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Symphony werkt op resonantie in 
verticale richting, samen met de 
volumevariatie denkt Teamwork 
Technologie hiermee het efficiëntste 
principe te pakken. Andere systemen 
werken bijvoorbeeld met door 
hydraulische cilinders gekoppelde buizen 
(Pelamis), of grote schotten die op de 
zeebodem staan (Wave Roler), of  
boeien aan de oppervlakte (Corpower). 

Teamwork Technology heeft reeds veel 
tijd, geld en energie in de ontwikkeling 
van de Symphony Wavepower gestopt. 
De ontwikkeling is ondersteund door het 
Horizon 2020 WETFEET programma van 
de Europese Commissie om Europees 
onderzoek en innovatie te stimuleren. 

Ook is er een nauwe samenwerking met 
het Dutch Marine Energy Centre (DMEC). 
Deze in Den Haag gevestigde non-profit 
organisatie stelt zich ten doel kansrijke 
technologieën voor energiewinning uit 
water sneller op de markt te brengen.  
In juli 2017 maakte Fred Gardner een 
opvallende klapper door tijdens een 
handelsdelegatie in Portugal een ‘letter 
of intent’ te tekenen met drie Portugese 
partners. De strekking van deze 
intentieverklaring is dat in de haven  
van Sines een oude scheepswerf tot 
ontwikkellocatie wordt omgebouwd.  
In de baai zullen de testen worden 
uitgevoerd. De ondertekening vond 
destijds plaats in het bijzijn van Koning 
Willem Alexander, Koningin Maxima. 
Gardner: “Teamwork Technology heeft  
al jaren goede contacten met Portugal. 
De nationale overheid aldaar ziet heel 
veel in ons concept. Het land beschikt 
over de juiste, lange en krachtige golven, 

Alkmaar. Hier is tevens Teamwork 
Technology gevestigd. Er wordt veel met 
studenten samengewerkt. Gardner heeft 
hoge verwachtingen van de Symphony 
Wavepower. “Energie uit golven is er 
altijd, welke weersomstandigheden er 
ook zijn. Golfenergie is absoluut geen 
concurrent van wind- en zonne-energie. 
Met het oog op de energie transitie 
moeten we straks alle duurzame bronnen 
gebruiken die er zijn. Op een termijn van 
vijf tot tien jaar kan golfenergie een 
belangrijke toevoeging zijn aan het 
geheel van groene energiebronnen. 
Golfenergie heeft enorm veel potentie 
en, niet onbelangrijk, de bouw van een 
park vol Symphony-turbines kan worden 
gerealiseerd op bereikbare plekken.  
Denk aan kusten van landen als Ierland, 
Schotland, Frankrijk, Spanje en Portugal.” 

Transparantie
Teamwork Technology is opgezet in  
1993 en bestaat als ‘creatief team’  
al een kwart eeuw. Mede directeur 
Schuitema vult aan: “Daar waar Fred  
als conceptontwikkelaar binnen ons  
team een vrije rol heeft, ligt mijn focus 
veel meer bij het management van 
Teamwork Technology zelf. Dat we al zo 
lang bestaan is mede te danken aan het 
vinden van goede partners op projecten 
die door ons in het verleden zijn 
ontwikkeld. Wij realiseren ons als R&D-
specialisten ten zeerste waarom en 
waarvoor wij nieuwe energiebronnen 
ontwikkelen. Elke stap die genomen 
moet worden om tot een finale realisatie 
van een concept te komen, is ons 
genoegzaam bekend. En voor dit 
specifieke golfenergie-project betekent 
het dat wij een definitieve versie van de 
Symphony Wavepower alleen seriematig 
kunnen bouwen met de ondersteuning 
van industriële partners. Eerst moet de 
slag gemaakt worden van concept naar 
een heus productiebedrijf. Als geen 
ander beseffen wij dat delen van kennis 
daarbij noodzakelijk is om te kunnen 
komen tot een constructieve 
samenwerking gebaseerd op  
wederzijds vertrouwen.”

Portugal
Voorstanders van schone energie kijken 
al langer verlekkerd naar de oceaan.  
De hoeveelheid golven is onuitputtelijk 
en heeft daarom, theoretisch in ieder 
geval, een enorm potentieel om de 
wereld van elektriciteit te voorzien. 
Andere vormen van energie, zoals  
wind- en zonne-energie worden al een 
ruime schaal toegepast, maar golfenergie 
is nog redelijk onbekend. Er zijn wel  
vele initiatieven op het gebied van 
golfenergie, hierbij verschillende de 
uitvoeringsvormen behoorlijk.  

heeft een lange kust vergeleken met de 
grootte van het land en het heeft een 
bevolking die voornamelijk langs de kust 
woont. Kortom, Portugal heeft de juiste 
voorwaarden in natuur, structuur en 
politiek. Men is daarom overtuigd van de 
grote mogelijkheden van de oceaan als 
een schone constante energiebron.”

Testen
In juni 2018 heeft het Symphony-project 
van de Portugese overheid een subsidie 
gekregen om in de haven van Sines met 
de testen te beginnen. Na een aantal 
drytests met een eerste prototype van  
de nieuwe turbine in Wieringenwerf, 
heeft eerder dit jaar bij de TU Delft een 
turbinetest plaatsgevonden waarbij deze 
was aangesloten op de systemen van 
het laboratorium van civiele techniek. 
Deze test wees uit dat er enkele 
modificaties moesten worden toegepast 
aan de rotorvorm. Kreber heeft deze 
modificaties doorgevoerd waarna eind 
augustus alle onderdelen voor de turbine 
en cocoon (machinekamer) naar Portugal 
op transport zijn gegaan voor een 
duurtest. Voor de samenstelling van 
de complete ‘system integration’ treedt 
het bedrijf Mecwide uit Sines op als 
partner van Teamwork Technology. 
In een werkplaats zal in 2019 een 
serieuze duurtest van minstens een 
kwart jaar plaatsvinden om aan 
te kunnen tonen dat alles goed 
functioneert. Naar verwachting kan 
dan eind 2020 in zee een volwaardige 
zes meter hoge unit van de Symphony 
worden getest. Ook deze test zal een 
aantal maanden in beslag gaan nemen. 
Het hebben van een ‘proven concept’ 
staat gepland voor eind 2021.

GOLFENERGIE GOLFENERGIE

Feitelijk is de Symphony een soort van 
lege huls die om een kleinere huls op en 
neer kan bewegen. Met in de kop van 
die binnenhuls een luchtreservoir. Daalt 
de buitenhuls, dan perst deze water naar 
binnen en wordt de lucht in het reservoir 
samengedrukt. Stijgt de buitenhuls, 
dan dalen water- en luchtdruk. Met 
de kracht van het in- en uitstromend 
water wordt een generator aangedreven. 

Het bijzondere van de Symphony is dat 
alleen de buitenhuls op en neer beweegt. 
En dus niet het complete systeem. 
Hierdoor varieert het apparaat in volume. 
Dit kan dankzij twee rolmembranen. 
Zij brengen het water in beweging. 
De rolmembranen sluiten het 
binnenwerk af van de buitenwereld. 
Zij werken feitelijk als een pomp 
en fungeren als een lager. 

Rubberspecialist Trelleborg is de fabrikant 
van de membranen. 

Op het visitekaartje van Fred Gardner 
staat Concept Developer, maar in de 
praktijk vormt hij samen met 
operationeel directeur Roelof Schuitema 
de directie van Teamwork Technology. 
Fred is naast ontwikkelaar ook associated 
lector bij de Hogeschool InHolland te 

OCEAANGOLVEN KUNNEN DE WERELD VAN ELEKTRICITEIT VOORZIEN

Symphony levert straks 
stroom vanaf zeebodem

Teamwork Technology is een conceptontwikkelaar van innovatieve technologieën op het gebied van duurzame 

energie met veel toekomstperspectief. Naast de ontwikkeling van een nieuw type warmtepomp ligt de focus 

van het bedrijf momenteel vooral op de realisatie van de innovatieve Symphony Wavepower, een point 

absorbing golfenergie systeem dat onder het water oppervlak de golfbeweging omzet in een interne water 

stroom. Deze flow drijft een nieuw ontwikkelde turbine aan voor de productie van elektriciteit. Met betrekking 

tot de bouw en samenstelling van alle componenten van de Symphony is recent een LOI getekend met de 

Nederlandse bedrijven Kreber uit Vlaardingen en Antonius uit Maasbracht voor respectievelijk het draaiwerk 

en het staalwerk. Ook ingenieursbureau IHC Vuyk is bij het project betrokken. 
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Opengewerkte turbine.



Pieter van Vuuren zegt hierover: “Het is 
een heel leuk project, dat ons bedrijf 
doorlicht en discussies opent over 
innovatie. Het project heet ‘Get Smart’, 
als je dit googelt lees je er veel meer 
over. Ook zorgen we voor stageplaatsen 
voor het hbo-onderwijs.”

Paul Dits vervolgt: “Kreber is ook actief 
in het basisonderwijs hier in de buurt. 
Eén van onze mensen uit de fabriek 
haalt scholieren van de basisscholen 
hierheen en leidt ze rond. Hij vindt 
dit fantastisch om te doen.”

Boeien en binden
Wij vroegen Paul Dits hoe hij zijn 
medewerkers ‘boeit en bindt’ aan het 
bedrijf, want het verloop is minimaal. 
Paul Dits: “De meeste mensen die hier 
in dienst komen, gaan niet meer weg, 
die blijven ‘part of the family’. 
Als we nieuwe medewerkers aannemen 
dan hebben we ze voornamelijk 
geselecteerd op hun mentaliteit. 
Vakkunde dat kun je leren. We leiden 
ze op en geven ze heel veel vrijheid. 
Medewerkers krijgen een doel en 
een kader hoe dat doel te bereiken. 
Wij hebben procedures die kaders 
beschrijven, geen stappen. En dit 
leidt uiteindelijk tot hele goede en 
efficiënte prestaties. Wij hebben een 
klanttevredenheid van 9,3. Dat meten 
we bij elke opdracht die we uitvoeren. 
Dat maakt klanten ook enthousiast en 
maakt dat ze terugkomen. We hebben 
een grote schare van loyale klanten, 
waaronder een multinational dat wij al 
90 jaar tot onze klant mogen rekenen!”

Offshore
Paul Dits: “Wij zijn gespecialiseerd in 
precisiewerk, hoogwaardig laswerk en 
mechanisch testen. Wij hebbeb ons 
gespecialiseerd in de productie van 
swivels. Grote afmetingen voor FPSO’s 
en CALM Buoys. Maar ook kleinere 
versies voor loading arms of andere 

Kreber is partner van Teamwork 
Technology bij de ontwikkeling van 
de Symphony Wavepower. Het bedrijf 
bestaat al 115 jaar en is gespecialiseerd 
in het ontwikkelen en produceren van 
hoogwaardige technische oplossingen 
voor de offshore, maar ook voor de 
voedingsmiddelenindustrie, de chemische 
industrie en de nucleaire industrie.

Paul Dits: “Teamwork Technology was 
op zoek naar een partner die zich kan 
richten op de mechanische kant van de 
Symphony Wavepower. Een partner die 
niet alleen bouwt wat er op de tekening 
staat maar ook mee kan denken met het 
ontwerp. Kreber is een machinebouwer 
die snel kan inspringen op wijzigingen in 
het ontwerp. Wij hebben hier een fabriek 
waar we veel hoogwaardige technische 
handelingen kunnen verrichten. Dat is 
voor de realisatie van een proefmodel 
erg handig want we kunnen ons heel 
snel aanpassen aan wijzigingen omdat 
we hier alles in huis hebben: 
metaalbewerking, constructie en 
assemblage. Daarom hadden we al vrij 
snel een klik met Teamwork Technology 
en onze samenwerking bevalt goed. 
We helpen ze nu met het eerste 
proefmodel dat in Portugal eerst droog 
getest moet worden en daarna gaat het 
de oceaan in. Op termijn zien wij een 
mooie markt ontstaan, die Symphony 
Wavepower moeten in serie 
geproduceerd worden en daar willen 
wij graag een rol in spelen samen 
met partners.”

Paul Dits en Pieter van Vuuren vertellen 
bij het tonen van een foto van de 
Symphony Windpower: “Dit is hem dan. 
Het heeft de vorm van een raket, 
die onder water vast zit aan de bodem. 
Als je inzoomt dan zie je dat de 
buitenmantel over een binnenmantel 
schuift door de golven. Deze beweging 
maakt dat er energie vrijkomt in de 
turbine die wij leveren en die turbine 
genereert energie. Die turbine is een 
zwaarbelast onderdeel en dat is waar 
onze expertise ligt. Verder ligt onze 
expertise in het bouwen van drukvaten. 
Je ziet hier een drukvat dat 25 jaar 
moet functioneren onder wisselende 
belastingen, heel moet blijven en aan 
allerlei keuren moet voldoen.”

Samenwerking onderwijs
Kreber heeft een nauwe samenwerking 
met het onderwijs. Zo is er een intensieve 
samenwerking met de TU Delft en de 
R&D afdeling van Kreber. Dit betreft 
een PhD project dat over enkele weken 
van start gaat. Met de Hogeschool van 
Rotterdam is recentelijk een project 
gestart over innovatie. 

offshore toepassingen waarvoor 
een swivelkoppeling nodig is. 
Daar komt heel wat specifieke kennis 
bij kijken. Aansluitpunten die moeten 
kunnen bewegen. Het lijkt misschien 
simpel maar dat is het niet gezien 
de materiaalkunde, het oplassen van 
speciale inconel en de nauwkeurigheid. 
We hebben ervaren dat wat voor 
onze medewerkers normaal is: 
het in elkaar zetten en dat het dan 
ook nog goed werkt, dat was voor 
één van onze klanten toch wel een 
positieve verrassing, dat het allemaal 
ook goed werkte. Ik kende deze klant 
ook van een dienstverband elders, 
maar recentelijk heb ik hem voor het 
eerst in veertien jaar zien lachen!”

Pieter van Vuuren: “Als je kijkt naar 
de trackrecord en de respons van 
onze klanten, dan ben ik erg trots. 
We hebben alleen maar supertevreden 
klanten, die echt heel enthousiast 
reageren als hun order weer op tijd 
geleverd wordt. We denken mee 
met het eindproduct en stoppen 
niet eerder totdat het product goed is. 
Dat is de mentaliteit van 115 jaar Kreber. 
Het zit in de genen van onze mensen: 
wat de deur uit gaat moet goed zijn.”

Paul en Pieter vertellen voluit over 
prestigieuze projecten uit heden en 
verleden. 115 jaar is moeilijk samen 
te vatten in een artikel als dit, maar 
ze willen tot slot nog iets vermelden 
over een recent project waar met 
name Paul Dits erg trots op is. 
Het betreft het ontwerpen en 
bouwen van drukvaten voor de 
TU Delft, waar de kleinste nucleaire 
reactor van Nederland staat. 
Maar ook die kleine reactor moet 
voldoen aan de strengste eisen. 
Doel van dit bijzondere project is 
om de capaciteit van de nucleaire 
faciliteit op te voeren. Dit is echt 
een heel ‘gaaf’ project voor Kreber.

ONDERNEMEN ONDERNEMEN

DIRECTIE MACHINEFABRIEK KREBER: 

‘Wat de deur uitgaat, 
moet goed zijn’

Als aanvulling op het artikel 

over Teamwork Technology en 

de Symphony Wavepower is Ocean 

Energy Resources op bezoek 

geweest bij Kreber uit Vlaardingen. 

Wij spraken met Paul Dits, 

Managing Director en Pieter van 

Vuuren, Sales en Marketing Manager.
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Pieter van Vuuren (L) en Paul Dits (R).



O N S T R E A MLIFTING

This ‘QUAD lifting’ was tested 
successfully on October 22, 2018 in 
the Gulf of Mexico. The QUAD lifting 
enables HMC to integrally install and/or 
remove oversized topsides or jackets. 
This revolutionary innovation is an 
important expansion of HMC's services 
and guarantees unmatched lower 
overall project costs.

The unprecedented QUAD way of lifting 
is suitable for installing topsides on 
any type of foundation; from jackets 
to floaters. "We are proud of the 
excellent test results with two 
dynamically-positioned vessels with 
four cranes working in parallel: Thialf 
and Balder, two of the world largest 
semi-submersible crane vessels, 
both owned and operated by Heerema. 
As soon as Sleipnir, the largest semi-
submersible crane vessel ever built, 
is in full operation, we are ready to 
perform the ultimate QUAD lift using 
our two giants with a combined lifting 
capacity of Thialf’s 14,000 mT and 
Sleipnir’s 20,000 mT,” says CEO 
Koos-Jan van Brouwershaven of HMC. 

“We are looking forward to this with 
great confidence. With our QUAD 
lifting method, we definitely enter 
a new era with more flexibility and 
efficiency throughout the entire 
process - from engineering, procurement 
and construction up to and including 
the commissioning and installation 
of the jacket and/or the topside - 
with lower project costs as a result.”

The new QUAD lifting method was 
preceded by a thorough preparation 
with, in parallel, the certification process 
for this technology carried out by 
DNV-GL. Thanks to this QUAD lifting 
operation, topsides and jackets can 
now also be designed in a different way 
with more freedom for the engineers in 
terms of layout in relation to weight and 
dimensions. In addition, the QUAD lifting 
method offers the possibility to build 
the topside onshore as a total package 
including the commissioning. This results 
in substantially lower overall project costs.

DEVELOPED BY HEEREMA MARINE CONTRACTORS

Revolutionary way of 
lifting offshore 
successfully tested
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Heerema Marine Contractors (HMC) has developed a globally unique, 

innovative way of lifting that will redefine the boundaries of lifting 

operations offshore. 

BASE HARBOUR TRIANEL WINDPARK BORKUM II 

The Orange Blue Terminal and the international wind turbine manufacturer 
Senvion have signed an agreement for services for the Trianel Windpark Borkum II. 

As part of this major project, Buss will take care of all services upstream of and 
at the Dutch terminal: from planning, transport and interim storage on the terminal 
premises to pre-assembly and subsequent just-in-time delivery of the components 
to the quayside, ready for load-out. 

The planning phase should be completed before the end of the year. From spring 
2019, a total of 32 wind turbines - consisting of approximately 75-meter-long type 
RE74.4 rotor blades, 64 tower segments and 32 nacelles - are to be transported 
successively to the Orange Blue Terminal.

Around 80,000 square meters of the 250,000 square meter state-of-the-art 
heavy-duty terminal are used for storage, handling and pre-assembly of 
the components.

"We have just completed the wind farm project Merkur. Now we look forward 
to our next project Trianel Windpark Borkum II, which, like every one of these major 
projects, will pose new challenges for us. Even after fourteen successfully completed 
wind farm projects, it remains an exciting task that we are highly motivated to face," 
says Martin Schulz, Managing Director of Buss Offshore Solutions.

The Trianel Windpark Borkum II, which is expected to be erected until autumn 2019, 
will cover an area of 33 square kilometres in the North Sea, is situated around 45 
kilometres to the north of the German coast. 

KOTUG SMIT TOWAGE 
PERFORMS NAMING 
CEREMONY FOR TUG 
SOUTHAMPTON

Recently the naming ceremony  
of the newly-built Damen tug 
Southampton took place in  
the Port of Zeebrugge.
Kotug Smit Towage has taken four 
newly-built Damen tugs into service 
for its European harbour towage 
activities, in 2017 and 2018. 
One of this quartet, the 
Southampton is currently 
operating in the Port of Zeebrugge. 

The Southampton is an ASD Tug 
2913 and has a bollard pull in excess 
of 80 tonnes. The tug is renowned 
for its manoeuvrability and 
environmentally efficient 
performance. The naming ceremony 
of the tug Southampton was 
performed by Lady Sponsor Mrs. 
Ariane Labargue, the spouse of Mr. 
Rik Goetinck, Vice President of the 
Port of Zeebrugge (MBZ).

www.vectormm.nl

VISIT OUR WEBSITES
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Achieve more with less effort!
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ACCESS ACCESS

The transfer of personnel and cargo to 
wind turbines and platforms at sea is very 
costly and often has limitations caused by 
inclement weather conditions. The Eagle-
Access system offers the solution for this. 

Electrical
Based on the demand for cost reduction 
in the offshore market, EA has 
developed a system with a number 
of advantages over currently available 
offshore access systems. Unlike the 
current generation of access systems, 
the Eagle-Access system is 100% 
electrically powered, making large 
hydraulic power packs and generators 
unnecessary. The construction costs 
of the system are therefore lower and 
operating costs are also significantly 
reduced. The installation on the deck 
of the maintenance vessels is also much 

smaller, resulting in the minimum 
limitation of deck use. This makes it 
possible to use smaller Platform Supply 
Vessels. Other advantages are the large 
range of the system, from sea level to 
25 metres in height, and its low 
weight of 17 tonnes.

The Eagle-Access system is characterised 
by lower operating costs, ease of 
use, low weight and rapid return 
on investment.

Van Halteren Group
On 18 September this year, the Van 
Halteren Group signed an agreement 
with Eagle-Access, confirming the 
interest and confidence it had already 
shown. The Bunschoten company thus 
becomes an investor and shareholder to 
support the roll-out of the first systems.

The Van Halteren Group is a Dutch 
family-owned company with various 
activities in the manufacturing industry. 
The company is active in the high-
voltage, defence and supply sectors. 
The Van Halteren Group employs around 
400 people in the Netherlands, Poland 
and Vietnam.

Management
Eagle-Access was established by Willem 
Prins and Marco Klitsie in 2016. Both 
men possess a great deal of experience 
in developing and constructing complete 
systems and have been involved in 
various current-generation access 
systems. The organisation has grown 
stronger and joined forces with partners 
so that customers can count on higher 
availability of the access system resulting 
in higher efficiency of the vessel.

FIRST PROTOTYPE EAGLE-ACCESS SYSTEM 

‘As easy as taking the bus’
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Eagle-Access (EA) from Zandvoort has developed the Eagle-Access System for the offshore transfer of personnel 

and cargo. The first prototype is being readied for production. Sea trials when the prototype will be put into 

use are planned for September 2019.

The eagle-access system: 'As easy as taking the bus'.



toegepast. Ook is er onderzoek verricht 
om de Lloyds, DNV-GL en EN normen van 
hoogwerkers met elkaar te vergelijken. 
Uiteindelijk is gekozen voor een ontwerp 
dat aan de hoogste eisen voldoet. 
De OPTS zal worden gecertificeerd 
volgens DNVGL 378 in kraanbedrijf en 
volgens de 358 voor passenger transfer. 
Dus we hebben een ‘dual certificate’, de 
DNV-GL 358 en 378. Juist dat maakt de 
OPTS uniek: gecertificeerd als kraan én 
als systeem om mensen over te zetten.”

Voor de OPTS is maar één persoon nodig 
voor de bediening. Hij kan in één dag 

goedkoper moest kunnen. En zijn 
daarom een onderzoek gestart waarbij 
we uitgingen van de hoogwerker die 
onshore wordt gebruikt. Het idee was 
om zo’n hoogwerker met een paar 
aanpassingen geschikt te maken voor 
de offshore. We zijn in gesprek geraakt 
met een aantal grote spelers in de 
hoogwerker markt, maar die hebben 
zich teruggetrokken. Zij durfden het niet 
aan een toepassing voor de offshore te 
bouwen. De compenserende techniek 
om scheepsbewegingen te neutraliseren 
en de corrosieve omgeving waren voor 
hen onbekend terrein.”

Back to zero
Jan Rooswinkel had geen andere keuze 
dan zelf een hoogwerker te ontwerpen, 
geschikt voor de offshore. “Dat was 
technisch een leuke uitdaging, maar 
met mijn achtergrond van 35 jaar 
hydrauliek en steun van diverse 
deskundigen slaagde ik  er toch in 
aandrijving, besturing, software en 
mechanica bij elkaar te brengen. 
Met de kennis van hoogwerkers die 
we inmiddels hadden opgedaan, hebben 
we conform de offshore normen een 
systeem ontworpen. Compact, licht en 
voor verschillende functies inzetbaar, 
hebben we de dynamische compensatie 

worden opgeleid en maakt gewoon deel 
uit van de bemanning van het schip.

Footprint
Het ontwerp van de OPTS heeft een 
footprint van 8x10 ft en weegt tussen 
de 18 en 22 ton, afhankelijk van de 
gekozen opties. Voor de verhuur is een 
40 ft HQ-container beschikbaar, die 
door een plug en play system binnen 
12 uur operationeel kan zijn. Door deze 
compacte bouw kan de OPTS worden 
opgevouwen binnen de afmetingen 
van een HQ-container en dus goedkoop 
overal in de wereld worden ingezet.

ACCESS ACCESS

De OPTS is een systeem om op een 
veilige en vooral stabiele wijze personen 
en materialen over te zetten vanaf 
een Platform Supply Vessel op een 
productieplatform of windmolen op zee. 
En deze unieke manier is gebaseerd op: 
‘Lift2Work’, in plaats van ‘Walk2Work’. 
De OPTS heeft een outreach (horizontaal) 
van 24 meter, een hoogtebereik 
(verticaal) van meer dan 20 meter 
en een hijscapaciteit van twee ton. 

Nederlandse leveranciers
De eerste OPTS staat opgesteld in de 
oude gieterijhal van de RDM. In de 
kleur oranje, want Lift2Work hecht 
veel waarde aan de Nederlandse 
maakindustrie. Daarom heeft zij bewust 
gekozen voor een samenwerking met 

een aantal Nederlandse partners. 

Jan Rooswinkel: “Wij werken met 
toonaangevende Nederlandse 
leveranciers. Voor de hydrauliek werken 
we met Parker, voor de besturing met 
Elma, de cilinders komen van IHC 
Vremac, de lier van EMCE en de 
staalbouw wordt verzorgd door PTS. 
De engineering is gedaan door Tillen en 
in de ontwerpfase hebben we gewerkt 
met Peter Albers, goeroe op het gebied 
van hydrauliek. De eerste dynamische 
analyses en ontwerpen hebben we 
gedaan in samenwerking met 
Controllab.” Rooswinkel waardeert de 
samenwerking met deze Nederlandse 
bedrijven. “Met de OPTS laten wij zien 
dat wij als kleine landje groot kunnen zijn 

door iets neer te zetten wat nog niet 
bestaat. Waar nog niemand in de wereld 
eerder over had nagedacht. Wij dus wel, 
Nederlanders zijn nu eenmaal innovatief, 
creatief én een beetje eigenwijs.”

Het idee
“Het is drie en een half jaar geleden 
begonnen met een idee gebaseerd op 
de beperkingen van de ‘Walk2Work’-
methode. De technische beperkingen 
ervan zijn goed oplosbaar maar vragen 
een hoog gewicht en veel energie. 
Bovendien is het erg kostbaar. Daarnaast 
moesten er ook operators worden 
ingehuurd en daarmee lopen de kosten 
nog verder op,” vertelt Jan Rooswinkel. 
“Wij kwamen tot de conclusie dat een 
nieuw systeem eenvoudiger, lichter en 

EERSTE OPTS KLAAR OM AAN DE MARKT TE WORDEN GETOOND

‘Waarom lopen als je de 
lift kunt nemen?’
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14 september 2018 was een 

bijzondere dag voor Jan 

Rooswinkel, één van de 

bedenkers en initiatiefnemers 

van het bedrijf ‘Lift2Work’. 

De eerste OPTS (Offshore 

Passenger Transfer System) 

was klaar om aan de markt 

getoond te worden. Ocean 

Energy Resources mocht als één 

van de eersten de OPTS 

bezichtigen en nam een 

interview af. 

'Juist dat maakt 

de OPTS uniek: 

gecertificeerd als 

kraan én als systeem om 

mensen over te zetten.'

 Jan Rooswinkel, Lift2Work.



metres, without the need for any 
alterations to the pedestal. As a 
consequence, the lift can be halted at 
three different heights, to allow direct 
access for passengers to the offshore 
structure, be it an oil and gas production 
platform, or a wind turbine. To achieve 
even higher transfer speeds, an option 
has been included to create ‘continuous 
access’. This generates huge time 
savings, particularly when it comes 
to transferring large groups of people 
in a short period. 

Wijnand van Aalst continued: “Over the 
past 11 months, our ‘Seagull’ gangway 
has undeniably demonstrated its ability to 
outperform others in the offshore oil and 
gas industry and in windfarm projects, 
during commissioning and maintenance 
campaigns. The ‘Safeway Seagull’  has 
been constantly used for the safe transfer 
of personnel and goods during offshore 
wind projects including Borkum West, 
Wikinger and Arkona. For the oil and gas 
industry, the ‘Seagull’ has also proven its 
value on the Tyra East gas field and the 
F3 offshore loading tower project.” 

Game changer
Remko de Boer, General Manager at 

never previously seen in the international 
gangway industry. 

Benchmark
Since the Seagull-type gangway was 
introduced, its cargo function has proven 
to be second to none, in practice. 
The presence of a smart Safeway 
A-Frame construction enables the 
‘Seagull’ to achieve a lifting height that 
cannot be matched by other solutions 
available on the market. Another 
important advantage of the Safeway 
A-Frame is that at the touch of a button, 
the operator can switch in just 20 
seconds from People Transfer Mode 
to Cargo Transfer Mode. Practice has 
shown that this 3D crane function is 
used far more often than was initially 
expected. In this sense, too, Safeway has 
once again raised the performance bar. 
As well as a lifting capacity of 1000 kg, 
a variant can be supplied as an option 
with a lifting capacity of up to 
a spectacular 2500 kg. As a result, 
it is possible to adapt the planning of 
offshore operations so that work can 
be completed faster, more efficiently 
and more safely. This places Safeway at 
a considerable advantage in respect of 
the established order among gangway 
builders. “What was unreachable before 
has now become the new benchmark,” 
said Wijnand van Aalst, Managing 
Director at Safeway. “We at Safeway are 
not focused on what others are doing, 
but on being the best at what we do.”

Time saving
Another unique feature is that the 
standard covered gangway offers height 
adjustment of 18 metres. Including the 
upward and downward luffing capacity, 
this results in a vertical reach of 10 

Safeway B.V. added: “Our customers 
have benefited from Safeway’s unique 
features such as roll compensation, 
height adjustment, zero impact 
bumpering/hover and counterweight. 
In particular our zero impact bumpering 
feature has proven an absolute ‘game 
changer’. Normally speaking a force 
(of up to 1000 kg) is applied against 
an offshore platform or foundation 
pile, to ensure a secure connection. 
This imposes considerable demands 
on the platform or wind turbine, to 
avoid the risk of damage. Besides 
the fact that the gangway has to be 
locked into position, a great deal of 
time is lost for the initial positioning 
of the traditional gangway. To counter 
this difficulty, the special feature of 
Safeway gangways is that the tip of 
the motion compensating gangway 
can be suspended in a stationary 
position, in the air, so that there is 
no need for a fixing point. Again 
this represents a huge time saving. 
In principle, the operator of a Safeway 
type of gangway is free to select his 
approach to the mooring position 
to bring about the quick, safe and 
efficient transfer of employees 
and maintenance engineers.” 

INNOVATION INNOVATION

With its balanced design, the ‘Safeway 
Seagull’ surprised the market with its 
excellent field performance. The ‘Osprey’ 
is designed for maximum integration 
in SOV-type vessels. The main aim of 
the new ‘Albatross’ design is to offer 
increased flexibility to shipping lines 
and operators. 

Unique
The most unique feature of the ‘Safeway 
Albatross’ is that a lift is integrated in 
the mast of the installation for the 
transport of goods, pallets and people. 
As an option, the lift can be extended 
to the below-deck storage hold of 
a Platform Supply Vessel (PSV).  

According to Safeway, part of the 
Van Aalst Group, the stable boom of the 
new Safeway Albatross can be rotated 
through 360 degrees, offering significant 
advantages. One advantage of this 
feature is that the mast can be mounted 
centrally on the deck of a PSV. It also 
means that the 30 metre-long gangway 
can be manoeuvred towards the stern, 
port or starboard, for the safe transfer 
of workers and their tools from the 
vessel to the offshore construction, at 
a spectacular pace. Thanks to the 30 
metre length of the boom, the gangway 
can be positioned centrally on vessels 
with a maximum beam of 20 metres. 
A centreline position is the optimum 

position because ship movements 
at this point are kept to a minimum. 
The increased boom length also means 
less movement of the gangway, so that 
transfer operations can be carried 
out even more safely. 

Safeway has announced that it is possible 
to supply an optional variant with 
a boom length of up to 32 metres. 
This gangway can be mounted on vessels 
with a width of 24 metres, enabling ship 
operators to deploy even more vessels 
from their fleet for identical activities. 
The above described patent pending 
construction means that the ‘Safeway 
Albatross’ offers a degree of flexibility 

INTRODUCTION OF ‘SAFEWAY ALBATROSS’

New W2W system further 
improves operational 
flexibility

Safeway BV, based in Dordrecht, recently introduced its third type of 

high-tech ‘motion-compensated’ walkway under the name ‘Safeway 

Albatross’. Safeway already has two types of active walk-to-work 

systems on the market, namely the ‘Safeway Seagull’ and the 

recently added ‘Safeway Osprey’.
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'We at Safeway are not focused 

on what others are doing, but 

on being the best at what we do.'

Wijnand van Aalst, Managing Director at Safeway. 
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SUBSIDIE

Aanleiding voor het onderzoek zijn 
claims van de minister van EZK, dat de 
kosten van stroom uit zeewind sterker 
en sneller dalen dan verwacht en dat in 
2022 voor de Nederlandse kust de 
eerste windparken ter wereld zonder 
subsidie zullen verrijzen. De Algemene 
Rekenkamer heeft onderzocht of deze 
claims kloppen. Ook zette de Algemene 
Rekenkamer de oorzaken van de 
kostendalingen op een rij.

Niet zonder subsidie 
Het onderzoek leert dat het doel om de 
prijs van stroom uit zeewind tussen 
2013 en 2023 met 40% te verlagen 
binnen bereik is. Op basis van het 
winnende tenderbedrag is de prijs van 
het windpark Hollandse Kust (zuid), dat 
dit jaar is vergund en in 2022 moet 
gaan draaien, 70% lager geraamd dan 
die van 2013. Zonder subsidie leveren 
de windmolens op zee echter geen 
stroom aan het landelijke netwerk. Via 
de kosten voor aansluiting van de 
windparken op zee op het landelijke 
elektriciteitsnet betaalt het Rijk wel 
degelijk mee. De windparken die in 

2022 worden opgeleverd voor de 
Nederlandse kust zullen dus niet de 
‘eerste windparken ter wereld zijn die 
zonder subsidie worden gerealiseerd’, 
zoals de minister van EZK in maart van 
dit jaar aan de Tweede Kamer schreef.

Net op Zee
De Algemene Rekenkamer wijst op de 
subsidie die in het Net op Zee wordt 
gestoken; het netwerk waarmee de op 
zee gewonnen windenergie wordt 
doorgegeven aan het landelijke 
elektriciteitsnet. Die subsidie komt uit 
de Opslag Duurzame Energie (ODE), die 
burgers en bedrijven betalen via de 
energierekening. Landelijke 
netbeheerder TenneT (100% eigendom 
van de staat) is verantwoordelijk voor 
aanleg en onderhoud van Net op Zee, 
maar ontvangt hiervoor subsidie uit de 
ODE. Voor de aansluiting van de 
windparken die gebouwd worden tot 
en met 2023 is € 4 miljard aan 
subsidiemiddelen gereserveerd. De prijs 
van de energie die windpark Hollandse 
Kust (zuid) vanaf 2022 gaat opwekken 
is 4,3 cent per kWh. De subsidie voor 

Net op Zee vormt ruim een derde van 
die prijs.

Stijging aansluitkosten
De Algemene Rekenkamer wijst op het 
risico dat de aansluitkosten van de 
windparken richting 2030 zullen stijgen. 
TenneT heeft de minister van EZK 
gewaarschuwd dat de € 4 miljard,  
die nu beschikbaar is gesteld, bij 
tegenvallers mogelijk niet toereikend is. 
Ook ziet het er naar uit dat de 
aansluitkosten van de windparken die 
tussen 2023 en 2030 worden gebouwd 
aanmerkelijk hoger zullen uitkomen, op 
€ 5 à 6 miljard. De belangrijkste reden is 
dat die parken aanzienlijk verder uit de 
kust liggen. Over de financiering hiervan 
moet de minister nog een besluit nemen.

Focusonderzoek
Het onderzoek naar de kosten van 
windenergie op zee is een nieuw  
type onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer. Het sluit aan bij de 
actualiteit, begint met een scherp 
afgebakende vraag en wordt in relatief 
korte tijd (een kwartaal) uitgevoerd. 

RAPPORT ALGEMENE REKENKAMER

Subsidieloos windpark nog 
geen feit, ondanks forse 
prijsdaling

De prijs van energieopwekking door 

windmolens op zee zal naar verwachting 

spectaculair dalen. ‘Subsidieloze’ 

windparken op zee zullen voorlopig echter 

nog geen feit zijn. Dat blijkt uit het rapport 

Focus op kosten windenergie op zee van de 

Algemene Rekenkamer.
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EUROPEAN HELIPORTS ALLIANCE 

At the end of September the North Sea Heliports Alliance (NSHA) was presented by 
Mr. Olaf Lies, Lower Saxony Minister for the Environment, Energy, Building and 
Climate Protection. The alliance of the six largest European offshore helicopter 
airports will develop a vision on future offshore helicopter operations for the large 
offshore wind farms and on maintaining a scheduled service between several 
heliports. 

The NSHA is to become a platform for European offshore helicopter airports to assist 
governments, energy companies and port and industry organisations to develop 
sustainable and safe helicopter services for the offshore wind market. With this NSHA 
wants to prepare Europe for the future large-scale roll-out of the offshore wind 
industry in the North Sea. The idea originated from the European ambition to use 
a large part of the North Sea to generate renewable energy.
This platform is a think tank for developing a vision of future offshore helicopter 
operations and is a response to the developing market. The idea arose from an 
increasing demand for helicopter flights for offshore wind projects in the North Sea 
and is aimed at providing the fullest possible support for wind farm operators. 
This new market requires efficient helicopter services and expertise, not only for 
the construction of offshore wind farms over the next fifteen years, but also for 
a vision on long-term maintenance and supply strategies. 

The directors of Aberdeen International Airport, Emden Airport, Esbjerg Airport, 
Humberside Airport, Avinor Stavanger Airport and Den Helder Airport also decided to 
hold NSHA meetings at a different airport each time, in which they also invite the 
local energy operators to participate.  

NORDEX EXTENDING 
WIERINGERMEER

Vattenfall signed a delivery contract for 
the expansion of the Wieringermeer 
wind farm with the Nordex Group at 
the Global Wind Summit in Hamburg. 
The expansion comprises 32 
N117/3600 turbines. Last year 
Vattenfall had ordered 50 turbines 
from the same series, of which 
construction is currently prepared. The 
expansion contract entails the delivery 
and installation of the turbines as well 
as service for at least two years.

“All in all, we are now installing almost 
300 megawatts for Vattenfall. The new 
contract is a very important sign that 
highlights the mutual confidence 
which has grown between the 
Vattenfall and Nordex teams over the 
last few months,” says Patxi Landa, 
Chief Sales Officer of Nordex SE.

CONTRACT FOR SECOND FCS 2710

On 26 September, Damen Shipyards Group signed a contract with High Speed 
Transfers (HST) for a Fast Crew Supplier (FCS) 2710. This is HST’s second FCS 2710 
since becoming the launching customer for the vessel type earlier this year. 
The FCS 2710 builds on the success of its predecessor, Damen’s FCS 2610. 
The new design is upgraded to deliver more flexibility, more tank capacity, greater 
deck space, increased comfort and more accommodation. Damen has achieved 
much of this by increasing the length and height of the vessel above water by 
1 metre. The increased height enables the FCS 2710 to operate in wave heights 
over 2 metres, greatly extending operability. 

HST is a relatively new entrant to the offshore transfers sector. Based in Swansea, 
Wales, the company is led by three experienced offshore industry operatives, 
Chris Monan, Tom Nevin, and Ian Oxford. Damen delivered the first FCS 2710, 
HST Hudson, to HST back in July, during the Seawork exhibition in Southampton. 
HST Hudson was named for Hudson Nevin, eldest son of director Tom. 
Following in this tradition, the second vessel will be named HST Sofia, for the 
eldest daughter of director Chris Monan. Damen will build HST Sofia to the 
same specifications as the first vessel. 

MAJOR GAS FIND OFFSHORE UK

Total announces a major gas discovery 
on the Glendronach prospect, located 
offshore U.K. West of Shetland. 
The well was drilled to a final depth
of 4,312 meters and encountered 
a gas column of 42 meters of net pay 
in a high quality Lower Cretaceous 
reservoir. 

Preliminary tests confirm good 
reservoir quality, permeability and 
well production deliverability, with 
recoverable resources estimated at 
about one trillion cubic feet (1 tcf). 
Located on Block 206/04a, in water 
depth of about 300 meters and in 
a formation below the Edradour 
reservoir, the discovery can be 
developed quickly with the existing 
infrastructure around the Edradour 
field and the Laggan-Tormore facilities 
of the Shetland Gas Plant.

“Glendronach is a significant discovery 
for Total which gives us access to 
additional gas resources in one of 
our core areas and validates our 
exploration strategy. Located on an 
emerging play of the prolific West of 
Shetland area, the discovery can be 
commercialized quickly and at low 
cost by leveraging the existing 
Laggan-Tormore infrastructure,” 
stated Arnaud Breuillac, President 
Exploration & Production at Total. 
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MAJOR CONTRACT MAERSK DRILLING AND AKER BP

Maersk Drilling and Aker BP have agreed to a one-year contract to deploy high-
performance rig ‘Maersk Integrator’ on the Norwegian shelf from June 2019. 
The contract is founded on the alliance that the parties entered into in 2017. 
The ‘Maersk Integrator’ will become the first rig to be contracted fully under 
the scope of the alliance between Aker BP, Maersk Drilling and Halliburton. 
When the high-performance jack-up rig finishes its current campaign on Gina Krog 
in June 2019, it will go directly to Ula for a new one-year assignment with Aker BP.

The tripartite alliance was announced last year and focuses on working in 
collaborative relationships which maximise value for all parties involved. 
This is established in contracts using a shared incentives model, thereby 
securing mutual commitment to reduce waste and deliver value. 

The contracts are based on market-rate terms but add the possibility of a 
sizeable upside for all parties, based on actual delivery and performance.

“This contract really symbolises the close working relationship between Aker BP 
and Maersk Drilling that we established in late 2017. This is the first contract fully 
founded on our alliance framework. With shared incentives, all parties will work
as one team towards delivering safe and efficient operations at the lowest possible 
well cost,” says Jørn Madsen, CEO of Maersk Drilling.

In the tripartite jack-up alliance, the parties are exploring new ways of collaborating 
to increase the efficiency of drilling campaigns. In addition to setting up shared goals 
and incentives, it includes integrated project organisations, aligned safety procedures, 
and a one-team mindset guided by the principles of ‘best man for the job’ and ‘best 
for the alliance’.

“With this contract, we will truly see the value of our alliance as we work together 
to reduce waste and lower the cost per barrel on Ula. The collaboration between our 
companies is under continuous development due to the alliance, and we expect to 
gain more and more mutual benefits from working together in new and innovative 
ways,” says Tommy Sigmundstad, SVP Drilling and Wells at Aker BP.

Maersk Drilling, Aker BP and Halliburton entered the joint jack-up alliance in November 
2017. The alliance aims at lowering the cost per barrel and increasing profitability for 
the partners through implementation of digital solutions, increased collaboration 
efficiency, and standardisation and simplification of processes. It is formalised in  
a five-year agreement with the option to extend for an additional five years.

Maersk Integrator.

JASPER VIS VERLAAT ØRSTED

Jasper Vis is op 1 oktober 2018 
vertrokken als directeur Nederland 
van Ørsted. Na zes jaar bij het bedrijf 
is hij 'toe aan een volgende stap'. 

Met Vis aan het roer won Ørsted in 
2016 de aanbesteding voor de aanleg 
van het eerste windpark bij Borssele. 
Vis wordt opgevolgd door Steven 
Engels (1981). Hij wordt als general 
manager West-Europa 
verantwoordelijk voor de 
marktontwikkeling van Ørsted in 
Nederland, België en Frankrijk. 

KABINET IS AAN ZET

“Het kabinet is aan zet nu de analyse 
van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) klaar is. Het 
planbureau geeft aan dat met onze 
voorstellen de 49 procent reductie 
haalbaar is. Het wachten is nu op 
politieke duidelijkheid over de ruimte 
voor normering, heffingen, subsidies, 
wetswijzigingen, bindende afspraken 
en keuzes in de rijksbegroting. 
Zoals het PBL terecht stelt is dat 
nodig voor doorrekenbare afspraken. 
Met deze duidelijkheid kunnen de 
onderhandelingen voor een definitief 
Klimaatakkoord de beslissende 
fase in.” Dit zegt Ed Nijpels in een 
reactie op de PBL-analyse van het 
voorstel voor hoofdlijnen van een 
Klimaatakkoord.

“Wij kijken reikhalzend uit naar 
het kabinetsstandpunt en het debat 
daarover in de Tweede Kamer. 
De tafels staan klaar om verder te 
werken aan een akkoord,” aldus 
de voorzitter van het overkoepelend 
Klimaatberaad.

De voorstellen zijn op verzoek van 
kabinet en Kamer ontwikkeld. Daarom 
vindt Nijpels het volstrekt logisch dat 
die goed willen afwegen of de 
voorstellen passen bij hun opvattingen. 

“Zo hoort het in een democratie. 
Het doel van 49 procent reductie staat 
niet ter discussie. De manier waarop is 
onderwerp van een stevig debat. 
Ik wijs er nadrukkelijk op dat eenvoudig 
nee zeggen tegen voorstellen er niet bij 
is. Dan heb je als politicus ook de plicht 
met alternatieven te komen,” 
benadrukt hij.

Wintershall DEA will be the largest 
independent European exploration 
and production company, with activity 
in twelve countries across Europe, Latin 
America, North Africa and the Middle 
East. The combined business would 
have had pro-forma production of 
approximately 575,000 barrels of oil 
equivalent per day in 2017, almost 
70% of which comes from natural gas. 
Production is expected to rise to between 
750,000 and 800,000 barrels of oil 
equivalent per day in the early 2020s as 
the company executes its business plan.

In 2017, the combined business would 
have generated revenue of €4.7 billion 
and earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortisation (EBITDA) 
of €2.8 billion. Based on the combined 
proven (1P) reserves of almost 2.2 billion 
barrels of oil equivalent at the end of 
2017, the reserves to production ratio 
of the combined business would be 
approximately 10 years.

The combined portfolio and scale of 
Wintershall DEA will provide significant 
potential for sustainable, long-term 
growth. LetterOne and BASF expect to 
be able to realise synergies equivalent to 
at least €200 million per annum. In the 
medium term, the shareholders intend 

to offer shares in the company to the 
public through an initial public offering.

Wintershall DEA will be  
jointly headquartered in  
Hamburg and Kassel
Lord Browne, the Executive Chairman 
of L1 Energy and Chairman of the 
Supervisory Board of DEA, said: 
“I am delighted that we have reached 
agreement to create Europe’s 
largest independent E&P company. 
Wintershall DEA is the largest E&P 
merger in Europe for over a decade, 
and will have a diverse portfolio of 
outstanding growth prospects, with 
the scale needed to access important 
new opportunities. We expect the 
company to evolve rapidly into a 
world-class and globally competitive 
organisation with an international 
portfolio. We look forward to working 
with our new partners to create 
a disciplined, responsible and 
sustainable oil and gas company.”

Mikhail Fridman, co-founder of 
LetterOne, said: “LetterOne is looking 
forward to working with BASF to create 
Wintershall DEA, which will be a new 
and unique international company. We 
are proud to be part of a very important 
moment for the energy industry.”

Mario Mehren, Chief Executive Officer 
(CEO) of Wintershall, will be the CEO 
of Wintershall DEA. Maria Moraeus 
Hanssen, CEO of DEA, will be the
deputy CEO and Chief Operating Officer. 
In addition, Thilo Wieland, member 
of the Board of Executive Directors 
of Wintershall, and Hugo Dijkgraaf, 
Managing Director of Wintershall Norge, 
will be on the five-member Management 
Board of Wintershall DEA. The 
appointment of the Chief Financial 
Officer will be announced in due course.

LetterOne and BASF will now begin the 
process of seeking regulatory approvals, 
a process which could take approximately 
six months. Until closing, DEA and 
Wintershall will continue to operate 
as independent companies.

BASF will initially hold 67% and 
LetterOne will hold 33% of Wintershall 
DEA. This does not take into account 
Wintershall’s gas transportation business. 
However, at closing of the transaction, 
Wintershall DEA will issue preference 
shares to BASF reflecting the value of 
Wintershall’s gas transportation business. 
Before IPO, but no later than 36 months 
after closing, these preference shares will 
be converted into additional ordinary 
shares in Wintershall DEA for BASF.

BUSINESS COMBINATION AGREEMENT

LetterOne and BASF 
create Wintershall DEA
LetterOne and BASF have recently signed a Business Combination Agreement to merge their oil and gas 

businesses and create Wintershall DEA. Closing of the transaction is subject to customary regulatory approvals.

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

www.3d-industrial.comInspections done differently…
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CAPACITY INCREASE AIRBORNE

With the increase in activity in the oil and gas market, Airborne Oil & Gas in 
IJmuiden is significantly ramping up production capacity.

As the track record of Airborne is growing, notably in production flowlines and 
jumpers, customers are asking to deliver much larger quantities of TCP for both 
onshore and offshore applications. In order to support these projects, Airborne is 
now investing in engineering and equipment to increase the production capacity.
In its production facility in IJmuiden, Airborne manufactures TCP by building up 
layers of tape containing glass or carbon fibres and one of three polymers: HDPE, 
PA12 and PVDF. These tapes reinforce a liner of the same polymer, and a coating 
of the same polymer provides a durable outer protection cover. These materials 
enable Airborne to provide fit-for-purpose solutions for subsea well intervention, 
subsea risers and flowlines, and onshore flowlines.

Airborne processes these materials in a three-stage process: extruding the liner, 
winding multiple layers of tape to reach the desired strength and stiffness, and 
coating the pipe. Increasing production capacity will involve speeding up each of 
the three stages.

Airborne is making a multi-million-euro investment in its production facility. 
The automation level is being increased and the processing for each of the materials 
improved. Furthermore the company is reducing logistics lead time and pipe handling 
time, increasing the liner extrusion capability and expanding the coating capacity. 
In addition, Airborne is making hardware adjustment to handle stiffer pipes, 
to be able to deliver deep-water risers in the future.

ALLSEAS GIVES ONSHORE 
DISPOSAL CONTRACT FOR 
VEOLIA AND PETERSON 

Allseas will deliver an oil installation 
to the Dales Voe facility at Lerwick. 
The firm will remove a northern North 
Sea platform’s topside modules in one 
fell swoop. In turn, Allseas has handed 
the contract for the onshore disposal 
to a joint venture comprising Veolia 
and Peterson, managers of the 
Dales Voe site. 

Evert van Herel, senior project 
manager at Allseas, said the contract 
was for CNR International’s Ninian 
North installation, which weighs 
about 12,500 tonnes. Dismantling 
is expected to start in Shetland in 
2020, with preparation work to get 
under way at the base in 2019.

ANOTHER CONTRACT FOR BAKKER SLIEDRECHT 

After the successful commissioning of Service Operations Vessel (SOV) Bibby 
WaveMaster 1, Damen Shipyards started building its successor Bibby WaveMaster 
Horizon, purpose-built for the transfer and accommodation of support and 
maintenance engineers at offshore wind farms. 

Electrical system integrator Bakker Sliedrecht has once again been commissioned 
by Damen to supply all main electrical installations for the luxury hotel vessel. 
With the first ship, all the work has been carried out satisfactorily. We are very 
pleased with the follow-up,” says Account Manager Edwin van den Dool of 
Bakker Sliedrecht

The Bibby WaveMaster is custom-designed to enable offshore wind operators 
to work more efficiently, more safely and in maximum comfort. Offshore support 
and maintenance engineers can stay out at sea for periods up to 30 days at 
a time in luxury accommodations, even in the toughest weather conditions. 
A motion-compensated transfer gangway allows maintenance personnel to walk 
safely between vessel and wind turbines or other offshore structures. Transfers by 
helicopter, daughter craft and CTV are also possible.

The Bibby WaveMaster Horizon will be deployed by Bibby Marine Services for 
the maintenance and operations of a German wind farm equipped with Siemens 
Gamesa wind turbines in the North Sea. To guarantee a stable pinpoint accuracy, 
the Service Operation Vessel will be equipped with a dynamic-positioning system 
2 (DP2) for which Bakker will supply all the integrated systems. 
Bakker Sliedrecht will supply all main electrical installations like the main switchboard, 
two auxiliary switchboards and three low harmonic drive systems for the diesel-
electric propulsion of the vessel. All drive systems will be equipped with an active 
filter, thus saving space and energy and preventing harmonic distortion and the 
risk of energy losses, failure of electronic equipment and overload. Just like the first 
vessel, the Bibby WaveMaster Horizon will be equipped with Bakker Sliedrecht’s 
BIMAC vessel management system. This user-friendly and reliable system manages 
all main and auxiliary functions of the SOV. 

TRANSPORTATION AND 
INSTALLATION OF FSRU 
MOORING SYSTEM 

Jumbo’s Offshore division was 
awarded the contract by Sapura 
to perform the transportation 
and installation of the FSRU’s 
Mooring System as well as project 
management and engineering 
services.

The mooring system comprises an 
anchor base and a rotating yoke arm 
filled with water and barite ballast.  

The structures will be loaded in 
Batam, Indonesia, and subsequently 
transported and installed at the 
offshore site by one of our offshore 
Heavy Lift Cargo Vessels, Fairplayer 
or Jumbo Javelin. The work is 
expected to be completed by 
31 December 2018.

Roddy Lafontaine, VP Offshore 
for Jumbo says: “In continuation 
of last year’s LNG projects such 
as Hilli in Cameroon and 
Moheshkhali in Bangladesh, 
this award enables Jumbo to 
again provide our unique FSRU 
installation solutions, this time 
in Brazil. We would like to sincerely 
thank Sapura, and also Golar, for 
the confidence placed in Jumbo and 
we are very much looking forward 
to working together towards 
a successful project completion.”

Op een tentoonstellingsoppervlakte van 
circa 20.000 vierkante meter worden 
meer dan 700 exposanten uit 40 landen 
verwacht. Tijdens het vorige evenement 
in 2016 kwamen 12.420 bezoekers 
uit 89 landen, waarmee de hoge 
internationale erkenning van zowel 
exposanten als bezoekers - en daarmee 
de wereldwijde betekenis van de 
beurs worden onderstreept.

Als basistechnologie spelen industriële 
afsluiters en ventieltechnologie voor alle 
takken van de industrie een bepalende, 
onontbeerlijke rol. De bezoekers komen 
dan ook uit uiteenlopende branches, te 
weten: petrochemie, olie en gas, chemie, 
marine en offshore, levensmiddelen, 
water- en afvalwatermanagement, 
automotive, machinebouw, farmacie 
en medische technologie en tot slot 
de energiecentrale-industrie. 

Met lezingen en workshops van 
internationale sprekers vindt de 
begeleidende Valve World Conference 
2018 in beurshal 4 plaats, geïntegreerd 
in de bedrijvigheid op de beurs.

De Pump Summit vindt als speciale 
tentoonstelling in hal 5 plaats, zodat er 
een inhoudelijke en optische samenhang 
tussen de conferentie, de speciale 
tentoonstelling en de beurs is.

Hier worden de meest actuele 
pomptechnologieën maar ook de 
nieuwste resultaten uit onderzoek 
en wetenschap gepresenteerd. 
Als snijvlak tussen de industriële 
afsluiters en de ventieltechnologie 
biedt de Pump Summit een waardevolle 
aanvulling en creëert belangrijke 
synergiën voor bezoekers. 

Tot de uit Nederland afkomstige 
deelnemers aan Valve World behoren 
AK Steel International, Alfa Europe, BSM 
Valves, Control Seal, Delta Controls, 
Dumeta Handwheels, Finsatec, KCI 
Publishing, Maverick Valves, Power 
Valves, SPX FLOW Europe, Vactra, 
Valfacts, Valves & Motion Control 
Specialism en Ventil Test Equipment.

VALVE WORLD EXPO IN DÜSSELDORF

Trefpunt van de internationale 
branche voor industriële  
kleppen en ventielen

De wereld van de producenten en verwerkers van industriële afsluiters, 

komt van 27 tot en met 29 november 2018 opnieuw in Düsseldorf bijeen. 

In de beurshallen 3, 4 en 5 van het beursterrein in Düsseldorf presenteren 

internationale specialisten uit de segmenten kleppen en ventielen, 

componenten voor kleppen en ventielen, aandrijvings-mechanismes, 

compressors, ingenieursservices, uitgeverijen en software hun producten 

en diensten en tonen alweer voor de vijfde keer in Düsseldorf hun 

technologische noviteiten.
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already have a healthy amount of booked 
service contracts over the next few years. 
Naturally, we intend to produce more 
GenHook cranes as the market demands 
them. Additionally, we are eager to apply 
our new cranes to the offshore wind 
energy market, as our customers hope 
that this technology will help to reduce 
O&M costs for larger turbines in the 
3MW to 7MW range.”

Meemaken Group
LiftWerx specializes in alternative up-
tower lifting solutions for wind turbine 
corrective repairs. Their state-of-the-art 

Launching in Q1 2019, the new 
technology is fully-electric and has 
a carbon footprint which is 75% less 
than traditional cranes, mainly due to 
the reduced number of trucks required 
to mobilize it. The crane and turbine 
interface are easily mobilized to site 
in only two standard ISO containers. 
The GenHook will drive down O&M 
costs, improve turbine uptime, increase 
safety, and reduce the reliance on larger, 
more expensive traditional cranes.

Benefits
Currently, there are no lifting devices 
in the market which can compare to 
the power, simplicity, and versatility of 
the GenHook. The main benefits are 
as follows:
•  The simple design results in a lower 

capital cost.
•  No wires connect the crane to winches 

on the ground, allowing the nacelle to 
yaw freely as required. This results in 
safer operations, especially when the 
wind changes direction.

•  The crane is entirely mounted within 
the nacelle, with no winch systems on 
the ground, so the ground footprint is 
absolutely minimal.

•  The crane is electrically-driven, avoiding 
diesel and gasoline engines altogether.

•  There is no launching process to install 
the crane. It is simply lifted into the 
nacelle in pieces, using a smaller service 
crane in the turbine.

•  The crane exchanges gearboxes, but 
due to its increased lifting capacity and 
longer boom length, it can also 
exchange generators, transformers, 
and single blades.

•  The crane can be installed on more 
turbine platforms than any other crane 
on the market.

Glen Aitken, President of LiftWerx, says: 
“Many of our customers asked us for 
a crane which can exchange major 
components with reduced downtime, 
reduced costs, and reduced disruption 
as compared to other cranes. That’s 
exactly what the GenHook does. 
We worked with our employees, 
customers, and suppliers to develop 
a device which is simple, cost-effective, 
and user-friendly. When people look 
for value in a product, they often look 
for something which is cheaper, faster, 
and better, but usually they have to 
compromise by settling for only two of 
these virtues. The GenHook offers all 
three. And we are very proud of that.”

Production
LiftWerx already has two GenHook 
cranes in production, both of which 
will be placed into service in early 2019. 
Aitken adds: “Our GenHook cranes 

technology is safer, more reliable, and 
less costly as compared to using large 
traditional cranes. In addition to lowering 
O&M costs, LiftWerx’s up-tower lifting 
technology reduces ground preparation, 
and reduces downtime by allowing safe 
operation of major components in  
higher wind speeds.

The design and production of the GenHook 
will be performed by the Kenz-Figee 
Group, in close co-operation with  
Eager.One for specialized engineering. 
LiftWerx, Eager.One, and Kenz-Figee  
are subsidiaries of the Meemaken Group.

CRANAGE CRANAGE

WORLD’S MOST COST-EFFECTIVE AND VERSATILE UP-TOWER CRANE 

LiftWerx raises the bar 
with new GenHook cranes

LiftWerx from Canada is proud to announce that it has developed the world’s 

most cost-effective and versatile up-tower crane for the wind energy O&M 

industry. Rated at a lifting capacity of 27 tonnes, the GenHook is an 

industry-leading innovation which is designed to exchange generators, 

gearboxes, transformers, and single blades in wind turbines, eliminating 

the need to mobilize large conventional cranes for corrective repairs.
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'We worked with our employees, 

customers, and suppliers to develop 

a device which is simple, 

cost-effective, and user-friendly.'

Glen Aitken, President of LiftWerx 
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AEGIR INSTALLS FIRSTO OFFSHORE WIND TURBINE

At the end of September, Heerema’s Aegir successfully installed the DOT  
wind turbine on its previously installed monopile connected by a Slip Joint. 
Heerema Marine Contractors, project stakeholder of the SJOR-consortium,  
decided to step into this project to present herself to the industry as an installation 
contractor who is also focusing on the transportation and installation of  
wind turbine foundations & turbines.

The DOT wind turbine is located in the Eneco Princess Amalia Wind Park off the  
coast of IJmuiden. The complete wind turbine was picked up in a single lift by 
Heerema’s lifting vessel Aegir from the quay of Sif Rotterdam and transported 
towards its designated location. The fully assembled turbine was installed by  
Aegir as a floating vessel and kept in position by Dynamic Positioning (DP).  
The installation of the wind turbine took less than 1 hour in total, which is  
noticeably faster than usual installation.

FIRST FOUNDATION INSTALLED 

Van Oord successfully installed the first foundation at the Deutsche Bucht 
Offshore Wind Farm early September. The installation of this foundation marks 
the start of the construction period at sea and visualises the first contours of 
this 33-turbine wind farm.

The wind farm is located approximately 95 kilometres northwest of the island 
of Borkum, Germany. The foundation is installed in a water depth of 
approximately 40 metres and consist of a monopile fitted with a transition 
piece. After completion, the offshore wind farm will consist of a total of 33 
wind turbines, 31 on monopiles and two on Mono Buckets. The Mono Buckets 
will be installed in the second quarter of 2019.

During the pile driving activities, Van Oord deploys its innovative FaunaGuard 
system. This in-house developed acoustic device safely and temporarily deters 
marine fauna species by using special underwater acoustics. To further minimize 
the impact on the environment and marine fauna, a multi-level noise mitigation 
system will be used during the installation of the monopiles. The system includes 
a Hydro Sound Damper (HSD) and a double Big Bubble Curtain.

DECOMMISSIONING PROJECT 
AF GRUPPEN

Heerema Marine Contractors (HMC) 
in a consortium with AF Gruppen 
(AFG) have received notice that 
Fairfield Betula Limited intends to 
enter into a contract for the removal 
and disposal of the Dunlin Alpha 
topside in the UK continental shelf. 

The contract includes Engineering, 
Preparation, Removal & Disposal 
(EPRD) of the Dunlin Alpha topside 
with a total tonnage of approx. 
20 000 tonnes. The platform is to be 
removed and disposed in the period 
between 2021 – 2024.

REDEVELOPMENT OF TYRA 
OFFSHORE GAS FIELD

Boskalis has been awarded the 
‘Tyra Redevelopment Subsea 
Installation Phase II’ contract by 
Total E&P Denmark. The sizable 
contract includes subsea engineering, 
procurement, fabrication and 
installation for the Tyra Redevelopment 
project in order to extend the 
operational lifetime of the Tyra 
offshore gas field by at least 25 years. 
Boskalis will provide a broad range of 
specialist subsea contracting activities 
for relocating and connecting subsea 
pipelines as well as the installation of 
manifolds, vertical platform production 
risers and umbilicals. The project will 
be carried out from the Boskalis offices 
in Papendrecht and Aberdeen as well 
as in Esbjerg, Denmark prior to the 
project's execution. The majority of 
work offshore will be executed with 
the high-end diving support vessel 
‘Boka Atlantis’ which was recently 
added to the Boskalis fleet.

EPRD-CONTRACT OF BRAE BRAVO PLATFORM

Heerema Marine Contractors (HMC) and AF Offshore Decom (AFOD), together 
known as the HAF consortium, have been awarded a contract from Marathon Oil 
Decommissioning Services LLC for the Engineering, Preparation, Removal and 
Disposal (EPRD) services of the Brae Bravo Platform.

The scope comprises of the topsides, the flare jacket & bridge and the main jacket.
  
Koos-Jan van Brouwershaven, CEO HMC says: “At the start of the tendering process 
the teams set themselves a clear goal: We are in it to win! It has been a true team 
effort along the way together with our long standing partner AF Offshore Decom to 
secure this contract. We are both pleased and proud that this has earned our clients 
trust in the HAF consortium to execute this complex EPRD project.”

Bengt Hildisch, President of AFOD, says: “Thanks to all, both within Heerema and AF 
Offshore Decom that helped to win this important work. The award of both Dunlin 
Alpha and Brae Bravo in the last two weeks, cements HAF’s position as the absolute 
market leader in EPRD projects in the North Sea.”

GRID HOLLANDSE KUST 
(SOUTH) 

TenneT has awarded the Van Oord-
Hellenic Cables consortium the 
assignment to supply and install sea 
and land cables for the Hollandse 
Kust (South) Alpha project. The 700 
MW grid connection will transmit 
offshore wind energy to electricity 
users in the Netherlands.

Two wind farms with a joint capacity 
of 700 MW are under construction in 
the Hollandse Kust (South) wind farm 
zone, 22 kilometres off the coast of 
the Dutch Province of South Holland. 

TenneT was chosen by the Dutch 
government to manage the offshore 
grid. Its assignment for the Van 
Oord-Hellenic Cables consortium 
covers the design, the manufacture 
of 220 kV cables, the cable-laying 
operation, and connecting the wind 
farm to the Maasvlakte high-voltage 
station. The 42-kilometre-long 
connection will run from the offshore 
Alpha substation to the onshore 
station located at the Maasvlakte 
2 area, Rotterdam.

The Van Oord-Hellenic Cables 
consortium has also been chosen 
to deliver and install cables for the 
Hollandse Kust (South) Beta sea 
cables project. This assignment 
includes manufacturing and laying 
a 66 kV marine cable between the 
Alpha and Beta platforms. 
The Hollandse Kust (South) Alpha 
grid connection must be ready by 
2021, and the Beta in 2022.

NIEUWE HAVENMEESTER 
GRONINGEN SEAPORTS

Pieter van der Wal (51) is met ingang 
van 20 september 2018 benoemd 
tot havenmeester van Groningen 
Seaports. Hij volgt hiermee 
havenmeester André Bruijn op die 
vanwege pensioen het bedrijf verlaat. 
Bruijn is ruim 11 jaar havenmeester 
geweest en neemt vandaag afscheid.

Pieter van der Wal is geboren op 
Ameland (Nes) en kreeg ‘het zoute 
water’ met de paplepel ingegoten. 
Als eilander koos hij voor de zeevaart. 
Zowel in zijn studie als in zijn werk 
heeft hij diverse disciplines doorlopen 
zoals van stuurman en machinist tot 
scheepswerktuigkundige. Daarnaast 
heeft hij voor diverse rederijen gewerkt 
waaronder Wagenborg Shipping en 
Damen Shipyards, zowel in Nederland 
als in het verre buitenland. Sinds 2001 
is Pieter van der Wal in dienst bij 
Groningen Seaports als laatste in 
de functie van Chef Verkeersdienst. 
Van der Wal woont in Delfzijl.

FAST-RESPONSE CABLE REPAIR  

CWind, provider of power  cable  and  asset management services to the offshore 
renewables and utilities market and part of the Global Marine Group, announced 
today a five-year cable repair  framework agreement with Vattenfall, covering their 
European assets.

CWind’s cable repair service is designed to respond more quickly to emergency 
power cable damage, bringing new standards in readiness and rapid deployment 
to the industry. The framework, which covers cable repair, fault-finding and diving 
operations, is supported by Global Marine Group’s fleet of cable ships and crew 
transfer vessels. The primary support coming from the ASV Pioneer, a  uniquely 
versatile vessel that is pre-mobilised, holding and maintaining a stock of universal 
power joints with access to qualified jointers, and is ready to respond quickly to 
Vattenfall in the case of a  cable fault or incident. The ASV Pioneer is on permanent 
standby at CWind’s offshore service hub in Blyth, UK, ideally placed for many 
of Vattenfall’s European sites. The Pioneer barge offers customers  such as 
Vattenfall flexibility in cable repair, including the ability to operate from the 
beach out to a depth of 50m.  

From left to right the standing people are: 

David Wilson (Marathon Oil Decommissioning Services), 

Pieter Heerema (Heerema), Wijnand Tutuarima (Heerema Marine Contractors).

From left to right the sitting people are:

Bengt Hildisch (AF Gruppen), Koos-Jan van Brouwershaven (Heerema Marine Contractors),

 James A Edens (Marathon Oil Corporation).
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OSEA, 27-29 NOVEMBER 2018, SINGAPORE
BEURSGENOTEERD

ADIPEC, ABU DHABI, 12-15 NOVEMBER 2018
Uitverkocht.

OTC HOUSTON 2019, 6 MEI -9 MEI, HOUSTON, USA
Uitverkocht.

OIL & GAS ASIA (OGA) 2019, 18 – 20 JUNI 2019,  
KUALA LUMPUR, MALEISIË
Neem deel in ons Holland Paviljoen. Registratie voor standruimte kan via  

onze website. Contact: w.pupovac@iro.nl

SPE OFFSHORE EUROPE, 3-6 SEPTEMBER 2019, ABERDEEN, 
VERENIGD KONINKRIJK
Registratie voor standruimte kan via onze website. Neem deel in ons  

Holland Paviljoen. Contact: w.pupovac@iro.nl 

OTC BRASIL, 29-31 OKTOBER 2019, RIO DE JANEIRO, BRAZILIË
Registratie voor standruimte start in november/december 2018.

WINDEUROPE OFFSHORE, 26-28 NOVEMBER 2019,  
KOPENHAGEN, DENEMARKEN
Info via dutchvillage@nwea.nl

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.

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

Vrijdag 5 oktober vond bij de Rabobank Utrecht een IRO  
bijeenkomst plaats namens haar Olie- & Gascommissie. Centraal 
stond het nieuwe Energie- en Klimaatakkoord in oprichting.  

Tijdens deze middagsessie werden de kansen en mogelijkheden op  
de Noordzee vanuit diverse invalshoeken belicht. Onder leiding van 
Remco de Boer lieten verschillende partijen hun licht schijnen over  
het nieuwe akkoord. Partijen die ook hebben deelgenomen aan de 
Klimaattafels. 
Interessante presentaties waren er van: 
•  Maarten Biermans, Head Sustainability Policy & Dialogue Rabobank: 

Navigeren met Klimaatimpact
•  Olof van der Gaag, Directeur NVDE (Nederlandse Vereniging 

Duurzame Energie): De Nederlandse Noordzee als cadeau  
voor de energietransitie

•  Martijn Kleverlaan, Energy Transition Manager NAM: 
Systeemintegratie in het Klimaatakkoord

•  Jan Matthijsen, Senior wetenschappelijk onderzoeker Klimaat, 
Luchtkwaliteit en Energie PBL (Planbureau voor de Leefomgeving): 
De Noordzee en het Klimaatakkoord in wording

Bij de paneldiscussie sloten Jo Peters (NOGEPA) en Hans Timmers 
(NWEA) aan. Het leverde een levendig debat op met uiterst 
gedifferentieerde input vanuit een zeer deskundig panel.

Op donderdag 13 september organiseerde IRO een ledenbijeenkomst 

bij Barge Master en Temporary Works Design (TWD) in de 

Rotterdam Science Tower. 

Barge Master is gespecialiseerd in het verhogen van offshore werkbaarheid. 

Zij leveren golf beweging gecompenseerde producten die hun klanten helpen 

weersinvloeden te elimineren en in controle van de planning te blijven. Barge 

Master levert 3D beweging gecompenseerde platformen, kranen en gangways. 

Temporary Works Design (TWD) is een ingenieursbureau dat gespecialiseerd is 

in het creëren van op maat ontworpen tools en constructies waarmee civiele 

en offshore aannemers hun transport- en installatieprojecten veilig en op tijd 

kunnen uitvoeren. Martijn Koppert, directeur Barge Master/TWD verwelkomde 

de leden en gaf een introductie over het bedrijf. Hierna volgden inspirerende 

presentaties van Henrik Moorrees van Shell, Marco Gremmen van Tideway, 

Richard Krabbendam, Heavy Lift Specialis en Peter Loef van BEEQUIP. 

Aansluitend werden de deelnemers meegenomen op een rondleiding door 

het bedrijf. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel. 

Barge Master/TWD, hartelijk dank voor de gastvrijheid!

BARGE MASTER & TEMPORARY WORKS  
DESIGN GASTHEREN IRO LEDENBIJEENKOMST

Van 26 t/m 29 september vond het Mexican 
Petroleum Congres (CMP) plaats in het 
Mexicaanse Acapulco. Dit jaarlijks van locatie 
wisselende evenement is de belangrijkste olie- 
en gasbeurs en congres in Mexico.

De opening van de Mexicaans olie- en gasindustrie 
heeft het land in de internationale schijnwerpers 
geplaatst. De hervormingen in de energiesector zijn 
tot nu toe zeer succesvol gebleken en biedt nog 
steeds nieuwe kansen voor de offshore industrie.

Om zoveel mogelijk bedrijven de gelegenheid te 
geven om op de beurs aanwezig te zijn, heeft IRO 
standruimte afgenomen in het Holland paviljoen 
van de Dutch Energy Association (DEA) waar bedrijven 
met brochures, logo en foto´s konden participeren. 
Bedrijven als Ampelmann, Bayards, OOS 
International, Navingo/Offshore Energy en IRO 
namen ook deel in het Holland paviljoen. Zij konden 
op een metershoge wand hun diensten laten zien. 
Naast de bovengenoemde bedrijven namen ook 
Boskalis, Damen, Fugro, IHC iPS en Van Oord 
deel aan de beurs. 

Aanwezigheid op de beurs van onze ambassadeur in 
Mexico, Margriet Leemhuis, was ook van grote 

toegevoegde waarde voor de promotie en branding 
van de gehele Nederlandse olie- en gastoeleverings-
industrie en werd door alle aanwezige Nederlandse 
bedrijven bijzonder op prijs gesteld.

Voorafgaand aan het Mexican Petroleum Congres 
vond van 24 tot 26 september een missie plaats. 
Deze werd georganiseerd door de Ambassade van 
Nederland in Mexico in samenwerking met het 
Ministerie van Energie van Mexico (SENER), DEA en 
IRO. Zo’n 21 bedrijven, waarvan 16 IRO leden, 
hadden zich hierbij aangesloten. Tijdens de 
driedaagse missie werden interessante presentaties 
gegeven door onder meer PEMEX en de Mexicaanse 
overheid (SENER) en financiële instellingen. 
Daarnaast maakte het seminar 'Nieuwe operators 
en Nederlandse succesverhalen', met presentaties 
van Shell en Damen, deel uit van het programma. 
Uiteraard was er ook voldoende gelegenheid 
tot netwerken. Zo organiseerde Boskalis op 
23 september een netwerkgolfdag en konden 
de deelnemers tijdens vele lunches, diners en 
cocktailrecepties netwerken.

De volgende editie van het Nederlandse paviljoen 
op het Mexican Petroleum Congres (CMP) 2019, 
vindt plaats van 19-22 juni in León, Guanajuato.

IRO DEELNAME AAN MEXICAN PETROLEUM 
CONGRES EN BEURS SUCCESVOL! 

STEVIG DEBAT OVER DE INVULLING NIEUWE ENERGIE- EN KLIMAATAKKOORD
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EN OFFSHORE RENEWABLE 
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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.

Inhoud 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
Kosten: € 495,- excl. BTW
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch
Voertaal: Nederlands 
(Engels indien Engelstaligen in de cursus)
Tijd: 08.30 - 17.15 uur 

Beschikbare data: 
• 28 november • 13 februari • 12 april  
• 28 juni • 11 september • 22 november

Check www.iro.nl/calendar voor meer  
informatie en aanmelden.

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

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

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

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

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

Voertaal: Nederlands (Engels indien Engelstaligen in de cursus)

Tijd: 08.00 - 18.15 uur

Beschikbare data: • 24 mei • 6 december 

Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie en aanmelden.

    

 

IRO KALENDER  
BEURZEN, MISSIES, 
CURSUSSEN  EN BIJEENKOMSTEN 
2018 - 2019 

10-11 NOVEMBER MISSIE SAOEDIE-ARABIË SAOEDIE-ARABIË

12-15 NOVEMBER ADIPEC ABU DHABI, UAE

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

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 SCHIEDAM

11 DECEMBER IRO INNOVATION & TECHNOLOGY COMMISSIE 
 UTRECHT 

13 DECEMBER BESTUURSVERGADERING ROTTERDAM

 2019

9 JANUARI IRO NIEUWJAARSRECEPTIE ROTTERDAM

6 FEBRUARI  IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’  
 ROTTERDAM

13 FEBRUARI CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’  
 DOB ACADEMY, DELFT

7 MAART  INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS 
COMMISSIE N.T.B.

12 MAART  BESTUURSVERGADERING N.T.B.

10 APRIL IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’  
 ROTTERDAM

12 APRIL  CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’  
 DOB ACADEMY, DELFT

6-9 MEI OTC HOUSTON, USA

14 MEI BESTUURSVERGADERING N.T.B.

21 MEI  INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS 
COMMISSIE N.T.B.

18-20 JUNI OGA KUALA LUMPUR, MALEISIË

26 JUNI  IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’ 
ROTTERDAM

28 JUNI  CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’  
DOB ACADEMY, DELFT

3-6 SEPTEMBER SPE OFFSHORE EUROPE ABERDEEN, UK

11 SEPTEMBER  CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’  
DOB ACADEMY, DELFT

12 SEPTEMBER   INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS 
COMMISSIE N.T.B.

17 SEPTEMBER BESTUURSVERGADERING N.T.B.

18 SEPTEMBER  IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’ 
ROTTERDAM

7-9 OKTOBER OFFSHORE ENERGY RAI AMSTERDAM

29-31 OKTOBER OTC BRASIL RIO DE JANEIRO, BRAZILIË

21 NOVEMBER ALGEMENE LEDENVERGADERING N.T.B.

22 NOVEMBER  CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’  
DOB ACADEMY, DELFT

26-28 NOVEMBER  WINDEUROPE OFFSHORE  
KOPENHAGEN, DENEMARKEN

3 DECEMBER  INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS 
COMMISSIE N.T.B.

4 DECEMBER  IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’ 
ROTTERDAM

12 DECEMBER BESTUURSVERGADERING N.T.B.

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

Voertaal: Nederlands (Engels indien Engelstaligen in de cursus)

Tijd: 08.30 - 17.00 uur

Beschikbare data:• 14 november • 6 februari • 10 april • 26 juni • 18 september • 4 december

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

 

1-DAAGSE CURSUS OFFSHORE SAFETY 

Het IRO lidmaatschap geeft het recht om het IRO member logo te gebruiken. 
IRO zorgt er samen met haar leden voor dat de olie-, gas- en offshore renewable 
industrie nationaal en internationaal sterk en positief gepositioneerd wordt. 

IRO nodigt haar leden van harte uit om het IRO member logo actief te  
gebruiken en bij te dragen aan het verspreiden van het merk! Het IRO member 
logo kan op uw website, briefpapier of op andere communicatiemiddelen  
worden geplaatst. Het is verkrijgbaar in kleur en zwart/wit en is te downloaden 
op de IRO website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marloes 
Kraaijeveld, m.kraaijeveld@iro.nl. 

GEBRUIKT U OOK AL HET IRO MEMBER LOGO?
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NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

 

ANTONIUS VESSELHEADS  WWW.ANTONIUS.NL

Antonius is een toonaangevende producent van 3D complexe vormen, tankbodems, kegels, compensatoren  

en andere producten in speciale materialen. Wereldwijd actief en geen beperking betreffende transport.

EMAR OFFSHORE SERVICES  WWW.EMAROFFSHORESERVICES.COM 

EMAR Offshore Services is een onafhankelijke, toegewijde maritieme dienstverlener die olie,  

bouw en mijnbouwbedrijven bedient in hun behoefte aan maritieme kennis en equipment.

FOURICT WWW.EMAROFFSHORESERVICES.COM

We are a Dutch service provider in the process automation area. With the use of intelligent workflows 

and Business Rules we support organizations to improve their operational processes.

GLOBE AIRMOTORS WWW.GLOBE-BENELUX.NL

GLOBE, meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van luchtmotoren en  

hoge druk test systemen voor diverse toepassingen in de olie- en gasindustrie.

IRM EUROPE WWW.IRMEUROPE.COM

IRM ontwerpen en vervaardigen van kritische rubber engineering produkten voor offshore-installatie en 

bescherming. Producten omvatten: Leg Mating Units, Pile Grippers, Diaphragm Closures, Grout Seals.

 

KALKMAN HANDELSONDERNEMING WWW.KALKMAN-HANDEL.NL

Kalkman Handelsonderneming heeft al tientallen jaren ervaring als totaalleverancier voor de bouw, industrie, 

scheepsvaart en transport in levering van bedrijfskleding, persoonlijke veiligheidsmiddelen en gereedschap.

 

PLIANT OFFSHORE WWW.PLIANT-OFFSHORE.COM 

Pliant Offshore is gespecialiseerd in het verrichten van robuuste  hoge precisie offshore metingen 

aan kabels, mono piles, jackets en overige constructiedelen.
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Met een aantal landenpaviljoenen, handelsmissies 
van over de hele wereld en ruim 10.000 unieke  
bezoekers, is OEEC uitgegroeid tot een succesvol 
en groot internationaal evenement. 

IRO en NOGEPA bemanden een gezamenlijke stand 
vlakbij de entrée waar veel bezoekers langskwamen 
onderweg naar de vele innovatieve bedrijven. IRO is 
trots om zoveel leden vertegenwoordigd te zien op 
de beurs en ook in het volle conferentieprogramma. 
Ook Young IRO was van de partij en organiseerde  
net als vorig jaar een event met vele inspirerende 
sprekers en had als titel ‘Paving our way to a bright 
offshore future, together!’. Volgend jaar vindt OEEC 
plaats op 7, 8 en 9 oktober.

OFFSHORE ENERGY, GROOT SUCCES!

Op donderdag 25 oktober vond de doopceremonie van het Walk-to-Work’ schip de ‘Kasteelborg’ 
plaats aan de Nieuwe Diepkade in Den Helder. De doopceremonie werd voltrokken door mevr. 
Marjan van Loon, President Directeur Shell Nederland, onder toezicht oog van de vele genodigden 
uit de industrie, Port of Den Helder en toeleverende bedrijven.

De Kasteelborg is het tweede ‘Walk-to-work’ schip dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat 
gebruiken voor onderhoud aan de ruim twintig offshore platforms in de Zuidelijke Noordzee, zowel in het 
Nederlandse als in het Engelse deel. Het ruim 80 meter lange schip combineert, vergelijkbaar met zusterschip 
Kroonborg, nieuwe technologische vindingen in de offshore industrie en is hiermee vooruitstrevend in 
duurzaam offshore onderhoud. 

Twee huzarenstukjes uit de offshore industrie waarbij eens en te meer de innovatiekracht van de vele IRO leden samenkomt!

WALK-TO-WORK SCHIP ‘KASTEELBORG’  
GEDOOPT DOOR MARJAN VAN LOON



ONDERHOUD

De aanbesteding werd gewonnen op 
basis van economisch meest voordelige 
inschrijving waarbij milieu-eisen, zoals 
de vermindering van de uitstoot van 
kooldioxide (CO2) en stikstofoxide (NOx), 
een belangrijke rol speelden. Speciaal 
hiervoor besloot Baggerbedrijf de Boer 
de ‘Airset’ dusdanig om te bouwen, 
dat het voldoet aan de Euro 6-normering. 
Deze, van oorsprong uit de 
vrachtwagenindustrie afkomstige 
normering, geeft aan dat er tot vijf 
keer minder stikstofoxide uitstoot 
plaatsvindt dan de, in de aanbesteding, 
gevraagde IMO Tier 3-eis.

Natuurwaarden
“Het Waddengebied heeft unieke 
natuurwaarden,” licht Kees van de 
Graaf, directeur van Baggerbedrijf 
de Boer toe. “Onze jarenlange 
samenwerking met Groningen Seaports 
heeft al geleid tot de ontwikkeling van 
de ‘Airset-methode’, waarbij we door 
middel van het injecteren van water en 
lucht het slib los woelen, waarna het op 

natuurlijke wijze naar zee stroomt. Met 
de nu doorgevoerde verduurzamingsslag 
van de ‘Airset’ lopen we jaren voor op 
de wet- en regelgeving.”

Het is noodzakelijk om de haven van 
Delfzijl, inclusief de toegangsgeul 
Paapsand Süd, op diepte te houden 
zodat de scheepvaart veilig en 
verantwoord gebruik kan maken van - 
in dit geval - de haven van Delfzijl.
Als er niet gebaggerd wordt dan slibt 
de haven van Delfzijl namelijk dicht.

Generatormotor
De ‘Airset’ is voorzien van moderne 
Paccar/DAF Euro VI motoren, die draaien 
op een combinatie van diesel en Ad-Blue. 
Deze motoren zijn tot volle tevredenheid 
geïnstalleerd als voorstuwing, pomp 
aandrijving en zelfs als generatormotor. 
Additioneel is gekozen voor een 
nabehandelingssysteem voor de 
uitlaatgassen. Tenslotte heeft het 
injectievaartuig nog een aantal andere 
verbeteringen ondergaan, waaronder 

BAGGERBEDRIJF DE BOER 

Onderhoudscontract 
Delfzijl dankzij groen schip

O C E A N  E N E R G Y  R E S O U R C E S  -  5  /  2 0 1 834

Recent is een vijfjarige 

baggeronderhoudscontract 

voor de haven van Delfzijl 

ondertekend door Groningen 

Seaports en Baggerbedrijf de 

Boer uit Sliedrecht. In het winnen 

van de aanbesteding speelde 

de verduurzaming van 

injectievaartuig ‘Airset’ 

een belangrijke rol.

het grotendeels vernieuwen van de 
bemanningsverblijven, groot onderhoud 
aan de waterinjectie installatie en nieuwe 
elektrotechnische verbeteringen zoals 
het aanbrengen van ledverlichting Wop 
het gehele schip.

Foto’s (door Baggerbedrijf de Boer).WW

Contractondertekening door Cas König (l), CEO 

Groningen Seaports NV en Kees van de Graaf (r), 

directeur Baggerbedrijf de Boer.

De verduurzaamde ‘Airset’.

+31 (0)88 26 28 688

SAFE PASSENGER AND LOAD TRANSFER

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OPTS_A4g_04MWET3mm-)vervul.pdf   1   09-03-18   12:00



ECMT

WWW.GWO.TRAINING

NIEUW
GWO Safety Training - Maashaven Rott erdam

Alti jd plaats - Cursus gaat alti jd door - Verplaatsen alti jd mogelijk

Tijdelijke introducti e prijzen:

GWO Basis - off shore € 1500,- p/p all-in ex BTW

GWO Herhaling - off shore € 1000,- p/p all-in ex BTW

GWO Basis - onshore € 1000,- p/p all in ex BTW

GWO Herhaling - onshore € 850,- p/p all in ex BTW

Boeken voor deze scherpe prijzen?
Bel 010-495-2018 of mail naar assistant@ec-mt.com

���.���.��������

ECMT:   Persoonlijk  -  Betrouwbaar  -   Flexibel

© 2018 Emergency Control - Mariti me Training BV - P.O. Box 59008 - 3008 PA - Rott erdam - The Netherlands
ECMT is GWO , ILT-STCW and ISO 2001:2015 certi fi ed


