadden precies
24 uur de tijd om vanuit Amsterdam
dit complete pakket offshore te leveren.
Dat was natuurlijk best wel even
spannend, maar het is gelukt.
Wij blij, klant blij. En vooral dat
laatste is voor ons doorslaggevend.”

Rigging-werk aan twee oude lekkende afsluiters.
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ATEX AIR CONDITIONERS FOR HARSHEST ENVIRONMENTS
Ex-Machinery from the Netherlands and U.K. based Marstair, team up to serve
the marine and oil & gas market with entirely new HVAC & refrigeration products.
The ATEX zone 1 certified Ex-M MCUA Condenser is the first new product release
as a result of the partnership. The purpose of the first order of Ex-M MCUA
Condensers is to cool mobile containers in ATEX zone 1 and 2 hazardous areas.
As a result of growth in the marine and oil & gas industry and focus on safety
and compliance there is an increasing demand for ATEX bespoke HVAC solutions.
From July 2003, new equipment intended for use in gas explosive atmospheres
must comply with ATEX regulations. By now industrial companies and authorities
are very aware of explosion safety risks and demand for ATEX certified equipment.
Other key issues in the marine and oil & gas industry are corrosion protection
and reliable performance in extreme ambient temperatures. A combination of
intelligent explosion protection methods and a condenser with copper tubing
and copper fins and stainless steel casing ensures reliable and safe performance,
even in the harshest environments. The Ex-M MCUA copper/copper condenser
prevents any galvanic corrosion.
As a result the technical lifespan is 5 times longer compared to a standard explosion
proof condenser. Optional use of R134A refrigerant guarantees a reliable steady
cooling performance at high ambient temperatures. This guarantees no shut
downs due to excessive heat and no loss of cooling capacity.

SHIP BUILDING CONTRACT ULSTEIN
Ulstein Verft has signed a ship building contract with the Germany-based Bernhard
Schulte for a service operation vessel (SOVs) of the Ulstein SX195 design type. The
vessel will support the maintenance work of GE Renewable Energy at the German
wind farm Merkur Offshore. The project has been developed in cooperation with
Windea Offshore, which is the Bernhard Schulte's affiliate for offshore wind projects.
The design is modified to fulfil the GE Renewable Energy tender requirements and
the ship owner's special choices of mission equipment. It has a large, centrally
positioned walk to work motion compensated gangway & elevator tower for
personnel and cargo transfers. Furthermore, a 3D compensated crane capable
of 2-ton cargo lifts is available.
The vessel will be 93.4m long and 18m wide and is optimised for offshore wind.
The vessel can accommodate up to 120 persons. The facilities on board are modern
and of a high quality. The ship is flexible and attractive for work within areas such as
O&M (Operation and Maintenance) or construction support especially in challenging
weather and sea conditions.

VAN OORD ACQUIRES
PART MPI OFFSHORE

SUBSEA 7 WINS CONTRACT
OFFSHORE UK

Van Oord has signed an agreement
with Vroon Group to acquire MPI
Offshore, a specialist offshore wind
installation contractor. Van Oord will
take over the MPI organisation in
Stokesley, UK, and the vessels and
crew of the ‘MPI Adventure’ and ‘MPI
Resolution’ with associated contracts.
The transaction is subject to approval
of competition authorities and due
diligence and expected to be closed
by the end of September 2018.
With this acquisition Van Oord will
further strengthen its global wind
organisation and in particular in
the UK wind market.

Subsea 7 has been awarded a contract
by Nexen as part of the Buzzard Phase
2 Project, located about 55 km (34
miles) off the northeast coast of
Scotland. The contract scope includes
project management, engineering,
procurement, construction and
installation of a 5-km (3-mile) pipeline
bundle along with associated well
and platform tie-ins, and provision
of a heavy lift vessel for transport and
installation of a new topside module.

VAN DAM SUPPLIES
PACKAGE FOR MOG
Van Dam has won a contract to supply
the architectural package for the newbuild Offshore Switchyard Platform
(OSY) for Elia’s Modular Offshore Grid
(MOG) project in the Belgian North Sea.
For the project Van Dam will provide full
engineering, detailed design and supply
of the internal and external fire rated
wall system – Generation IV Sandwich
Panel Wall System, as well as the
complete penetration package.
Engineering and detailed design is
already ongoing for Van Dam and
supply of the full scope will be done in
2018. Built by Heerema Fabrication
Group, the OSY will be located some
40km off the Zeebrugge coast and will
be linked to a substation via submarine
cables, where produced wind energy
will be fed to Belgium’s onshore grid.
Cable laying will be done by Tideway.

JAN DE NUL ACQUIRES
PART OF MPI
Jan De Nul Group and Vroon Group
signed agreements to transfer part of
the offshore business of MPI to Jan De
Nul Group. The Belgian Group herewith
invests considerable resources in the
offshore wind industry to offer the
market a reliable solution for pioneering
projects. The transfer includes ownership
of the offshore jack-up crane vessel
‘MPI Discovery’ together with its crew,
as well as a number of MPI’s employees.
Artist impression of the Ulstein SX195 design type.
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Project management and detailed
engineering has commenced at Subsea
7’s office in Aberdeen. The pipeline
bundle will be fabricated at Subsea 7’s
Wester site near Wick, with technical
support from Subsea 7’s specialist
pipeline group in Glasgow. Project
management and engineering for
the heavy lift work scope will be
conducted from Seaway Heavy
Lifting’s office in Zoetermeer in the
Netherlands. The offshore activities
will mainly take place in 2020.

INNOVATIVE SUCTION BUCKET FOUNDATIONS
Financial close has been reached for two pilot wind turbines at the Deutsche Bucht
Offshore Wind Farm. The project will test Mono Buckets, a new type of foundation
structure, equipped with a 8.4 MW turbine. In addition to its Balance of Plant
contract for the wind farm, Van Oord will also be responsible for manufacturing
and installing the two additional Mono Bucket foundations.
Deutsche Bucht, the third North-Sea offshore wind farm to be built by Canadian
power producer Northland Power, will be the first wind farm worldwide to test
this new type of foundation structure under commercial operating conditions.
The Mono Bucket foundation consists of
a single steel cylinder, known as a ‘suction
bucket’, upon which a shaft is mounted.
A transition piece and an 8.4-megawatt
wind turbine will be installed on this shaft.

The Mono Bucket is a new
type of foundation structure.

The suction bucket structure becomes
firmly embedded in the sea floor by its
own weight and vacuum pressure,
eliminating the need for pile driving and,
consequently, for noise mitigation
measures such as big bubble curtains.
The new structure therefore benefits
the environment because it causes less
disruption to local porpoise populations
and can be completely decommissioned
at the end of its lifetime.

WoTS 2018 / Stand 10C048

INSTALLATION OF 20 SUCTION
BUCKET JACKETS
On July 30, the last suction bucket jacket foundation
landed on the seabed at the Borkum Riffgrund 2 offshore
wind farm in Germany. With this milestone, GeoSea
completes the installation of 20 suction bucket jackets.
Borkum Riffgrund 2 will feature 56 Vestas turbines of 8
MW and have a total capacity of 450 MW – enough to
supply electricity to approximately 460,000 households.
GeoSea’s scope involved the transport and installation of
20 suction bucket jackets, each weighing 950 tonnes and
having a height of 58 m.
This is the first time Ørsted has utilised this type of
foundation at one of its wind farms on such a large scale.
In 2014, GeoSea installed the first ever suction bucket
jacket at Ørsted's wind farm Borkum Riffgrund 1.
The suction bucket
structure becomes firmly
embedded in the
seafloor by vacuum
pressure, eliminating the
need for hammering and
significantly reducing
noise during installation.
GeoSea’s ‘Innovation’ is
now installing 174
foundations for the
Hornsea Project One
‘Innovation’
wind farm in the UK.

Sterk, robuust en uniek.
De Serie 09 joysticks van EAO.
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‘LIVING STONE’ DOUBLES CABLE-LAYING PRODUCTION RATES

Trailblazing cable laying
and multipurpose vessel

With a cable capacity of more than
10,000 tonnes, a cutting-edge cable
installation system, dual fuel
engines and DP3 capabilities the
‘Living Stone’ is a true milestone
in the industry. In July the ‘Living
Stone’ officially entered service
and headed straight for the
Hornsea Project One offshore
wind farm in the UK.

‘Living Stone’ will reinforce Tideway’s
fleet of multipurpose and fallpipe
vessels servicing the global offshore
energy market. The vessel is engineered
with the latest innovations and is a
truly flexible vessel. She is a cable layer,
trenching support vessel and can also
perform rock placement works with
a vertical fallpipe system able to
reach depths of 1,000 metres.
Turntables
The ‘Living Stone’ is equipped with
two 5,000-tonne cable turntables
located below deck. Together the
turntables can carry more than 200 km
of cable that can be installed in a single
trip. Furthermore, the vessel can be
equipped with a third cable turntable
above deck with an additional load
capacity of 2,000-tonne and
a 600-tonne crane.
The ‘Living Stone’ has a cutting-edge
cable installation system on board,
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a technology designed by Tideway
engineers and built at Shipyard
Reimerswaal. Well aware that the
offshore wind industry is keen to
reduce costs, Tideway has designed
a dual-lane system, consisting of two
cable highways – one for laying the
cable and one where the next cable
can be simultaneously prepared and
have the cable protection system (CPS)
installed. This significantly reduces the
time needed for preparing the cables,
minimises the manual handling and risk
of damaging the cable, increases the
vessel’s workability and ultimately,
improves production rates.

includes laying export cables from
three different offshore substations
to the shore, as well as the installation
of two interlink cables. The DEMEdaughter also undertakes the boulder
removal, pre-trenching, cable pull-in
to the substations, crossing installation
and cable burial.

Hornsea
After the final outfitting works the
‘Living Stone’ headed to her first
project. The 1.2 GW Hornsea Project
One offshore wind farm is the largest
wind farm in the world and is located
120 km off the Yorkshire coast in
the UK. Tideway’s installation scope

With the MOG project, Elia builds an
offshore electricity hub for four wind
farms to bring its produced energy in
the most efficient way onshore. It is
the first project of its kind in Belgium
and it will create opportunities for the
further development of renewable
energy in the North Sea.

MOG
After the Hornsea Project One cable
installation works, the 'Living Stone'
will immediately continue with the
cable installation works offshore
Belgium for the prestigious Modular
Offshore Grid (MOG) project of Elia.
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FPSO
RYSTAD ENERGY EXPECTS AN INCREASE IN GLOBAL OIL DEMAND

FPSO market stirs
back to life

Sanctioning activity for new oil and gas field development
projects is on the rise across the globe, spelling good news for
work - starved floating production contractors.

Majors such as BP, Shell and Eni are
on pace to approve over $37 billion in
projects during the calendar year, and
more than 30% ($12 billion) of that tally
was approved during the second quarter.
Though discoveries are also on the rise,
with exploration activities picking up
in many offshore areas, reserve
replacement ratios of E&P companies
are at an average of less than 10%,
indicating a steep depletion in reserves.
Meanwhile, Rystad Energy expects
an increase in global oil demand from
about 97 million barrels per day in 2017
to 98.7 million in 2018, representing
the highest consumption levels seen
since the oil price collapse.
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Out of the nine floater awards
anticipated this year, five have already
been confirmed:

And with oil prices recovering to around
$70 per barrel this year, combined
with technological advancements and
reduced costs, the FPSO market has
gained further momentum. A total of
about 30 FPSO contracts – 9 in 2018,
14 in 2019 and 7 in 2020 – are
expected to be awarded by the
end of this decade.

• Fluor for Shell’s Penguins project
• Offshore Oil Engineering Company
(COOEC) for CNOOC’s Liuhua 16-2,
20-2 and 21-2 fields in China
• TechnipFMC for an integrated EPCI
contract from Energean on its Karish
FPSO project off Israel, with Sembcorp
subcontracted to design and build
the hull and living quarters
• Yinson Holdings for First E&P’s Anyala
and Madu discoveries off Nigeria
• Modec with an EPCI award from
Petrobras for the Mero-1 FPSO in Brazil

Cyprus
United Kingdom
Ireland
Norway
Mexico
Guyana
Brazil
Falkland Islands
Angola
Gabon
Equatorial Guinea
Cameroon
Nigeria
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The dramatic decline of oil prices in
2014 had a suffocating impact on
the FPSO market, with a near freeze
on new projects in 2015 and 2016.
The market eased back to life in 2017,
with eight new FPSO orders recorded
worldwide.

8

2

16

2015

OCEAN ENERGY RESOURCES - 4 / 2018

2016

27 – 29 november

The market downturn forced offshore suppliers to
pull out all the stops to cut expenses, and Rystad
Energy estimates that offshore field development
costs have fallen by about 50% since 2014.
One main driver for this is the large drop in day
rates for offshore drilling rigs, which have nosedived
by between 50% and 70%, while EPCI costs for
surface platforms and subsea infrastructure are
down by an estimated 20-30%. Offshore suppliers
have also introduced a wide range of technological
innovations, and in so doing have enhanced the
efficiency of their operations, shortening time
from project sanctioning to first oil.

In the BOT model, floater companies are asked to
design, fabricate, set up the facility and handle the
offshore operations for a predetermined period
of time, after which the vessel is transferred to the
operator. Petrobras is preparing to place awards
for five FPSOs for the ageing Marlim fields and
for the Mero, Buzios and Parque das Baleias
developments, and aims to go with BOT contracts
for these projects. The company already has two
existing FPSOs under BOT contracts – the P-57
(Jubarte) and the P-63 (Papa Terra). SBM Offshore
built both, and the floaters were transferred
to Petrobras after three years.
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Looking beyond this year, numerous FPSO awards
are shaping up for big ticket field development
projects, including BP’s Tortue field in the maritime
boundary between Mauritania and Senegal,
Eni’s Amoca field in Mexico and Chevron’s
Rosebank field off the UK.
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Ventielen zijn zeewaardig. Bezoek
’s werelds nummer 1-beurs voor industriële
kleppen en ventielen. VALVE WORLD
EXPO is van 27 tot en met 29 november
wederom een innovatieplatform,
ontmoetingsplek en trendbarometer voor
de maritieme en offshore industrie. Laat u
informeren over de nieuwste processen en
producten en wissel ideeën uit met experts
binnen uw branche - op VALVE WORLD
EXPO, VALVE WORLD CONFERENCE en
PUMP SUMMIT in Düsseldorf.

Latin America dominated the FPSO market in 2017,
with Brazil alone accounting for 37 operating units
plus nine more currently under construction.
In a key shift, Petrobras is planning to switch to
a new contracting strategy, from a lease-and-operate
model to build-operate-transfer (BOT) model.
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Rystad Energy expects to see four more FPSO
projects awarded by the end of this year, one
each in the UK, Mexico, India and Brazil.
Alpha Petroleum’s Cheviot project, in UK waters,
is expected to be approved in the third quarter and
the operator is planning to use Teekay Offshore
Partners’ Varg FPSO for the project. Eni, meanwhile,
is expected to take a final investment decision in
the fourth quarter for the development of Amoca,
Miztón and Tecoalli discoveries, located in Area 1
in the shallow waters of Mexico’s Bay of Campeche.
In India, Reliance Industries is expected to receive
bids in the third quarter for an EPCI contract for
an FPSO on the MJ deep-water gas and condensate
project. Finally, Exmar is expected to be awarded
an FPSO charter contract for Petrobras’ Buzios-5
field off Brazil.
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2021
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Outside of Brazil, however, charter contracts
are still expected to be the norm for FPSO
projects going forward. Judging by the improved
market conditions and the recent up-tick in
field development activity, there will be plenty
more such contracts to be dished out over
the next few years.
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GEBOUWD BIJ HSM OFFSHORE IN SCHIEDAM

'Load Out' eerste jacket
voor transformatorstation
op zee bij Borssele
Het jacket van TenneT's eerste offshore platform voor windmolengebied
Borssele is klaar. De zogenoemde 'load out' van het jacket eind juli op
de werf van HSM Offshore in Schiedam is de eerste grote mijlpaal voor
TenneT in de realisatie van het project net op zee Borssele.

Tijdens de load out is het jacket met
behulp van self proposed multi trailers
(SPMT's) op een ponton geplaatst.
Het jacket is van de kade en via stalen
rijplaten op het zeegaande ponton
gereden. Dit was een tijd rovende klus
omdat de ballasttanks van het ponton
voller of leger gepompt moeten worden
om tijdens het laden het ponton
stabiel te houden.

gevaren. Op deze locatie wordt het
jacket door een kraanschip op de
zeebodem geplaatst. Door middel
van hydraulische hamers worden palen
geplaatst en als laatste wordt er een
speciaal cement tussen het jacket en
de palen aangebracht waardoor het
jacket verankerd wordt aan de bodem.
Deze werkzaamheden staan gepland
voor de periode tussen 6 en 16 augustus.

Wilfried Breuer, in de Raad van Bestuur
van TenneT verantwoordelijk voor de
offshore activiteiten: "Het net op zee
dat TenneT op de Nederlandse Noordzee
realiseert, krijgt hiermee écht vorm.
Ik ben er trots op dat wij zo veel kunnen
bijdragen aan de energietransitie,
waarin windenergie op zee een
cruciale rol speelt."

Het jacket is 55 meter hoog, 50 meter
lang en 28 meter breed en circa
2730 ton zwaar.

Martin Kooijman HSM Offshore:
"Met de load out van het jacket voor
het Borssele Alpha transformator station
komt er een einde aan een intensieve
periode waarin met man en macht
gewerkt is om van eenvoudige
staalplaten en buizen een
indrukwekkende constructie te maken.
Nederlands vakmanschap waarvan
het resultaat ook nog eens ten goede
komt aan vele Nederlanders.
Mooi om hieraan bij te dragen."

Foto: Robert Nagelkerke.
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Sail away
Op zondag 5 augustus wordt het
ponton via de Nieuwe Waterweg
richting het windmolengebied Borssele I

Meer windenergie
In het Energieakkoord is afgesproken
dat in 2023 16% van de Nederlandse
elektriciteitsvoorziening uit duurzame
energiebronnen moet komen. Om dat
doel te halen, moet Nederland onder
andere meer windenergie opwekken,
op land en op zee. De aanleg van een
elektriciteitsnet op zee door TenneT
is daar een belangrijk onderdeel van.
In het Energieakkoord staat verder dat
in 2023 windparken in de windgebieden
Borssele, Hollandse Kust (zuid) en
Hollandse Kust (noord) met een totale
capaciteit van 3,5 gigawatt gerealiseerd
moeten zijn. Samen met de bestaande
windparken levert dat een totaal
vermogen op van circa 4,5 gigawatt.
De Vervolgroutekaart voor Wind op Zee
gaat uit van nog eens 7 GW extra
windenergie op zee in 2030, waarmee
het totaal in dat jaar neer zou komen op
11,5 GW geïnstalleerd windvermogen.

4 / 2018 - OCEAN ENERGY RESOURCES
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TENNET CONTRACTEERT PETROFAC

DOLWIN ALPHA REPAIR PROJECT

Door middel van een Europese aanbestedingsprocedure heeft TenneT TSO Petrofac
gecontracteerd voor de bouw van het offshore transformatorstation Hollandse Kust
(zuid) Alpha. Petrofac is ook de beoogde partij voor TenneT's volgende offshore
project, het platform voor HKZ Beta. Het gaat hier om de derde en vierde grote
netaansluitingen voor wind op zee in Nederland volgend uit het nationale
Energieakkoord. Petrofac gaat aan de slag met de engineering, constructie,
transport, installatie, aansluiting en het testen van het offshore transformatorstation.

A consortium of SeaRenergy and
N-Sea has been awarded a project by
TenneT covering modification works
to the jacket structure of the HVDC
platform Dolwin Alpha. The project
will see Hamburg-based lead partner
SeaRenergy provide engineering
and design services as well as the
fabrication of Clamps to be installed
on each of the six jacket legs to
increase the overall lifetime of
the HVDC transmission system.

HKZ Alpha met een aansluitcapaciteit van 700 MW (megawatt) voor windparken op zee
moet gereed zijn in 2021, HKZ Beta (ook 700 MW) in 2022. TenneT is verantwoordelijk
voor het net op zee in Nederland en ontwikkelt als bijdrage aan het Energieakkoord tot
en met 2023 minstens 3.500 MW aan offshore aansluitingen in een gestandaardiseerd
concept van 700 MW per aansluiting. Het tenderproces voor kabels en platforms voor
het project Hollandse Kust (noord) start aan het einde van 2018.
Van 2024 tot en met 2030 zal, volgens de nieuwe Routekaart voor Wind op Zee,
naar verwachting nog eens 7.000 MW aan offshore windvermogen worden
gebouwd en aangesloten op het net.
De tracélengte van het landstation (Maasvlakte) naar het HKZ Alpha
transformatorstation op zee (het 'platform') is ongeveer 48 kilometer.
De verbinding bestaat uit twee 220 kV (220.000 Volt) zeekabels met elk een
capaciteit van 350 MW. De levering en installatie van de land- en zeekabels
voor HKZ Alpha en optioneel voor HKZ Beta is momenteel nog in tenderfase.
De gunning wordt verwacht in de zomer 2018.

OFFSHORE WIND

Following SeaRenergy’s trial of
mockup test structures, N-Sea will
provide subsea installation services
using a Dive Support Vessel (DSV)
with dive team and workclass ROV.

LARGE CABLE LAYING
VESSEL FOR NEXANS
Nexans Subsea Operations announced
a shipbuilding contract with Ulstein
Verft on the construction of a large,
DP3 cable laying vessel.

OIL & GAS

The vessel will be outfitted for power
cable laying, including bundle laying,
cable jointing and repair and cable
system protection and trenching.
The ST-297 CLV is designed by
Skipsteknisk, Ålesund. The vessel is
developed for operations in rough
weather and has high manoeuvrability
and station keeping capabilities.
Ulstein Verft will construct the vessel
and prepare for the topside
equipment.
The advanced cable laying vessel has
a turntable with a large cable capacity
of 10,000 tonnes, and the fibre optic
basket holds 450 tonnes. The vessel
is 31 m wide, 149.9 m long, with a
deadweight of 17,000 tonnes, and
she can accommodate 90 people.

MARINE ENERGY

Register now!
Offshore Energy attracts a global audience of more than 12,000 offshore energy industry professionals.
The three-day event features an exhibition where over 600 companies will showcase their products
and services. The accompanying conference addresses current and future issues in the offshore
industry, covering developments in oil & gas, offshore wind and marine energy. See you in Amsterdam!

Offshore transformatorstation Hollandse Kust (zuid) Alpha.
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Nexans new cable layer.

Supported by

WWW.OFFSHORE-ENERGY.BIZ
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START-UP 3D INDUSTRIAL INTRODUCEERT UNIEKE INSPECTIETECHNIEK

Extreme nauwkeurigheid
dankzij 3D Wearscantechniek

3D NDO en 3D Rope Access.
Wat deze twee specialistische vormen
van dienstverlening op het gebied
van inspectiewerkzaamheden en het
werken op hoogte door middel van
industriële touwtechnieken gemeen
hebben, is dat zij als separate business

in 2017 werd overgenomen, besloot
hij met zijn gezin terug te keren naar
Nederland. Met in zijn bagage een
brok internationale ervaring en vooral
veel levenswijsheid.
Failsafe
Eenmaal terug, kwam Amel Vriesman
weer in contact met zijn oude werkgever
Joost Knoll, voormalig CEO van Hertel.
Knoll had een aantal innovatieve
technieken op de plank liggen, dat
‘rijp’ was om uitgerold te worden.
Eén daarvan was 3D Wearscan.
Een innovatieve techniek waarmee
de (uitwendige) slijtage, corrosie of
vervorming van een object
3-dimensionaal inzichtelijk wordt
gemaakt met een accuratesse van 0.1
mm. Niet te verwarren dus met het 3D
plotten van omgevingen of ruimtes,
dat is een geheel andere techniek.
Het verschil met reguliere NDOtechnieken (Ultrasoon) is dat de
software die 3D Wearscan gebruikt
een algoritme heeft dat de menselijke
interpretatie vervangt. Het resultaat
is daarom gegarandeerd het resultaat.
Bovendien kan middels de 3D Wearscantechniek een object in zijn geheel

worden gescand en weergegeven.
Dit geeft een nieuwe dimensie aan
planmatig onderhoud.
Inzichtelijk
Ook aan het aspect nauwkeurigheid
geeft het systeem een volstrekt nieuwe
dimensie, namelijk die van 99.9%
accuratesse. Dankzij die extreme
nauwkeurigheid kunnen zaken worden
aangetoond die een klant bij voorbaat
niet voor mogelijk had gehouden.
Wearscan is dus niet alleen een failsafe
en betrouwbaar systeem maar ook
volledig reproduceerbaar. Dat betekent
dat de gescande data over elkaar heen
kan worden gelegd en er trendlijn
analyses kunnen worden gemaakt.
3D Wearscan levert dus de kritische
waarden waarmee reparatie plannen
kunnen worden gemaakt en bouwt
tegelijkertijd een trendlijn op waarmee
analyses kunnen worden gemaakt ten
aanzien van de toekomst. Daarom
heeft 3D Industrial ook ingezet op
het ontwikkelen van een cloud based
reporting tool waar de inspectie
resultaten, ook die van eventuele
overige NDO-technieken,
inzichtelijk worden gemaakt voor

de opdrachtgever. Speciale software
van ZXY builders is op maat gemaakt
om dit te faciliteren en het resultaat is
indrukwekkend. Overigens wordt de
applicatie van de techniek steeds breder.
Het algoritme leert en evolueert.
Zo kunnen we transport pijpleidingen
in de on en offshore-industrie meten,
maar ook membraam wanden, inconel
en superheaters uit de vuilverbranding
industrie alsmede vertandingen
en tandwielen op jack ups en de
windmolen bladen van turbines.
Dit laatste zijn ze vooral aan het
testen op dit moment.
Acquisitie WRS
Amel Vriesman was vrij snel om toen
hem de uitzonderlijke eigenschappen
van de Wearscan inspectietechniek
en de daarmee samenhangende
uitdagingen duidelijk waren. Van
het één kwam het ander. Er werd een
business- en investeringsplan opgezet
en nadat alle stakeholders zich aan
deze strategie hadden gecommitteerd,
werd ambitieus van start gegaan.
Vriesman: “Momenteel zijn we naarstig
bezig het plan fasegewijs uit te vouwen.

units onderdeel uitmaken van
de start-up 3D Industrial BV.
Uniek is dat het duo de infrastructuur
vormt voor een derde business unit van
3D Industrial, namelijk 3D Wearscan.
Dit is een innovatieve inspectietechniek
waarmee de uitwendige slijtage,
schade en deformatie van elk
willekeurig object failsafe kan worden
bepaald. OER wilde meer weten over
het digitaliseren van inspectie- en
NDO-werken en sprak met partner
Amel Vriesman.

en mededirecteur Amel Vriesman.

De thans 42-jarige Vriesman is op het
gebied van rope access geen onbekende
in ons land. Het efficiënt en veilig
toegang verkrijgen tot werklocaties op
hoogte en moeilijk bereikbare locaties
is al ruim twintig jaar zijn passie.
Ooit begonnen als controleur van het
benodigd rope access materiaal, heeft
hij zich zowel letterlijk als figuurlijk
omhoog gewerkt. Na in totaal zo’n
dertien jaar bij twee verschillende
Nederlandse specialisten in access
22
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solutions zijn sporen te hebben
verdiend, vertrok Amel Vriesman in
2009 naar Dubai om daar als directeur
aan de slag te gaan voor het toenmalige
Megarny, een wereldleider op het
gebied van rope access en NDO.
In 2013 ging Megarny over in andere
handen en werd Amel Vriesman regio
directeur vice president in het Midden
Oosten van de Franse coating specialist
Prezioso Linjebygg. Toen ook dit bedrijf

3D Wearscan in werking.
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TRAINING
LOGISCHE VOLGENDE STAP VOLGENS MANAGING DIRECTOR WALTHER BOON

De eerste stap was de zoektocht naar
een partner op het gebied van NDO en
die vonden we in WRS Marine Services
van Jan Seton. WRS levert sedert 1994
UTM, Class Surveys en NDO-diensten
voor gerenommeerde offshore operators
en contractors. Daarnaast levert het
bedrijf sinds een aantal jaren industriële
rope access technieken en zijn ze
de weg ingeslagen van robotica
oplossingen. Aanvang 2018 zijn de
activiteiten van WRS overgenomen
en is Jan Seton verder gegaan met zijn
cathodische bescherming. WRS vormt
het fundament van 3D Industrial.
Als start-up zijn we feitelijk gelijk
begonnen met meer dan een kwart
eeuw ervaring. Momenteel zitten
we in de fase van integratie en
transformatie naar een versimpelde
organisatiestructuur onder de nieuwe
naam van 3D Industrial. Om vervolgens
in te zetten op autonome groei
gecombineerd met verdere
investeringen en of acquisities
in Nederland en Duitsland.”
Robotica
Vriesman vervolgt: “De toegevoegde
waarde van de WRS-acquisitie is dat
wij nu over een gecertificeerde
organisatie beschikken die wordt
gekenmerkt door een hybride aanpak
van het personeelsbestand van de drie
werkmaatschappijen. Al onze
medewerkers zijn multifunctioneel
inzetbaar als een turn-key oplossing
of als onafhankelijk geheel van elkaar.
Daarnaast houden wij ons binnen
3D Industrial intensief bezig met de
ontwikkeling van robotica voor het
toegang verkrijgen tot werklocaties;
met het bedenken van praktische
oplossingen voor actuele vraagstukken
op het gebied van visuele inspecties.
Hierbij moet onder meer gedacht
worden aan het offshore inzetten
van geavanceerde drones en crawlers.
Dit kunnen we niet allemaal zelfstandig.
Daarom zetten we in op partnerships,
waarvan de mindset overeenstemt met
die van ons. De beste oplossingen
komen voort uit innovatie en
samenwerking.”
Andere rol
Volgens Vriesman betekent dit ook
dat rope access een andere rol zal
krijgen in de nabije toekomst.
De intensiteit van rope access bij
structural surveys, NDO en visuele
inspecties in besloten ruimten en remote
locaties zoals offshore windmolenparken
of olie- en gasplatforms zal zijns inziens
verminderen. “In plaats daarvan zullen
steeds meer drones en crawlers
worden ingezet.
24

'Rope access zal in de toekomst
een andere rol krijgen.'

ECMT start met
GWO trainingen

Amel Vriesman

Trainingscentrum ECMT, gevestigd aan de Maashaven in Rotterdam, biedt vanaf nu ook
veiligheidstrainingen voor de windindustrie aan. ECMT is al jaren gespecialiseerd in het geven van
maritieme (STCW) trainingen. Daar komen de GWO safety trainingen, zowel on- als offshore, nu bij.

“Wij vinden dat iedereen, overal en altijd,
recht heeft op een veilige werkomgeving
en goede medische zorg,” zegt Walther
Boon, managing director van ECMT.
“Ons motto is daarom ‘Bring your crew
back Home – Safely’. Wij merken dat er
steeds meer vragen zijn over veiligheid
en zorg bij klanten die actief zijn in de
windindustrie. Bij veel van die vragen
kunnen wij hen helpen. Het zelf gaan
aanbieden van de GWO gecertificeerde
trainingen was dan ook een logische
volgende stap.”

Dit betekent overigens niet dat
rope access als touw- en
positioneringstechniek zal verdwijnen.
Absoluut niet. Rope access voor
reparatie- en onderhoudsklussen
zal altijd nodig blijven. Vandaar
die hybride aanpak.”

robotplaatsingsplatform dat
shearografie gebruikt om kritieke
fouten of discontinuïteiten te bepalen
die worden aangetroffen in de bladen.
De laatste hand wordt nu gelegd aan
het combineren van genoemde NDOtechniek met de robotica.

Toekomst
3D-Industrial ondersteunt ook
internationale projecten met betrekking
tot de ontwikkeling van nieuwe
inspectiemethoden. Eén van die
projecten heet WINSPECTOR, bestaande
uit een consortium van vijf leden:
TWI, WRS, Innora, Gamesa en London
South Bank University. Dit consortium
is bij elkaar gekomen om een
programma te ontwikkelen voor
inspecties van windturbinebladen.
De oplossing bestaat uit een
zelfbewegend geautomatiseerd

Vriesman: “Wanneer ook dit unieke
inspectieprogramma gereed is om in
de praktijk te worden toegepast,
zullen we op een snelweg belanden
richting de grotere projecten in de
offshore windsector. Wij doen en
gaan het duidelijk anders doen
dan anderen en daarbij geloven
wij in een digitale optimalisatie
van inspectiewerkzaamheden met
inbegrip van de logistiek die daarvoor
nodig is. 3D Industrial maakt zich op
voor een ‘inspectie’ toekomst vol
innovatieve uitdagingen!”
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Specialist
Als gespecialiseerd trainingsinstituut is
ECMT in staat maatwerk voor klanten
te leveren. Boon daarover: “Wij willen
niet ‘alles-voor’ iedereen’ aanbieden.
Veiligheid en zorg gaat altijd over
mensen. Als je voor mensen wat wilt
betekenen, moet je in staat zijn om je
in hun wereld te verplaatsen. Hun zorgen
en hun problemen te begrijpen. Wij
krijgen vaak uiteenlopende vragen en

proberen vervolgens te helpen, mee
te denken of een oplossing te bieden.
Wij hebben goede persoonlijke
contacten. Wij kennen al onze cursisten
en de mensen met wie wij te maken
hebben op kantoor dan ook bij naam.
En soms ook hun bijnaam,” grapt Boon.

op de Rotterdamse skyline.
Het trainingscentrum zit vlakbij
metrostation Maashaven en de tram
stopt pal voor de deur. Tevens kan
er bij het centrum gewoon gratis
geparkeerd worden. Met de Maastaxi
arriveren is ook geen probleem.

Hij vervolgt: “Het is belangrijk dat
mensen op ons kunnen rekenen.
Als ze hulp nodig hebben of bij vragen.
En ook dat zij weten dat als ze een
training bij ons boeken, die training
ook altijd doorgaat. Omgekeerd zijn
wij wel flexibel als de klant een cursus
wil verschuiven. Wij begrijpen dat zij
hun bedrijf moeten runnen en dat
dingen soms anders lopen dan gepland.
Daar vormt de windindustrie geen
uitzondering op.”

Wind
En nu gaat ECMT dus ook voor de wind.
Boon: “Of je nu op een schip vaart, op
een platform zit of aan het werk bent
op of in een windmolen: onze klanten
en cursisten willen allemaal hetzelfde:
zorgen dat iedereen weer veilig en
gezond thuiskomt. En dat is nu
exact waar het bij ECMT over gaat.
Dat is ons verhaal.”

Bereik
ECMT is gevestigd aan de Maashaven,
tegenover Katendrecht en daarachter
de Wilhelminapier met uitzicht

Skyline Rotterdam.
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WIND FARM NORTHER

‘Gulliver’s’ first offshore
substation installation

TWO CONTRACT EXTENSIONS
FOR MAERSK DRILLING
Maersk Drilling has been awarded
contract extensions for the highefficiency jack-up rigs Maersk Resolute
and Maersk Resolve by Petrogas E&P
Netherlands and Wintershall
Noordzee, respectively. The extensions
allow the two rigs to continue their
high-performance operations in
the North Sea.

SAFE INSTALLATION OF CNIV MODULE
The ‘Jumbo Javelin’ and her team have successfully installed a 100t Calcium Nitrate
Injection Vessel (CNIV) module on the ERHA FPSO offshore Nigeria for Mobil
Producing Nigeria. For this assignment the ‘Jumbo Javelin’ had the Fly-Jib installed
in Singapore. The 16-meter x 700t SWL Fly-Jib gives essential additional lifting height
when mounted on the vessels forward crane. Once the Fly-Jib was installed the
Jumbo Javelin proceeded to Lagos where she loaded the 100t CNIV.
After departure from Lagos to the field, operations and limits were thoroughly
assessed. The lift was executed safely, and with the tailored bumpering and tugger
arrangements the CNIV landed precisely in its intended position.

The new build heavy lift vessel ‘Gulliver’ of Scaldis successfully
installed the substation of Belgium’s largest offshore wind farm
Norther. The 370MW Norther Wind Farm is located off the Belgian
coast, 23km from the port of Zeebruges. Its annual output is set
to be 1.4bn KWh, which will be sufficient to supply 400,000
households with energy. The farm will include 44 MHI Vestas
V164-8.4MW wind turbines.
The new build heavy lift vessel ‘Gulliver’ is possessing all key assets
of Scaldis other heavy lift vessel ‘Rambiz’ and is incorporate with
following new developments that will extend the possibilities
of the new crane ship.

‘Maersk Resolute’ has been awarded
a 56-day contract extension by
Petrogas E&P Netherlands,
continuing its work in the Dutch
Sector of the North Sea where it
has drilled multiple wells since
commencing operations in June
2017. During the campaign, Maersk
Resolute has drilled the shallowest
horizontal gas well in the A&B area,
something Petrogas has noted as
a great achievement while also
praising the high operational
standard of Maersk Resolute. The
extension brings the contract with
Petrogas to a total of 106 days.
‘Maersk Resolve’ has been awarded
a 21-day minimum contract
extension by Wintershall Noordzee,
continuing its operation in an
ongoing North Sea drilling campaign.
This fourth contract extension covers
work at the Ravn field in the Danish
North Sea and brings the duration
of the contract with Wintershall
Noordzee to a total of 380 days
since operations commenced at
the end of June 2017.
This means the contract will have
covered work scopes for Wintershall
Noordzee in both the UK, the
Netherlands and Denmark with
the same rig.

The ‘Jumbo Javelin’ installed the CNIV module on the ERHA FPSO offshore Nigeria.

OFFSHORE CONTRACT FOR NHV
The NHV Group announced a new contract with Siemens Gamesa to provide
helicopter services in support of the construction of the Beatrice Offshore Wind farm.
The operations are expected to start mid-summer until spring 2019. Flights will
depart from NHV’s base in Aberdeen to the Beatrice offshore wind farm in the
Moray Firth. NHV will support this project utilizing the state-of-the-art H175
aircraft, an Airbus Helicopter’s Super Medium type.

Experts in industrial
inspections and maintenance:
• industrial rope access
• ndt (ut, mt, vt, pt, et, tofd, phased array)
• class surveys (utm)
• 3d-wearscan technology
• advanced robotised access solutions

Inspections done differently…
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MANAGING PARTNER MARK VAN DER STAR VAN SEAZIP OFFSHORE SERVICE:

‘Vloot met twaalf nieuwe
schepen uitbreiden’

SeaZip Offshore Service uit Harlingen heeft de intentie om
de komende jaren fors uit te breiden. Naar overtuiging van
managing partner Mark van der Star zal de markt nog
veel van de logistieke serviceverlener op zee gaan horen.
Als alles volgens plan verloopt zal naar verwachting een
dozijn nieuwe schepen aan de huidige vloot worden
toegevoegd. “En dan heb ik het niet alleen over CTVs,
maar ook over werkboten en surveyschepen,” vertelt de
enthousiaste Noordhollander die dagelijks de Afsluitdijk
trotseert om achter zijn bureau te kunnen kruipen.
Het zeewater zit de thans 39-jarige Mark in het bloed.
Opgegroeid op de scheepswerf van zijn familie, werd hij na
afronding van zijn nautische studie stuurman op de bagger.
Na ruim vier jaar voor het ruime sop te hebben gekozen,
opteerde hij medio 2004 voor een walbaan, eerst
operationeel, later commercieel.

Eén van de SeaZip’s actief in een windmolenpark.

“Ook voor SeaZip geldt dat stilstand
achteruitgang is. En we moeten juist
vooruit. SeaZip kan financieel niet
gezond blijven draaien met zes
28

crewboten en een survey vessel. Nu al
huren we zes crew transfer schepen
in om onze opdrachtgevers te kunnen
bedienen. Mede door de groei van het
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aantal nieuw te bouwen offshore
windparken wordt de markt in NoordEuropa momenteel gekenmerkt door
veel tenderactiviteiten. En voeren we

gesprekken met partijen in groeimarkten
als Taiwan en Amerika.” Over de exacte
nieuwbouwplannen wil hij nog niets
kwijt. Wel verwijst hij naar de recent door
Damen getoonde 27 meter lange fast
crew supplier. Een fantastisch ontwerp,
waaraan ook SeaZip haar steentje heeft
mogen bijdragen. Dus dat wordt de
volgende order? Mark van der Star kijkt
enigszins verschrikt op. Even valt er een
korte stilte. “Dat zou natuurlijk wel heel
mooi zijn,” erkent hij vervolgens in alle
eerlijkheid. “De norm op de Noordzee
wordt de komende jaren 24 pax transfer
capaciteit. Laten we daarmee beginnen.”
Twin Axe
Het in 2010 op initiatief van Jan Reier
Arends en Sander Schakelaar opgerichte
SeaZip Offshore Services richt zich op
de ontwikkeling en exploitatie van
snelle service- en support schepen.
Op de spotmarkt verhuurt de rederij deze
schepen aan operators en contractors uit
de offshore energie-industrie en de
baggerwereld. Het bedrijf maakt deel
uit van de JR Shipping Group, een full
service rederijorganisatie dat aanvankelijk
primair actief was in de containerfeeder
vaart. In 2008 kiest de rederij voor
marktdiversificatie. De containerfeeder
vaart blijft een belangrijke kernactiviteit,
maar daarnaast keert JR Shipping met
nieuwe activiteiten terug naar de markt
voor multipurpose schepen. De markt
waarin de rederij in 1993 ook was
begonnen. Met de oprichting van
SeaZip legt de rederij zich ook toe op de
offshore energiemarkt (olie, gas en wind).
In 2011 plaatste SeaZip een eerste order
voor twee Damen 2610 Fast Crew
Suppliers: snelle, wendbare service
schepen, gebouwd volgens het
revolutionaire Twin Axe principe
(bijlboeg) dat maximale stabiliteit en
veiligheid garandeert bij de overdracht
van passagiers naar werklocaties op volle
zee. Naast het transport van personeel
zijn de aluminium schepen ook geschikt
voor het vervoeren van lichte vracht
en het verlenen van ondersteuning bij
duikwerkzaamheden. In het voorjaar van
2015 nam de rederij ook de 26.30 meter
lange SeaZip 3 en 4 in exploitatie en in
april 2016 werd de vloot opnieuw
uitgebreid met de SeaZip 5 en 6.
De laatste vier SeaZip schepen varen met
een snelheid van 25 knopen en kunnen
worden omschreven als de Mark II-versie
van de gerenommeerde FCS 2610 van
Damen. Inspelend op de wensen vanuit
de branche heeft Damen de stuurhut
verlengd en de accommodatie dichter bij
de achtersteven gesitueerd. Passagiers
hebben hun eigen ruimte boven in de
stuurhut, terwijl er beneden drie hutten

De ‘SeaZip 4’in actie voor Heerema.

zijn en een kleine kombuis voor de
bemanning. Voor deze schepen heeft
SeaZip Offshore Service ook voor een
aantal van de standaardopties van
Damen gekozen: een moonpool op het
voordek voor hydrografisch onderzoek,
extra fenders aan de zijkanten voor
nog meer bescherming, dubbele radar,
betere geluidsapparatuur en internet.
Van deze ‘werkpaarden voor de offshore
energie-industrie’ heeft Damen er
inmiddels veertig gebouwd. Op twee
na zijn deze allemaal verkocht.
Volledige bezetting
In april 2017 trad Mark van der Star
toe tot de directie van SeaZip Offshore
Service. “Was er aanvankelijk sprake van
een goede markt, in 2015/2016 viel deze
behoorlijk stil. De bezettingsgraad van
de zes catamaran schepen was dusdanig
laag dat Jan Reier Arends en Sander
Schakelaar besloten stevig door te
pakken. En commerciële versterking
op kantoor te realiseren teneinde het
klantenbestand uit te breiden. Juist om
die reden zijn wij met elkaar in gesprek
geraakt. Van 2004 tot 2017 heb ik bij
een aantal middelgrote maritieme
bedrijven commerciële functies bekleed
en in die periode heb ik een behoorlijk
pallet aan kennis opgebouwd alsmede
een uitgebreid netwerk. Bovendien was
ik toe aan een nieuwe stap in mijn
carrière. Ik wilde niet langer werknemer
zijn, maar ondernemer. Mede daarom
ben ik ingestapt als mede-aandeelhouder,
verantwoordelijk voor de commercie
binnen SeaZip. Jan Reier verzorgt de
dagelijkse gang van zaken en is nog
immer het gezicht van het bedrijf.
Toen ik aantrad, had SeaZip twaalf

klanten. Inmiddels is dat aantal gestegen
naar veertig en is de groei er zeker
nog niet uit. Alle schepen zijn de
komende maanden bezet, met de
Noordzee en de Duitse Baltic als
voornaamste werkgebieden.”
Aanvullend
De uiterst stabiele CTVs van SeaZip
bedienen offshore energieprojecten
(fossiel en wind) die minimaal 20,
maar meestal op 40 mijl uit de kust
plaatsvinden. Dat betekent voor de
schepen ongeveer twee uurtjes varen.
Van der Star: “Wij varen tot twee meter
hoge golven significant. Afhankelijk van
de door de opdrachtgever gehanteerde
veiligheidsnormen, gaat een Service
Operation Vessel (SOV) voorzien van
een walk-to-work systeem door tot
gemiddeld 3,5 meter significant.
Wij blijven met onze schepen buiten
tot windkracht 5/6. Wordt het hoger,
dan gaan we naar binnen. Het
voornaamste voordeel van een CTV
is dat zij snel en veilig werknemers of
onderhoudsmonteurs kan afzetten.
In geval van een windpark zetten wij in
een vrij korte periode twaalf mensen af
op drie verschillende turbines. Dit levert
een behoorlijke tijdwinst op. Een grote
SOV moet zich eerst positioneren, dan
moet de hydraulische loopbrug omhoog
en worden uitgeschoven om tenslotte
tegen de desbetreffende fundatie te
worden gedrukt. Daarentegen is voor
een opdrachtgever het werken met een
SOV wel degelijk efficiency verhogend.
Het is veel sneller en trefzekerder om
dagelijks een ploeg van 80 man vanaf
een SOV in een veld te verspreiden dan
transitten vanuit een haven waar de
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ECMT
'Dankzij onze maritieme kennis
in combinatie met de praktijkervaring van onze kapiteins
weten we heel nauwkeurig
wat er offshore in een veld of
bij een park gebeurt.'

WWW.GWO.TRAINING

Mark van der Star

mensen in veelal verschillende hotels zijn
ondergebracht. Onze diensten vullen
elkaar wat dat betreft heel goed aan.”
Nieuwe dimensie
Vanaf half april dit jaar exploiteert
SeaZip samen met Deep Hydrography
& Geophysiscs uit Amsterdam ook een
DP1 Ice Class Survey en ROV schip.
Hiermee zijn hydrografische en maritieme
expertise samengekomen in een ruim
42 meter lang schip, dat geschikt is voor
alle voorkomende survey-activiteiten
op volle zee. Het schip, de ‘SeaZip Fix’,
is standaard bemand met getrainde
maritieme professionals en is te huur
met of zonder ervaren surveyors.
Het uitrustingsniveau voor oppervlakte
en onderwater positionering is hoog.
Specifieke survey apparatuur, zoals
multibeam echolood, sidescan sonar,
UXO gradiometer array en sub-bottom
profiler, kan aan de bestaande uitrusting
worden toegevoegd.
De ‘SeaZip Fix’ is in 1981 gebouwd in
Noorwegen en onderging in 2015 in
Denemarken een volledige refit. Op het
schip bevinden zich 9 eenpersoons- en 6
tweepersoonshutten. Alle elektronica- en
controlesystemen zijn in 2015 vervangen;
aan alle klasse-verplichtingen is voor de
overdracht voldaan. Daarnaast is er een
service moonpool geïnstalleerd voor de
survey apparatuur.
“De aankoop en exploitatie van de
‘SeaZip Fix’ voegt een nieuwe dimensie
toe aan onze dienstverlening,” licht Van
30

der Star toe. “En dat Deep en SeaZip met
deze samenwerking een unieke propositie
in handen hebben, blijkt wel uit de
bezetting van de ‘Fix’ sedert haar
aanschaf en de reeds goed gevulde
orderportefeuille voor de toekomst.”
Mindset
Er varen momenteel zo’n 300 CTVs
op de Noordzee. Windparkeigenaren,
olie- en gasmaatschapijen, EPC
contractors, onderhoudsbedrijven en
baggermaatschappijen hebben dus een
ruime keuze. Waarom moeten zij nu juist
SeaZip bellen? Van der Star: “Kwaliteit
is een onderscheidend element, maar
belangrijk is vooral dat wij op het gebied
van marine logistics alles, full service,
voor een opdrachtgever kunnen regelen.
Naast CTVs kunnen wij een pakket aan
werkboten leveren. En juist daarom
hechten wij zoveel waarde aan een
voorbespreking met de klant teneinde
de details van een project te kunnen
doornemen. Zo hebben we recent
schepen geleverd om een environmental
monitoring systeem te leggen dat bestaat
uit veertien boeien die radiografisch
met elkaar zijn verbonden. Dankzij onze
maritieme kennis in combinatie met
de praktijkervaring van onze kapiteins
weten we heel nauwkeurig wat er
offshore in een veld of bij een park
gebeurt. Daarop anticiperen wij en
komen met voorstellen die voor de
klant kostenbesparend werken.
Onze mindset is altijd om een project
zo kostenvriendelijk mogelijk uit te
voeren en af te ronden.”

OCEAN ENERGY RESOURCES - 4 / 2018

Nederlandse vlag
SeaZip is overigens de enige
CTV-operator met schepen die onder
Nederlandse vlag varen. Met
Nederlandse marof-officieren aan
boord. Dit impliceert dat de rederij
haar schepen zeven dagen lang
doorlopend op zee kan houden
zonder een haven aan te moeten
doen voor een crew change.
Volcontinudiensten dus. CTV-schepen
onder buitenlandse vlag moeten na
12 uur terug naar een haven of
offshore accommodatieplatform ter
vervanging van de bemanningsleden.

NIEUW
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BLIX CONSULTANCY UTRECHT STELT TERECHTE VRAAG

Tijd voor een doorbraak
van Floating Wind?

omlaag brengen van de aantallen,
het verbeteren van productie en
oplevertijden. Recente resultaten van
de Taiwanese tender laten zien dat
grote funderingen de LCOE niet per see
buiten acceptabele bandbreedte duwt.
•	Vergelijkbaar, er zijn grote uitdagingen
in de high-voltage elektrische
infrastructuur. Maar ook op dit vlak zijn
interessante ontwikkelingen gaande.
Floating onderstations en bestaande
elektrische apparatuur worden
haalbaar geacht, en de high-voltage
dynamische kabels zijn in ontwikkeling.
•	Op het gebied van installatie heeft
bottom-founded wind laten zien dat
installatiemethoden en snelheden
drastisch verbeterd worden kunnen
vanaf de eerste projecten, aangezien
aannemers en ontwikkelaars hun
strategie optimaliseren.
Tot slot, huidige subsidielevels voor floating
projecten liggen tussen € 200 en € 300/
MWh. Om subsidiering en financiering
van floating projecten te rechtvaardigen,
moeten de kosten drastisch omlaag
worden gebracht. Dit lijkt nog ver weg,
maar de tekenen zijn in het voordeel:
•	Recente ontwikkelingen van bottomfounded projecten laten zien dat de
LCOE van projecten snel kan dalen,
als er een (1) voldoende en
aaneengesloten internationale

projecten in de pijplijn zitten om
(de juiste) investeerders en aannemers
aan te trekken, (2) een stabiele
regelgeving is en (3) markt competitie
wordt gecreëerd.
•	De grootste kostendrijvers komen
deels overeen tussen bottom-founded
en floating wind. Het lijkt erop dat
vergelijkbare turbines kunnen worden
gebruikt en dat het gewicht van
floating onderstructuren naar een
lever gaat dat competitief is met
bottom-founded foundations.
•	De recente ontwikkelingen in de
Taiwanese tenders laten zien dat de
markt de uitdaging aangaat om in
complexe condities en nieuwe markten
projecten aan te nemen; en met de juiste
groep aan experts kunnen de uitdagingen
effectief gemanaged worden.
Concluderend, er blijven uitdagingen
bestaan voor floating projecten en er

zullen substantiële stappen gezet moeten
worden. De offshore windmarkt heeft
laten zien dat ze klaar zijn om de
uitdagingen effectief aan te gaan als
de juiste condities worden gecreëerd.
Recente ervaring met het ondersteunen
van de Nederlandse overheid bij het
opzetten van het huidige tendersysteem
voor offshore wind en het voorbereiden
van de verschillende concessies laten zien
dat er minstens zeven jaar nodig is voor
het opzetten van een effectief wettelijk
kader tot aan de bouw van de eerste
projecten. Daarom is het tijd voor de
overheden van onder meer Frankijk,
Schotland en Japan om het gat in de
pijplijn tussen 2021 en 2025 te vullen
door middel van grootschalige concessie
tenders voor floating projecten en de
eerste stappen te zetten in de doorbraak
van grootschalige floating offshore wind.
Blix Consultancy Utrecht

WindEnergy Hamburg
Floating offshore wind heeft de sleutel in handen naar een onuitputtelijk resource potentieel” volgens WindEurope.
Is dan nu eindelijk de tijd aangekomen voor floating wind om door te breken? Bottom-founded offshore
windprojecten zijn ondertussen mainstream. De hoofdvraag is nu hoe groot de stap nog is van de huidige
praktijk met bottom-founded offshore windprojecten naar gelijkwaardige floating offshore windprojecten?

Ten eerste, er zijn substantiële
overeenkomsten tussen floating offshore
wind en bottom-founded offshore wind
en veel geleerde lessen kunnen worden
overgenomen:
•	De technische basis eisen van
floating wind zijn op veel vlakken
gelijk aan die van bottom-founded.
De kritische kostendrijvers zijn de
turbinetechnologie en het onderhoud
van de turbine en dat zal de komende
jaren ook zo blijven. Tegenwoordig zijn
de methoden voor serieproductie van
grote straalstructuren welbekend.
Door het gebruik van een bekende
techniek of een bekend proces hoeft
het wiel niet opnieuw te worden
uitgevonden en de ervaring in
32

bottom-founded projecten kan in
grote mate worden gebruikt.
•	De standaardisatie in offshore wind
bevordert opschaling wat ook weer
ten goede zal komen in floating
projecten. Net zoals dat steeds groter
wordende turbines worden ontwikkeld,
zijn het proces van het design, maken,
installeren, inbedrijfstelling, en
onderhouden van projecten grotendeels
goed ontwikkeld. Veel van deze
processen kunnen direct worden
overgenomen in de floating
windindustrie, zowel vanuit
Europa naar de rest van de wereld.
•	Financiering experts geven aan dat
het mogelijk lijkt om floating projecten
te financieren, maar dat rekening
gehouden moet worden met strengere
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The global on & offshore expo
Hamburg,
25 – 28 September 2018

financiering condities voor de eerste
projecten. Dit gold ook voor de eerste
offshore windprojecten tien jaren geleden.
Zonder twijfel zijn er uitdagingen en die
moeten niet onderschat worden. Carbon
Trust heeft deze uitdagingen opgesomd
en hun bevindingen van Phase 1 van
hun JIP toont aan dat op alle fronten
progressie wordt behaald:
•	Een heuse strijd is gaande met
betrekking tot de technologie. Spar,
semisubmersible, en barge structuren
liggen in het water en opereren
in pilot projecten en er zijn nog
verschillende ontwerpen in
ontwikkeling. De grootste zaken
zijn kostenreductie in de vorm van het

Over 1,400 exhibitors from 40 countries and some
35,000 trade visitors from 100 countries – that is
WindEnergy Hamburg. Be a part of the world’s leading
expo for wind energy, and find everything that the
global wind industry onshore and offshore has to offer.
Register now!
windenergyhamburg.com
in co-operation with

Join the Global Wind Summit
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BLADE REPAIR CONTRACT OWEZ WINDFARM
Alpha Offshore Service has been awarded a contract with NoordzeeWind, a Joint
Venture between utility company Nuon and Shell, for blade repair on the Offshore
Windfarm Egmond aan Zee (OWEZ). The first large windfarm built in the Dutch
sector of the North Sea, OWEZ consists of 36 3MW turbines and sits approximately
six miles off the coast from the village of Egmond aan Zee.
Alpha Offshore will be providing experienced personnel with specialist knowledge
of the 44 metre Vestas V90 turbines to undertake independent blade repair of
around 80 blades. The scope of work will depend on the requirement of each blade
but could include tip replacement, laminate repairs, lightning damage and leading
edge protection systems upgrades. All materials necessary for the campaign will be
supplied by Alpha Offshore. To undertake the repair work, Alpha Offshore’s expert
team will be using a variety of methods such as rope access and sky climber to
safely and efficiently reach the blades. In addition to completing repairs the team
will be project managing the work, preparing risk assessment and method
statements and completing reporting.

Alpha Offshore will be providing experienced
personnel with specialist knowledge of the
44 metre Vestas V90 turbines.

TROLL PHASE 3 MARINE OPERATIONS
DeepOcean has been awarded a significant contract for performing marine
operations on Equinor’s Troll Phase 3 project in the North Sea. Troll Phase 3 covers
the development of the large gas reserves in the western part of the Troll field.
The award to DeepOcean covers project management, engineering, procurement,
fabrication and offshore installation activities. The offshore work includes installation
of two integrated subsea template structures and manifolds, two foundation
structures and PLEMs, installation of spools, laying of MEG line and umbilical,
Tie-in’s and commissioning activities.
The onshore project team will work out of DeepOcean’s offices in Haugesund and
Stavanger, Norway. Offshore execution will be performed in 2019, 2020 and 2021.

The award to DeepOcean covers project management, engineering,
procurement, fabrication and offshore installation activities.
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BOSKALIS ACQUIRES NEW
CONTRACTS
Boskalis has acquired a sizable
logistical management transport
contract and has received a letter of
award for the transport and float-over
installation of an offshore platform.
The combined contract value is
approximately USD 65 million.
The logistical management contract
scope is for the transportation of a
large number of modules from a
fabrication yard in Asia to a plant
being developed in North America.
The contract ties up two high-end
open-stern heavy transport vessels for
approximately 475 vessel days each
commencing late 2019.

OOS SIGNS COOPERATION AGREEMENT

NEW ALUMINIUM
WINDWALL SYSTEM

OOS International confirmed that it has signed a cooperation agreement with
Forship Engenharia S/A (Forship), with the intention to establish a long-term
strategic partnership to jointly pursue offshore maintenance projects mainly
within the Brazilian region.
OOS International and Forship have identified that their complementary areas of
expertise may be combined to enable a more efficient way of delivering projects.
Both parties wish to establish a collaborative working relationship, with the shared
purpose to deliver a number of key prospects together for various clients.
“We are very pleased to enter into this cooperation with Forship. The first
cooperation project has already been identified and a joint bid has been submitted.
We see attractive market opportunities where we, together, can deliver cost-effective
solutions to our clients in the oil and gas sector,” said Léon Overdulve, Chairman
of the Board and CEO of OOS International.

Boskalis furthermore received a letter
of award from Malaysia Marine and
Heavy Engineering for the
transportation and float-over
installation of a topside for the Bokor
Central Processing Platform Phase 3
redevelopment project in Malaysia.

REFIT CONTRACT ‘STENA DON’

The topside will be constructed by
their yard in Malaysia and will be
skidded onto an open-stern heavy
transport vessel. For the purpose of
this project, an existing vessel will be
modified and become dynamic
positioning (DP2) compliant allowing
it to work in close proximity to offshore
structures. The project is due to
be executed in 2020.

Preparations are already underway at DVR to ensure that the installation of the
mooring system can begin as soon as the Stena Don arrives at the yard. Various
elements of the system need to be manufactured. These include the anchor chain
blisters and sponsons which, weighing 1,200 tonnes in all, are currently being
fabricated at Damen Shipyards Mangalia, ahead of being transferred to Rotterdam.

ACQUISITION OF WMC TEST
FACILITIES
Renewable Energy Business, LM
Wind Power announced the planned
acquisition of the WMC test facilities
in Wieringerwerf. The transaction is
expected to close within a few weeks’
time subject to certain pre-completion
conditions.

Damen Verolme Rotterdam has been awarded a contract by Stena Drilling for a refit
of its drilling rig ‘Stena Don’. The vessel will arrive at DVR in October 2018 and is
expected to remain there for around three months. The most significant aspect of the
works will be the installation of an eight-point mooring system prior to the rig being
deployed off the UK’s Shetland Islands.

Other components of the system that are being prepared include eight anchor
winches and the fairleads, plus the winch control cabins which will be supplied by
Rolls Royce. Modified VFD switchboards and brake resistor units will be delivered by
Siemens. The eight ultra-high-holding power anchors are being supplied by Damen
Anchor and Chain Factory.
In addition to the mooring system, the yard will also install strengthening to the hull
to comply with the new regulations regarding the mitigation of wave impact forces.

Since safety is of paramount
importance offshore, Bayards has
developed the new Bayards Windwall.
Offshore weather can be very harsh,
especially in arctic areas. The high
winds increase the chance of people
slipping or falling when carrying out
their work.
The aluminium Windwall was specially
designed to keep people safe when
working on the platform. The unique,
angled design of the louvres directs the
wind upwards, keeping people out of
harm’s way. The big benefits of the
Bayards Windwall when compared
to traditional, steel windwall systems,
are that the Bayards Windwall creates
a much bigger and calmer wind
situation directly behind the wall,
as well as a decrease in ice buildup on
the panels. In addition it is lightweight
and maintenance-free, making it
perfect for offshore platforms.

WORLD'S LARGEST
WIND TURBINES
Jan de Nul Group signs contract for
constructing Northwester 2, the
seventh wind farm off the Belgian
coast. Jan de Nul enters for the third
time into a partnership with wind
farm developer Parkwind, a branch
establishment of Colruyt.
Jan de Nul will be responsible for the
design, construction and installation
of 23 foundations, the transportation
and installation of the cables and the
transportation and installation of
the wind turbines on top of
the foundations.
The Northwester 2 wind farm is
located 48 kilometres off the coast
and will have the largest and most
powerful wind turbines currently
available on the market: the V1649.5MW, with a rotor diameter of
164 metres.

The facility will provide rotor hub
testing for new GE turbines and also
continue to offer blade and other
testing, digital tools, research and
similar services to the wider wind
industry in Netherlands and elsewhere.
LM Wind Power plans to expand and
develop the facility over time. The 23
current employees comprise highlyqualified experts in composites and
rotor blade testing. All will be retained
to help grow the business.

Jan de Nul Group will kick off the
works in June 2019. It is an EPCIcontract, in which the company will
design the foundations and will be
responsible for the purchase and
installation of the foundations and for
installing the cables and wind turbines.
The ‘Stena Don’.
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MAJOR MODIFICATION ON MCDERMOTT PIPELAY VESSEL

Innovative J-lay system

JOHAN ATEMA NIEUWE
DIRECTEUR NAM
Johan Atema is per 1 september 2018
de nieuwe directeur van NAM. Hij
volgt Gerald Schotman op, die bij Shell
de rol van Vice President Joint Ventures
Delivery & Excellence gaat vervullen.
Deze rol bouwt de positie verder uit,
die door het vertrek van Dick Benschop
naar Schiphol vacant is geworden.
Johan Atema werkt sinds 1997 bij
Shell. Hij vervulde verschillende
technische managementfuncties,
zowel in het verleden bij NAM als
onder meer voor Shell in Maleisië.
Sinds 2014 werkt hij als Vice President
Manage Producing Assets bij Shell
International in Den Haag.

RANAWORKS SECURES FIRST ASSIGNMENT
RanaWorks has been awarded its first contract that will see the company working
on an offshore wind project in Germany.
Under the contract,
the company will
provide all-round
above waterline
support during the
installation of an
offshore wind farm
in German territorial
waters.
The works include
structural repairs,
installation of safety
equipment, as well
as paint repairs, and
will be carried out
by using working at
height and rope
access techniques.

Johan Atema.

First assignment for Rana.

Royal IHC has been awarded a contract to modify
McDermott’s pipelay and construction vessel
‘Amazon’. It includes the delivery of an innovative
and complete J-lay system.

The contract was signed by McDermott’s
Global Vice President Marine Assets &
Operations Alan Marriott and Royal
IHC’s Executive Director Services
Diederik van Rijn.

expertise to create integrated,
customised solutions for our customers.
We look forward to working together
with McDermott to bring our joint
vision to life.”

Management
IHC will be responsible for the overall
management of the modification
project, from the design through to
the integration of the new equipment.
It includes the build and installation of
the IHC-designed and patented J-lay
system, and associated on board multi
joint factory, modifications to the ship’s
structures, and the removal and
replacement of the equipment and
commissioning.

Benchmark
“We are setting a new benchmark for
installing a multi-joint J-lay system in
a vessel of this size,” adds Royal IHC’s
Executive Director Mission Equipment
Paul Hardisty. “Our novel approach for
this J-lay system will be a game-changer
in the market. We have been working on
a collaborative and transparent approach
with McDermott from the early tower
concept stage to ensure that we deliver
a solution that meets their expectations.”

“The extensive use of existing proven
technology and process automation,
combined with early collaboration with
the system designers, means we expect
to have a very efficient and cost effective
asset,” says Alan Marriott. “The
‘Amazon’ will provide a key enabling
asset within the McDermott fleet and
will allow us to compete on a global basis
for the major deepwater/ultra-deepwater
projects. The vessel is designed to be selfsufficient, allowing easy transition from
project to project. The vessel is expected
to provide pull through opportunities for
the rest of the McDermott subsea fleet.”

Partnership
“We are delighted to have entered into
this partnership with McDermott,”
says Diederik van Rijn. “We have been
working together for some time to
develop the concept of this classleading
integrated pipelay vessel, based on
innovative IHC technology. The project
showcases IHC’s ability to combine our

The physical modifications comprise
the removal of the existing pipelay
system and its replacement with
a new J-lay system with a top dynamic
capacity of 1,500 tonnes. The J-lay
system will be able to handle every
variety of pipe including normal
flowlines, export lines, and various
pipe-in-pipe configurations, ranging in

The ‘Amazon’ will be transferred to
IHC for its physical conversion in
August 2019, with the delivery of
the upgraded J-lay vessel scheduled
for summer of 2020. Once the
modifications are complete, the
pipelay vessel will meet the industry’s
requirement for pipelay and construction
in the ultra-deep water market.
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size from 4.5 to 24 inches with wall
thicknesses approaching 2 inches.
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WIND ENERGY

WIND ENERGY

FLOATING WIND TURBINES ARE THE NEXT FRONTIER

Offshore wind industry
heading out to deeper water

Yet, the industry is just scratching the
surface. Most of today’s installed capacity
is in shallow water. It’s what you might
call the low hanging fruit.
About 80% of Europe’s potential offshore
wind resource is located in water
more than 60-m deep. This equates
to 4,000 GW of untapped potential in
Europe alone, and a further 2,450 GW
in the U.S., 500 GW in Japan, and
90 GW in Taiwan, according to the
UK’s Carbon Trust and Taiwan’s Ministry
of Foreign Affairs.
Fixed-based wind is not viable in water
depths of 60m and more. But floating
foundations are. A floating foundation
can surmount the engineering challenges
of deep-water installations, and it offers
a different approach to construction that
also yields benefits. For example, instead
of conducting most building work at-sea
using costly heavy-lift vessels, most of
a turbine can be constructed quayside
and pulled into position by less costly
and readily available tugs. Manufacturing
and construction costs could tumble.

Most concepts for
floating wind turbine
foundations fall into
one of these three
categories.

In 2017, the offshore wind industry hit milestones and made headlines. That breakthrough year
saw the sector become more commercially viable and realize its global potential. Wind Europe
said that in 2016, the sector added 25% wind capacity. That was on average, the capacity of
500 more turbines connected to the grid. What’s more, the Global Wind Energy Council
reported offshore wind had its first subsidy-free tender in Germany, for more than
1 gigawatt (GW) of new offshore capacity. And that was just the start.

Having made the leap from onshore to
offshore, the industry is poised to make
another significant move: the jump from
fixed-base to floating offshore wind.
As with the first shift, this entails new
layers of fiscal, technical, operational,
and regulatory complexity. It’s a tough
challenge, but the rewards are enormous
because most of the potential global
offshore wind resource is in waters too
deep for conventional fixed offshore wind.
The leap is similar to when the oil and
gas industry started building floating
38

structures in the 1970s, a move which
also opened new deep-water markets
such as the Gulf of Mexico, Latin America,
and West Africa. It’s a high risk, high
reward strategy. Much like the evolution
of floating structures in oil and gas SPAR, tension-leg platforms, and even
new low-motion FPSOs - if those tapping
into floating offshore wind want to get it
right, they will need to draw on the
expertise of those familiar with the
complexities of designing, building,
operating, and maintaining assets in these
highly complex offshore environments.
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Making waves
Wind is in its ascendancy. The last
12 months were monumental for
the sector, with major projects for
developers such as Orsted, Vattenfall,
and Statoil agreed without subsidies
for the first time in the industry’s history.
A target to reduce costs to €100/
megawatt hour (MWh) by 2020 was
surpassed four years early - and by
a significant margin. More than 3,000
MW of new offshore wind capacity was
installed in Europe alone (double that in
2016), taking the total to nearly 16 GW.

By using deeper waters, floating offshore
wind farms also make projects feasible
in remote locations that offer more
powerful and reliable wind. However,
this must be weighed against higher
transmission costs.
It’s unsurprising that developed and
developing nations are now pursuing
offshore wind farms, thanks to the
significant cost reduction in fixed-bottom
wind (a 32% decrease since 2012
according to Offshore Renewable Energy),
and the increasing confidence in offshore
renewables as an investment proposition.
In 2017 alone, more than €7.5 billion
was invested in new European assets.
Japan has been testing a number of
floating offshore wind prototypes.
France has launched ambitious plans
for a string of pilot projects off its coast.
And Norway recently agreed to move
forward with demonstration projects in
its own waters. These countries see the
potential to build their economies around
renewable energy. This energy transition
is mostly backed by oil and gas
developers, looking for ways to
reduce their carbon footprint by
diversifying their core business.
Last year was a turning point for the
floating wind industry. Statoil installed
the world’s first floating grid-connected
offshore wind park, Hywind, offshore
Scotland. The 30-MW, five-turbine pilot
wind park has already performed better

than expected, despite experiencing
a hurricane and wave heights up to
8.2m during its first three months in
operation. Statoil reports that the typical
capacity factor for a fixed offshore wind
farm during winter months in the North
Sea is a respectable 45 to 60%. More
remarkably, Hywind achieved 65%
during November, December, and
January 2018. The fact that a pilot
floating project is already meeting
and surpassing the performance
standard set by its fixed-base forbears
bodes extremely well for floating’s future.

The industry will start to see concepts
that draw on existing capabilities, such
as concrete structures that can be built,
floated out, and moored. We’ll also start
seeing systems that are scalable and
efficient, using off-the-shelf turbine
towers, similar to the IKEA-style model
we saw for onshore wind.

Complex challenges
The fixed-foundation offshore wind
industry is young but already
contemplating16-MW turbines as
tall as London’s Shard. Recall that
3-MW turbines were considered
ambitious just five years ago.

One option is to look sideways. Decades
of accumulated relevant expertise in the
oil and gas sector date back to the North
Sea’s first floating production systems
in the 1970s. Engineers there know the
environment and have cracked the main
engineering challenges. They have the
experience to navigate the complex
marine environment.

The floating wind industry, however,
is still in its infancy. There’s not one
technology proven to the point that
it can be purchased off the shelf.
A Carbon Trust study identified 30
different concepts in the market, mostly
based on semi-submersible, tension-leg
platform or SPAR structures, all of which,
have been borrowed from oil and gas.
However, many of these systems have
yet to be tried, developed, and proven
for floating applications.

Success will come down to unlocking
complexity, and one of the surest ways
to boost its chances is to rely on proven
expertise. But how do you find that
experience in a fledgling sector?

Other experts are working with
governments and investors to reduce
project costs. On the other side of the
energy coin, there is a burgeoning
pool of expertise in renewable projects,
specifically wind. Developers who can
collate this expertise, either in-house
or through partnerships, will be best
placed to succeed.
The WorleyParsons Group, for example,
has years of experience across the
conventional power and renewable
energy sectors and is working with
governments and companies around
the world on onshore and offshore
wind projects. The company is advising
one partner on how floating wind can
augment the power supply to an oil
and gas production facility. Each project
presents different challenges and
opportunities, but one consistent
driver is the growth in the renewable
market supported by the momentum
of the global energy transition.

As firms start to move from concept
to trials and even pilot arrays, they will
need specialist expertise to de-risk and
optimize their designs for a full project
lifecycle. Some of these challenges will
be technical, such as developing
dynamic power cables that can
survive harsh offshore environments,
or designing foundations and methods
for mooring turbines to the seabed.
Others will be regulatory, such as the
U.S.’ Jones Act, which pushes up
transport costs. Nor do obstacles end
at construction: there will undoubtedly
be operations and maintenance
challenges, constraints around vessel
availability, and difficulties in servicing
floating arrays efficiently.
Unlocking complexity
These challenges are not insurmountable.
With the right experience and support,
floating offshore wind can become an
economic reality. Projections from the
U.S. Department of Energy suggest
that floating foundations will be costcompetitive with fixed wind by the
mid-2020s, while the International
Renewable Energy Agency predicts
that the first large-scale floating wind
farms could be installed by 2025.

Floating offshore wind offers huge global
green-energy potential with projects
getting bigger and more multifaceted.
But these complex, deep offshore
environments will require reliable and
tested technology, a strong onshore
infrastructure, and the right expertise
to ensure success. By partnering with
companies already in this space,
the sector can unlock that complexity
and begin to realize its potential.

By Eoghan Quinn,
Global Wind Lead WorleyParsons Group.
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OFFSHORE ENERGY EXHIBITION & CONFERENCE 2018
EXPLORE.
INSPIRE.
TRANSFORM.

OFFSHORE ENERGY EXHIBITION & CONFERENCE 2018

Trading. Looking for the latest in
innovation? Head to the Start-Up Zone
where you will find young companies
presenting their creative ideas.

OFFSHORE
ENERGY 18

Gala Dinner
The third edition of the Offshore Energy
Opening Gala Dinner & Awards Show
will be taking place on Monday
22 October at the National Maritime
Museum in Amsterdam. This festive
evening is the official kick-off to the
opening of the exhibition floor the
next day. The following awards are up
for grabs: Best Innovation in Offshore
Energy Award, Offshore Energy Public
Outreach Award and Offshore Energy
Young Engineer Award. Winners will
be announced during the gala event in
front of over 400 leading professionals
and companies from the whole offshore
energy industry. A unique opportunity
for these winners and for companies
sponsoring the event.

Ready to go!

Not long to go until Offshore Energy 2018 on (22), 23 & 24 October, the eleventh edition will be taking place.
The team is currently confirming the very last speakers and going over final details for the exhibition floor.

Future of energy
Offshore Energy attracts a global
audience of offshore energy
professionals. With the vast exhibition
floor and extensive conference program

- it is the place to find out where
the future of energy is heading!
Find our more on the event via
www.offshore-energy.biz. There you
can also book your conference tickets
or find out what the sponsoring

opportunities are. As visitor, sponsor
or exhibitor, the Offshore Energy team
looks forward to meeting you and
discussing what our call-to-action
and theme: ‘Explore. Inspire. Transform’
actually means to you.

With oil & gas, offshore wind and marine energy all assembling at this event - it creates the ideal place to display your
products and services to the world. Based on its track record, OEEC expects to attract over 12,000 offshore professionals
representing around 90 nationalities and over 600 key players from the offshore industry exhibiting at the show.

This year’s theme, which doubles as
a call-to-action is: Explore. Inspire.
Transform. The theme will be reflected
on the exhibition floor, but will also
form a leading part of the extensive
conference program. “From keynotes:
Global Oil Event, Global Gas Event and
Marine Energy Event to Offshore Wind
Conference,” says OEEC Conference
Manager, Femke Perlot-Hoogeveen.
“Supplemented by nine Thematic
Sessions ranging from topics ‘Exploration
in a mature basin’ and ‘Offshore
transport, installation and removal’
to ‘Decommissioning and re-use’.
The conference program caters to all.”

Speaking of the exhibition floor, which
covers an area of around 22,500 m2,
you will find leading companies
highlighting their products, services and
innovations. Next to companies, many
pavilions will be presenting the best of

Eyes of energy consumers
Community Square, located at a prime
spot on the exhibition floor, will look
at challenges through the eyes of energy
consumers and citizens, on top of
the energy professional perspective.
Drop by for the live recordings of
a talk show or participate in a workshop
related to the future of the North Sea
and other topical themes in offshore.
Both days of Community Square will
be hosted by BNR Nieuwsradio
presenter Maarten Bouwhuis.
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their sector or country. One such
pavilion is the GSES Go Green Pavilion
where visitors can learn from the best
practices of, among others, Boskalis,
Heerema, Royal IHC, Peterson, 80:20
Procurement and Theunissen Technical

CREATE AWARENESS,
PROVIDE KNOWLEDGE
& REMAIN COMPETENT
/company/stc-knrm
/stc-knrm-offshore-safety
/channel/stc-knrm

Interested? Contact us by phone or mail:
+31 (0)800 380 00 30 • info@stc-knrm.nl

NIEUWE MINOR: OFFSHORE RENEWABLE ENERGY

DEZE PAGINA’S BEVATTEN NIEUWS
VAN IRO, BRANCHEVERENIGING
VOOR DE NEDERLANDSE
TOELEVERANCIERS IN DE
OLIE- EN GASINDUSTRIE
EN OFFSHORE RENEWABLE
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.
GENOEMDE ACTIVITEITEN ZULLEN
ALLEEN DOORGANG VINDEN BIJ
VOLDOENDE BELANGSTELLING
VANUIT DE LEDEN.
HEEFT U INTERESSE IN DEELNAME
OF VRAGEN OVER:

>	BEURZEN NEEM CONTACT OP

WASILIKA PUPOVAC - MOUTZOURIDIS,
W.PUPOVAC@IRO.NL

> HANDELSMISSIES NEEM CONTACT
OP MET TJERK SUURENBROEK,
T.SUURENBROEK@IRO.NL

> CURSUSSEN NEEM CONTACT

1-DAAGSE IRO OLIE & GAS CURSUS INCLUSIEF
BEZOEK AAN UNIEKE OFFSHORE EXPERIENCE
Inhoud cursus
• Cursus voor niet-technische medewerkers of nieuwkomers in de olie- en gasindustrie
• Goed en globaal inzicht in de hele upstream keten van het opsporen tot het verwerken van olie en gas
• Overzicht van het wereldwijde energievraagstuk, waaronder hernieuwbare energie
• De processen en methodes die gebruikt worden voor exploratie, productie, transport en opslag
• Actieve deelname aan de Offshore Experience in het Maritiem Museum Rotterdam
Locatie: Maritiem Museum Rotterdam
Kosten € 450,- excl. BTW. Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch.

In september 2018 start de nieuwe Minor Offshore Renewable Energy
aan de Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences in
Middelburg. Het bijzondere aan deze Minor Offshore Renewable Energy is
dat alle vakken worden gegeven door professionals uit het bedrijfsleven.
Ook alle projecten zijn actuele vraagstukken uit de markt. Door zowel de
gastcolleges als de excursies wordt een duidelijk beeld van de praktijk
geschetst. Er is een sterke interactie met de deelnemende bedrijven, waardoor je in aanraking komt met alle specifieke activiteiten van elk bedrijf.
Hierdoor krijg je een goed overzicht van de totale renewable branche, wat
zal helpen om een goede keuze te maken voor de baan die echt bij je past.
De offshore windturbines worden steeds groter en op grotere constructies
gebouwd. Infrastructuur voor kabels en transformator platforms is
hiervoor nodig en moet worden aangelegd. Vanuit logistiek oogpunt
zijn speciale schepen en transportmogelijkheden nodig. Buiten
offshore wind zijn er nog andere offshore energiebronnen, zoals
getijden, golven, zoet/zout water (blue energy) en oceaan thermische
energie. Ook de opslag van energie is van groot belang voor de markt.

BEURSGENOTEERD

18 SEPTEMBER	INTERNATIONAL RELATIONS &
COMMUNICATIONS COMMISSIE
KINDERDIJK

Beschikbare data: 14 november

WIND ENERGY HAMBURG, 25-28 SEPTEMBER 2018,
HAMBURG, DUITSLAND

Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie en aanmelden. (foto: Marco de Swart)

Uitverkocht.

24-29 SEPTEMBER	HANDELSMISSIE MEXICO + BEZOEK
MEXICAN PETROLEUM CONGRESS
ACAPULCO, MEXICO

OSEA, 27-29 NOVEMBER 2018, SINGAPORE
Boek nu uw stand via de kalender op de IRO website.

Tijd: 08.30 - 17.00 uur

ADIPEC, 12-15 NOVEMBER 2018, ABU DHABI
Uitverkocht. Deelname met loungepakket of brochure deelname is wel mogelijk.
Kijk op de website voor meer info.

OP MET IRO, VIA INFO@IRO.NL
OF TELEFOONNUMMER 079-3411981.

WINDEUROPE CONFERENCE & EXHIBITION,
2-4 APRIL 2019, BILBAO, SPANJE
Info via dutchvillage@nwea.nl

OTC 2019, 6-9 MEI 2019, HOUSTON, USA
Uitverkocht. Brochuredeelname nog wel mogelijk. Voor info, neem contact
op met Wasilika Pupovac, Exhibitions Manager, w.pupovac@iro.nl

OIL & GAS ASIA 2019, 18-20 JUNI 2019,
KUALA LUMPUR, MALEISIË
De nummer 1 Oil & Gas beurs in de regio (Verre Oosten).
Voor meer info, kijk op onze website.

1-DAAGSE CURSUS OFFSHORE WIND BASICS
Deze cursus wordt georganiseerd door DOB-Academy in samenwerking met IRO en NWEA.
Tijdens deze cursus leren de deelnemers de basis van de Offshore windenergie industrie.

P.O. BOX 390
3000 AJ ROTTERDAM

T: +31 793411981
E: INFO@IRO.NL
I: WWW.IRO.NL
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IRO KALENDER
BEURZEN, MISSIES, CURSUSSEN
				
EN BIJEENKOMSTEN 2018
18 SEPTEMBER

>	OVERIGE ZAKEN NEEM CONTACT

BOOMPJES 40 (WILLEMSWERF)
13TH FLOOR
3011 XB ROTTERDAM

Kijk voor meer info op
www.hz.nl of neem contact
op met Paul Schermer via
paul.schermer@hznl of
telefonisch via 06-33933235.

			

Voertaal: Nederlands (Engels indien Engelstaligen in de cursus)

OP MET BARBARA VAN BUCHEM,
B.VANBUCHEM@IRO.NL

IRO

Hier liggen kansen voor nieuwe ontwikkelingen en onderzoek. De nieuwe
minor geeft meer informatie over deze ontwikkelingen en in relevante
projecten kan hieraan worden meegewerkt.

Leerdoelen cursus
• Inzicht verkrijgen in de snelle groei en ontwikkeling
van de offshore windenergie industrie
• Kennis opdoen over het effect van beleid en van
wensen vanuit de maatschappij op de ontwikkeling
van offshore windenergie
• Begrijpen hoe wind wordt omgezet in elektriciteit
en hoe deze elektriciteit de consument bereikt
• Begrijpen hoe een business case wordt gemaakt
voor het opwekken van windenergie op zee
• Inzicht verkrijgen in de levenscyclus van een windpark,
inclusief ontwerp, constructie, installatie, werking
en onderhoud

Locatie: DOB-Academy, Raam 180, 2611 WP Delft

DELFT

25-28 SEPTEMBER	WINDENERGY HAMBURG
HAMBURG, DUITSLAND
27 SEPTEMBER	CURSUS ‘OFFSHORE SAFETY TRAINING’
DOB ACADEMY, DELFT
5 OKTOBER	LEDENBIJEENKOMST: NIEUWE ENERGIE
EN KLIMAATAKKOORD: DE KANSEN EN
MOGELIJKHEDEN IN DE NOORDZEE
UTRECHT
15-19 OKTOBER	NL-USA OFFSHORE WIND MISSIE
WASHINGTON DC, VS
23-24 OKTOBER	OFFSHORE ENERGY		

AMSTERDAM

30 OKTOBER2 NOVEMBER	HANDELSMISSIE VAN IRO EN FME CLEAN
TECH NAAR ZUID-AFRIKA EN MOZAMBIQUE
ZUID-AFRIKA, MOZAMBIQUE

OFFSHORE EUROPE 2019, 3-6 SEPTEMBER 2019,
ABERDEEN, SCHOTLAND

8 NOVEMBER

Aberdeen, de olie-hoofdstad van Europa. De beurs vindt dit jaar plaats in een

12-15 NOVEMBER	ADIPEC

compleet nieuwe en moderne hal. Check onze website voor info over deze beurs.

14 NOVEMBER	IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’
ROTTERDAM

OTC BRASIL 2019, 29-31 OKTOBER 2019,
RIO DE JANEIRO, BRAZILIË
Positieve ontwikkelingen in Brazilië, waardoor ook voor Nederlandse bedrijven

Prijs: € 495,- excl. BTW
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch

positieve kansen bestaan. Meer info is te vinden op onze website.

Voertaal: Nederlands
(Engels indien Engelstaligen in de cursus)

Beschikbare data: 28 november

Naast de beurzen waar IRO een Nederlands paviljoen
organiseert, hebben wij ook contacten met externe partijen
omtrent de organisatie van diverse wereldwijde
evenementen. Neemt u gerust contact op met IRO als
u vragen heeft over internationale evenementen die
niet in de beurskalender vermeld staan.

Meer informatie en aanmelden: www.iro.nl/calendar

Voor meer informatie, raadpleeg www.iro.nl/calendar

Tijd: 08.30 - 17.15 uur

BESTUURSVERGADERING

RENEWABLES COMMISSIE

N.T.B.

ABU DHABI, UAE

21 NOVEMBER	ALGEMENE LEDENVERGADERING
ROTTERDAM
27-29 NOVEMBER OSEA

SINGAPORE

28 NOVEMBER	CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’
DOB ACADEMY, DELFT
4 DECEMBER	INTERNATIONAL RELATIONS &
COMMUNICATIONS COMMISSIE
ROTTERDAM
11 DECEMBER	IRO INNOVATION &
TECHNOLOGY COMMISSIE

UTRECHT

13 DECEMBER	BESTUURSVERGADERING

ROTTERDAM
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YOUNG IRO UPDATE

DEZE PAGINA’S BEVATTEN NIEUWS
VAN IRO, BRANCHEVERENIGING
VOOR DE NEDERLANDSE
TOELEVERANCIERS IN DE
OLIE- EN GASINDUSTRIE
EN OFFSHORE RENEWABLE
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.

Young IRO is trots om haar volgende evenement aan
te kondigen: Paving the way to a bright Offshore
Future, together! Tijdens de Offshore Energy
Exhibition & Conference in Amsterdam RAI
organiseert Young IRO een dynamisch evenement
dat de vraag beantwoordt: Hoe kunnen we de
kloof tussen jongeren en gevestigde professionals
overbruggen door nauwere samenwerking?
Interessante sprekers van beide generaties zullen
hun mening over dit onderwerp uitspreken.

VIER DAGEN ‘INNOVATIE’ IN STAVANGER
Van 27 tot 30 augustus 2018 stond het Stavanger in
Noorwegen geheel in het teken van de ONS 2018 beurs
(Offshore Northern Sea). Dit tweejaarlijkse evenement werd
dit jaar door maar liefst 68.174 bezoekers uit 98 landen
bezocht. Een positieve stijging ten opzichte van 2016, waar
het bezoekersaantal aanzienlijk lager lag. Zo’n 1.124
exposanten uit 37 landen lieten zich van hun beste kant zien.

Om volledig te voldoen aan het OEEC2018 thema,
zullen wij:
• Synergieën ontdekken tussen generaties
• Inspireren om te gedijen in nieuwe technologieën
• Brain drain transformeren in brain gain

Innovatie
Het thema voor de ONS dit jaar was innovatie. Ruim 600
sprekers deelden hun kennis en visie over innovatie in een
van de zeven drukbezochte conferentie zalen. Daarnaast had
het thema Innovatie een oranje tintje! Typhonix, partner van
IRO lid Mokveld, won namelijk de ONS innovatie award 2018!
Holland op haar best
In het Holland Paviljoen vertegenwoordigden 21 ‘Hollands
trots’-bedrijven een breed scala aan offshore producten en
diensten, variërend van scheepsbouw tot offshore engineering
en van afsluiters tot kranen. Het kwaliteitsniveau van de
bezoekers werd als positief ervaren door de deelnemers.
Er vonden veel goede gesprekken plaats op de stands.

Niet alleen de bezoekers waren onder de indruk van de
Nederlandse deelnemers, ook de Nederlands Ambassadeur
van Noorwegen, de heer Tom van Oorschot, liet zich graag
uitvoerig bijpraten tijdens zijn bezoek aan de diverse
stands in het Holland Paviljoen.
Holland Netwerk receptie
Op woensdag 29 augustus 2018 werd aan boord van het
multipurpose fregat van de Koninklijke Marine Zr. Ms. Van
Amstel de Holland Netwerk receptie gehouden. De receptie
werd mede georganiseerd door de Koninklijke Marine en de
Nederlandse Ambassade in Noorwegen. Ondanks het slechte
weer werd de receptie zeer goed bezocht. Zo’n 180 gasten
gaven een acte de présence. De gastenlijst bestond uit een
goede vertegenwoordiging van gasten uit Nederland,
Noorwegen en gasten van internationale instellingen zoals
Noorse overheidsvertegenwoordigingen en olie- en gasbedrijven.
Onder het genot van een hapje en een drankje kon men nieuwe
contacten leggen en verzorgde de gastvrije bemanning
tevens een rondleiding aan boord voor de geïnteresseerden.

Al met al kan teruggekeken worden op een geslaagde ONS 2018!

1-DAAGSE CURSUS
OFFSHORE SAFETY

IRO
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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Deze cursus leidt deelnemers op om
praktische veiligheidsmaatregelen correct
toe te passen, maar daarnaast ook om hun
verwachte veiligheidsgedrag te ervaren
en te leren hoe ermee om te gaan.
Deze cursus wordt georganiseerd in
samenwerking met IRO.

Daarnaast wordt de Failure Mode and Effects
Analysis Theory besproken, gevolgd door een
meer gedragsmatige benadering van veiligheid.
De dag zal worden afgesloten met een examen.

Leerdoelen
• De basisprincipes van veiligheid begrijpen
• Leren praktische veiligheidsmaatregelen
toe te passen
•nzicht verkrijgen in het effect van menselijk
gedrag op veiligheid
• Omgaan met individueel verwacht
veiligheidsgedrag
• Een duurzame proactieve houding
aannemen met betrekking tot veiligheid

Prijs: € 495,- excl. BTW
Het cursusgeld is inclusief
lesmateriaal en lunch.

Twee belangrijke veiligheidstheorieën, de Bow
Tie Theory en de Hazard Identification Theory,
zullen in theorie en in praktische gevallen
worden uitgewerkt.

Locatie:
DOB-Academy, Raam 180, 2611 WP Delft

Voertaal: Nederlands
(Engels indien Engelstaligen in de cursus)
Tijd:
08.00 - 18.15 uur
Beschikbare data:
27 september
Check www.iro.nl/calendar
voor meer informatie en aanmelden

NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

ODS METERING

WWW.ODS-METERING-SYSTEMS.COM

ODS Metering Systems is a specialized engineering contractor for design, construction and commissioning of
field-proven innovative solutions for Custody Transfer Flow Measurement in the worldwide Oil & Gas Industry.
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WIND ENERGY
CONSORTIUM SELECTED AS PREFERRED CONTRACTORS FOR FRYSLÂN NEARSHORE WIND FARM

89 wind turbines
next to Afsluitdijk
The consortium of Van Oord and Siemens Gamesa Renewable Energy has been selected by Windpark Fryslân as the
preferred contractor for the construction of the Fryslân nearshore wind farm. The wind farm will contain 89 wind turbines
with a capacity of 4.3 MW each in the Frisian section of the IJsselmeer Lake, next to the Afsluitdijk dam. With a total rated
power output of over 380 MW, it will give a boost to the sustainable supply of energy for the Province of Friesland.
Following successful completion, Siemens Gamesa will service the wind farm for at least 16 years.

In the consortium, Van Oord is
responsible for the Balance of Plant
work, including the design, fabrication,
and installation of the foundations
and cables for the wind project.
Van Oord will also supply the
equipment for installing the turbines.
Siemens Gamesa Renewable Energy
is responsible for the design,
fabrication, and commissioning of
the SWT-DD-130 wind turbines, each
with an individual capacity of 4.3 MW
and a 130-meter rotor diameter, and
the onshore substation. Hub height
of the turbines will be 109 metres,
with a blade tip height of 174 metres.

Nature conservation island
The nomination as preferred main
contractor also includes construction
of a nature conservation island next
to the Afsluitdijk dam. By using soil
material from the IJsselmeer Lake 2
hectares of new land and 25 hectares
of sheltered shallow water will be
created. The island will be used
during the construction phase and
will be transformed next to a nature
conservation area. New natural areas
will develop on the banks of the island,
both above and below water. The area
is designed to attract fish and birds
for foraging and resting.

A unique feature of the cooperation
between the two companies is the
integrated design and execution team.
The consortium will cooperate with
local partners and support local
initiatives in order to stimulate
the Frisian economy.

“We’re proud to once again bring our
Siemens Gamesa direct drive wind
turbine technology to the IJsselmeer
Lake with the Fryslân nearshore wind
farm. Partnering with Van Oord allows
us to as solid, experienced partners to
bring a shared commitment to reducing

the Levelized Cost of Energy from
offshore wind and providing clean
energy to our customer Windpark
Fryslân,” says Andreas Nauen, CEO
of the Offshore Business Unit at
Siemens Gamesa Renewable Energy.
The final contracts for the construction
are expected to be signed later this year.
The entire project involves an investment
amount of over EUR 500 million.
Construction works will start in 2019.
Fryslân nearshore wind farm is planned
to be in full operation by mid 2021.
Province of Friesland
The Province of Friesland wants to
contribute to the energy transition and
aims to generate 16% of its energy
consumption from sustainable sources
by 2020. With a total rated power
output of over 380 MW, more than
60% of its 2020 target to generate
power from wind energy is realised by
the Fryslân nearshore wind farm.

As a well respected and reliable maritime service provider, Seacontractors operate a fleet of modern vessels,
well equipped for worldwide operations. Currently we operate a fleet of twenty Anchor Handling Tug (AHT) vessels
and Multi-Purpose Vessels (MPV) in the range of 20-85 tons bollard pull with a focus on shallow draft operations.
Seacontractors is active in the following market segments:
g offshore oil & gas
g offshore wind support / renewables
g maritime infrastructure
g emergency response, salvage and wreck removal
g towage and ship-/terminal handling
We focus on quality, a solid client base, people and the environment and an approach where the needs of the client
will always come first. People are at the heart of our company and Seacontractors have always invested in first class
professionals with extensive experience gained in the industry. The quality and variety of vessels available to us,
combined with the highly experienced crew, gives us the ability and flexibility to handle even the most complex project.
In recent years Seacontractors have worked in challenging and remote areas where the importance of local content
requirements in projects/contracts is increasing. Appreciating the value of the local culture as well as maintaining
a healthy relationship with our local partners/agents is crucial to running operations efficiently and effectively.

With offices in Middelburg, The Netherlands and Dubai, United Arab Emirates staffed by a dedicated team of qualified personnel, we operate
a 24-hour service throughout the year. Since its formation in 2004, Seacontractors have operated in more than 25 countries across 5 continents and
with 150 employees. Seacontractors is a Quality Assured company to international standard ISO: 9001:2015. Whether acting independently
or through strategic partners, Seacontractors prides itself on being able to work towards these international standards in any location globally.

SEACONTRACTORS | GORTSTRAAT 36 | 4331 LC MIDDELBURG | THE NETHERLANDS |
T: +31 (0)118 410 520 | INFO@SEACONTRACTORS.COM | WWW.SEACONTRACTORS.COM
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Double Slip Joints
A modular design. Just plug & go

www.kci.nl/contact
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