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EverSea, ondergebracht bij DEME Offshore,
heeft eind vorig jaar in opdracht van Petrogas E&P
Netherlands het onbemande gaswinningsplatform
Q1 Halfweg verwijderd. Het decom-contract
omvatte het engineeren, voorbereiden,
verwijderen en afvoeren van de topside van
530 ton alsmede de vier palen. Een verslag.

In March 2018 Maersk Drilling awarded GustoMSC
the first order for the uniquely designed multifunctional
arm Chela. Mid Q2 2019 Chela is going to be
installed on the Maersk Invicible. Breman Machinery
from Genemuiden was one of the suppliers
supporting GustoMSC in achieving the fast
track delivery required by Maersk.
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Eerder dit jaar vond een succesvolle handelsmissie
wind plaats naar Bremerhaven. Han Heilig van
Ocean Energy Resources was erbij en was getuige
van het hoogtepunt op de tweede dag van de
missie; het bezoek van Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin
Maxima. Een verslag.

Three days - that’s what it took to lift four of the last
pieces in the Johan Sverdrup puzzle into place - the
two final platform topsides, a bridge and a flare stack.
The processing platform lift was het heaviest lift ever
performed offshore. The complete lift project was
performed by Allseas’ Pioneering Spirit.
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PRIMEUR VOOR EVERSEA IN OPDRACHT VAN PETROGAS E&P NETHERLANDS B.V.

Ontmanteling onbemand
Q1 Halfweg Platform
Het Belgische EverSea is volledig gericht op offshore olie- en gasprojecten. BU Manager van het bedrijf, dat
tegenwoordig deel uitmaakt van DEME Offshore, is Niels van Berlaer. Hij is sinds 2004 actief bij DEME. Voor het
binnenhalen van projecten op het gebied van het installeren of weghalen van modules of complete platformen wordt hij
commercieel ondersteund door Aart Ligterink. Hij werkte voorheen bij Heerema, Seaway Heavy Lifting en SBM Offshore.
EverSea maakt gebruik van dezelfde jack-up vessels die ook door GeoSea worden ingezet. EverSea heeft reeds een aantal
succesvolle transport- en installatieprojecten op haar naam staan en in december vorig jaar werd ook de eerste
ontmantelingsklus op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) met succes afgerond. Inmiddels zijn met AF Offshore
Decom uit Noorwegen contracten getekend om na 2021 in totaal elf platformen in het Engelse deel van de Noordzee op
te ruimen. Een geruststellend vooruitzicht met de wetenschap dat er nog enkele tientallen tenders voor decom-projecten
uitstaan. Alleen al in het NCP moeten 77 van de 150 resterende platformen tegen 2025 zijn ontmanteld.

Ondertekening contract. Links staand:
Luc Vandenbulcke (CEO DEME),
links zittend: Niels van Berlaer
(Business Unit Manager DEME Offshore),
rechts staand: Dirk Jan van Orden (General Counsel
Petrogas E&P NL), rechts zittend: Nick Dancer
(General Manager Petrogas E&P NL).

“De komende maanden zal de
orderportefeuille zich gestaag blijven
vullen,” verwacht Niels van Berlaer.
OER sprak met hem tijdens de
doopplechtigheid van het nieuwe
hefvaartuig Apollo in de haven van
Zeebrugge, België. Betekende het
bezoek aan de Apollo voor de meeste
aanwezigen daadwerkelijk een allereerste
kennismaking met het unieke vaartuig,
voor Niels en zijn collega’s was het veel
meer een hartelijk weerzien en een
hereniging met de bemanning. In het
laatste kwartaal van 2018 hadden zij
reeds met de Apollo een geotechnisch
onderzoek uitgevoerd voor de kust van
Schotland, het Q10 Platform van Tulip
Oil geïnstalleerd en het onbemande
gaswinningsplatform Q1 Halfweg van
4

Petrogas verwijderd. Laatstgenoemd
project was zowel voor EverSea als
voor de Apollo een primeur.
EPRD-contract
Op 9 augustus 2018 tekenden
vertegenwoordigers van Petrogas
en EverSea het contract voor de
ontmanteling van het onbemande
gaswinningsplatform Q1 Halfweg in
het NCP op ongeveer 16 mijl zuidwest
van Den Helder. Het in 1995 in een
waterdiepte van 24 meter geïnstalleerde
platform met drie boorputten was destijds
als ‘zelfinstallatie’ ontworpen en bestond
uit een betonnen basis die een normaal
onbemand dek ondersteund met vier
buisvormige stalen steunpoten.
De productie op het platform werd in
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2017 door Petrogas stopgezet en snel
daarna werd een Plug and Abandonment
(P&A) procedure met succes afgerond.
De drie putten waren dus dicht.
Het decom-contract omvatte het
engineeren, voorbereiden, verwijderen
en afvoeren van de topside van 530 ton
alsmede de vier palen, waarvan het
gewicht varieerde van 51 tot 60 ton.
In het Engelstalige vakjargon wordt dit
een EPRD-contract genoemd. Verwijdering
van de gravity based foundation behoorde
niet tot de scope of work van EverSea.
De palen moesten vlak boven de fundatie
worden afgesneden met een diamond
wire cutting tool. Voor het definitief
recyclen van het platform en de poten
sloot EverSea een overeenkomst af met

Hoondert Services & Decommissioning
(Hoondert) uit Vlissingen.
Aanvaring
Aanvankelijk leek het ontmantelen
van het Q1 Halfweg Platform een
tamelijk straight forward job. Maar de
chemicaliëntanker Elsa Essberger gooide
op oudejaarsavond 2017 roet in het eten.
Omstreeks 19.15 uur kwam zij in
aanvaring met het platform. Voor
Petrogas was de aanvaring aanleiding
om de definitieve toekenning van het
decom-contact tijdelijk op te schorten om
een evaluatie te kunnen maken van de
stabiliteit van het platform. Uit een eerste
inspectie was namelijk gebleken dat
het platform een flinke schade had
opgelopen. De conditie van het Q1

Halfweg Platform had zichtbaar geleden
onder de aanvaring. Niet alleen de topside
bleek behoorlijk beschadigd, met
onderwatercamera’s waren ook flinke
beschadigingen aan de vier steunpalen
geconstateerd. Deze bleken ingedeukt
en vervormd. Niels van Berlaer: “Had de
aanvaring niet plaatsgevonden dan
hadden wij gewoon de topside eraf
gesneden en op het dek van de Apollo
geplaatst en vervolgens ook de vier palen
verwijderd. Door de significante impact
van de aanvaring kregen we nu met
een totaal ander project te maken.
De verhoogde moeilijkheidsgraad maakte
veel engineeringwerk noodzakelijk.
Er moesten allerlei verstevigingen worden
aangebracht en voorzorgsmaatregelen
worden genomen om te voorkomen dat

bij het lossnijden van het platform
eventueel ongecontroleerde bewegingen
zouden kunnen ontstaan. De spanning
die in de palen zit opgeslagen, zou ertoe
kunnen leiden dat deze onverwacht
zouden wegschieten.”
Winterperiode
In nauwe samenwerking met een team
van engineers van Petrogas heeft EverSea
in een periode van slechts vijf maanden
de complete engineering van het
uitdagende ontmantelingsproject
gerealiseerd. Een prestatie op zich want
doorgaans is er veel meer tijd nodig voor
het engineeren van een decom-project.
Technisch gezien is het slopen van een
platform namelijk van een heel andere
orde dan het installeren ervan.
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Zeker in het geval van het beschadigde
Q1 Halfweg Platform. Van Berlaer:
“Het is een absoluut gegeven dat het
aantal engineeringsuren voor een decomproject normaliter twee keer zoveel is.
Contractueel mochten we het project
tot eind 2019 uitvoeren, maar door de
aanvaring was er nu sprake van een
bespoediging van het verwijderingsproces.
Voor hun eigen gemoedsrust hadden
Petrogas en EBN aangegeven dat zij het
platform zo snel mogelijk verwijderd
wilden hebben. Vandaar de beslissing
om het project nog in de winterperiode
van 2018 uit te voeren. Enigszins gedurfd
vanwege het weerrisico, maar wij wilden
onze klant in deze graag ten dienste zijn.
Ook al moesten we, achteraf gezien,
twee winterse stormen tijdens de
operatie trotseren.”
Uitdaging
De grootste uitdaging van dit
ontmantelingsproject zat dus in het onder
controle houden van de bewegingen van
het platform en de palen. Het risico dat

6
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equipment zou losschieten tijdens het
scheiden van de topside van de palen
moest zoveel mogelijk geminimaliseerd
worden. Niels van Berlaer licht toe:
“Op 17 december zijn we met de Apollo
uitgevaren. Na aankomst hebben we eerst
het platform geheel veilig gemaakt en alle
losse items, zoals skips en scaffolding,
verwijderd. Aan de buitenkant van de
palen zijn we toen begonnen met het
aanbrengen van drie sneetjes van 20/30
centimeter, pal onder de topside.
Daarvoor is de methode abrasiefsnijden
middels een watersnijmachine ingezet.
Deze activiteit werd op afstand uitgevoerd
omdat het risico op een calamiteit te hoog
was en wij onze medewerkers daaraan
niet bloot wilden stellen. Veiligheid geniet
bij ons altijd prioriteit. Vervolgens is een
rope access team via het platform de
palen ingegaan en heeft daar ter hoogte
van de eerder aangebrachte snedes drie
grote stalen profielen - shearkeys - per
paal ingelast. Met een snijtool is tevens
in elke paal een rond gat aangebracht
waarin een pin kon worden gestoken.
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Aan deze pinnen moest uiteindelijk het
platform worden gehesen. Tot slot zijn
de snedes aan de buitenzijde volledig
doorgesneden, waarbij de shearkeys
ervoor moesten zorgen dat de topside
ten opzichte van de palen niet
kon verspringen.”
Liftoperatie
Op 4 januari kon het signaal op groen
worden gezet om met de daadwerkelijke
hijsoperatie van de topside te beginnen.
Aanvankelijk verliep niet alles geheel
volgens plan. Er bleek nog altijd een
behoorlijke spanning in de palen te zitten.
Tijdens het liften werd vastgesteld dat
er meer dan 100 ton wrijving werd
opgewekt door de drang van de palen
om naar buiten toe te verspringen.
De topside kwam maar niet in één keer
helemaal los. Bij nader onderzoek bleek
dat de shearkeys een onverwachte
belemmering vormden bij het loskrijgen
van de topside. “In dit geval bleek maar
weer eens overduidelijk dat geduld
hebben een heel goede eigenschap is,”

bevestigt Niels van Berlaer. “Het had geen enkele
zin om met enig geweld te liften. De gehele
operatie moest uiterst gecontroleerd en secuur
plaatsvinden. En zo geschiedde. Tot volle
tevredenheid van onze opdrachtgever.”
Technisch gezien toonde ook de Apollo aan een
perfect schip te zijn om dit soort werkzaamheden
met succes uit te voeren. Met inbegrip van
de 2000 m2 beschikbare deck space.
Omdat zij tijdens de hijswerkzaamheden op
haar poten staat, is de Apollo weersonafhankelijk
en kan zij als niet bewegend schip een statische
lift uitvoeren met haar leg-encircling kraan
van 800 ton.
Na verwijdering van de vier palen, zette de Apollo
koers richting Vlissingen. Hier kwam het transport
op 11 januari aan om geheel volgens de laatste
milieu- en veiligheidsvoorschriften te worden
ontmanteld. EverSea geeft leiding aan de
ontmanteling en Hoondert voert het werk
uit. Het bedrijf heeft hiervoor speciale
werkprocedures opgesteld waarmee
voldaan wordt aan de IMO-richtlijnen.
Het volledig recyclen van het Q1 Halfweg
Platform zal eind april 2019 gereed zijn.
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GUSTOMSC DELIVERS MULTIFUNCTIONAL LIFTING TOOL WITH HIGHEST LEVEL OF SAFETY

Increased reach
capabilities for ‘Chela’

‘Cooperation with
Maersk Drilling and
AkerBP allowed us
to get closer to the
ultimate and
mutual goal:
the highest level
of safety and
efficiency at sea.’

In March 2018 Maersk Drilling, the world leading provider of high-efficiency drilling services, awarded GustoMSC the
first order for the uniquely designed multifunctional arm ‘Chela’. This was a landmark event for the Dutch design &
engineering company that further accelerated Chela’s development. Mid Q2 2019 ‘Chela’ is going to be installed on
the ‘Maersk Invincible’ (a GustoMSC CJ70 design), while operating offshore in the giant oilfield Valhall in the southern
Norwegian North Sea for AkerBP. By using this multifunctional lifting tool Maersk Drilling puts herself in an advantageous
position, since ‘Chela’ significantly eases safe material handling underneath the cantilever which reduces the total well
construction time considerably. A unique feature that directly addresses the call for cost reduction from operators.

Sibren Bonte,
Project Manager Equipment
GustoMSC

The most striking enhancement
introduced into ‘Chela’ is the increased
reach capability under the cantilever,
further improving the material handling
capabilities and safety on the wellhead
area. GustoMSC will deliver ‘Chela’
(classified by DNV GL) to Maersk as a fully
outfitted and tested crane, complete with
a dual winch system for extreme safe
operations above live wells, anti-collision
system and vertical rack & pinion travel
system that enables the crane for
reaching the main deck. The actual
offshore installation procedure of ‘Chela’
is quite straight forward. Due to the
efficient foundation interface with the
cantilever on board the ‘Maersk
Invincible’, only limited modification
to the existing cantilever structure is
required for the foundation of ‘Chela’.
In addition Chela is also designed to be
easily dismountable, and if the same
integration points and type of jumper
stations are used, the crane can be
shared among different rigs within
any rig fleet, increasing flexibility
for the operator and contractor.
Step change
Designed to achieve a high level of safety,
the fully electrically-driven ‘Chela’ offers
8
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an extra hand in operations. Due to its
crablike motion characteristics, it can
reach below the cantilever as well as
elevate towards the main deck, providing
crane access to an area traditionally
blocked by the cantilever when drilling
on conventional set-ups. It can transfer
containers and other pieces of equipment
from the main deck of the rig to
underneath the cantilever and
vice versa in a single lift operation.
“We are grateful that Maersk Drilling
awarded us this order and has shown
its confidence in ‘Chela’. Prior to going
into the fabrication, installation and
commissioning phase, GustoMSC
together with Maersk Drilling and their
client AkerBP, have been closely working
together to further optimize ‘Chela’.
This cooperation allowed us to get closer
to the ultimate and mutual goal: the
highest level of safety and efficiency
at sea,” says Sibren Bonte, Project
Manager Equipment at GustoMSC.
“The technology we engineered is
a substantial step change in increased
efficiency on wellhead platform logistics.
As ‘Chela’ provides under-cantilever
crane coverage at the highest level of
safety, there is no need to shut in wells
when a lifting sequence is performed by

‘Chela’. The crane, capable to lift 22
tonnes at 21 m radius underneath the
cantilever at any position, does not obstruct
any wellhead deck space. Both are value
drivers for Maersk Drilling and AkerBP.”
Optional feature
Chela’s moveable arm creates a sturdy
hoisting point underneath the cantilever,
enabling wireline operations away
from the well centre of the drill floor.
It thus provides a huge advantage in
development drilling, infill drilling and
plug and abandonment operations.
The wireline operations can take place
offline, on any other well, while the
derrick is engaged with normal drilling
operations. This optional feature of
‘Chela’ results in significant savings
in rig days for plug and abandonment
operations that can amount to around
15% compared to the conventional
procedure, by providing offline activities
such as logging and cementing that
normally need to be performed in
sequence on the drill floor.
Automation
Every G20 certified crane operator can
operate ‘Chela’ after training. She is
controlled with a handheld remote,
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H O O S PA N N I N G S N E T
HOOGSTE CAPACITEIT TER WERELD

TenneT sluit 6,1 gigawatt
aan nieuwe windparken aan

‘Chela is an
absolute game
changer.’

TenneT gaat als netbeheerder op land én op zee van 2024 tot
en met 2030 6,1 gigawatt aan nieuwe offshore windparken
aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Daarbij
maakt TenneT gebruik van technieken die kostenefficiënt en
toekomstbestendig zijn en wordt tegelijkertijd de omgeving
en het milieu zo veel mogelijk ontzien tijdens de aanleg.

Artist's impression van een 2GW offshore
converter platform voor IJmuiden Ver.

allowing the operator to be in the
optimal position to oversee and control
the operations at all times. The arm is
supplied with an anti-collision procedure
to ensure that the load and crane boom
do not collide with obstacles such as the
riser at well center or topside modules
below and aft of the rig.
Support
Commencing fabrication in Q2 2018,
GustoMSC used the latest simulation
techniques in fast tracking high
specification equipment development

and verification. The company found
support from several Dutch suppliers in
achieving the fast track delivery required
by Maersk, especially JB Systems from
Vlaardingen for E&I and Breman
Machinery from Genemuiden as long
term partner for high quality steel
construction and assembly. Sibren Bonte:
“We have been doing business with
Breman for 15 years now. They have
carried out the steelworks and outfitting
of many projects and on each occasion
they proved to be an exceptionally
competent company.”

Bright future
At the time of writing ‘Chela’ has not
yet been installed on the ‘Maersk
Invincible’, and it is a bit premature to
confirm that ‘Chela’ is as revolutionary
as GustoMSC claims. But according to
Project Manager Sibren Bonte ‘Chela’
is an absolute game changer.
“We have high expectations for the
future. A number of operators have
already visited the Breman facility in
IJmuiden to take a closer look at the
crane and they were all impressed
by the performance of ‘Chela’.”

Manon van Beek, CEO TenneT: "Wij
leveren hiermee een belangrijke bijdrage
aan de versnelling van de energietransitie.
Op basis van onze ervaringen met
innovatieve technologie in Duitsland
kunnen wij nu de Nederlandse ambities
voor de ontwikkeling van wind op zee
met minder kabels, minder platforms
en minder ruimtelijke impact en hinder
voor de omgeving en het milieu zowel
op zee als op land helpen realiseren."
Verantwoordelijkheid
TenneT heeft van EZK de
verantwoordelijkheid gekregen voor het
aansluiten van in totaal 9,6 GW[2].
Daarvan zal 5,6 GW worden aangesloten
met wisselstroomverbindingen en 4 GW
met innovatieve gelijkstroomverbindingen.
Samen met de al operationele windparken
op zee komt de capaciteit aan wind op
zee in 2030 uit op 10,6 GW. Dit komt
overeen met bijna 22 keer de capaciteit
van de kerncentrale in Borssele.
Wereldprimeur
Voor de windenergiegebieden Hollandse
Kust (west) en Ten Noorden van de
Waddeneilanden wordt geprofiteerd van
TenneT's gestandaardiseerde concept
met offshore transformatorstations van
700 MW. Deze bundelen de elektriciteit
van de windparken. 220 kV kabels
transporteren de windstroom
vervolgens naar de kust.

‘Chela’ was fabricated in the
IJmuiden facility of Breman.

10
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Bij het verder op zee gelegen
windenergiegebied IJmuiden Ver
zullen twee gelijkstroomverbindingen
(bestaande uit kabels en

converterstations) worden gebruikt;
voor het eerst ter wereld met een
capaciteit van 2.000 MW (2 GW).
De kabels hebben een spanningsniveau
van 525 kV (525.000 Volt). Op deze
manier wordt er optimaal gebruik
gemaakt van de schaalgrootte van
dit gebied en dit sluit ook aan bij de
wens van windindustrie voor grotere
windparken. Bij een grotere capaciteit
van 2 gigawatt zijn maar twee in plaats
van zes kabels nodig (lagere kosten) en
is er dus ook een kleiner ruimtebeslag.
Ook zijn minder tracés op land nodig,
waardoor de omgeving zoveel
mogelijk wordt ontzien.
Veel profijt
De stap naar verbindingen met een
vermogen van 2 GW is mogelijk vanwege
TenneT's unieke ervaring met HVDC[1]
netaansluitingen in Duitsland.
Daar sluit TenneT op grote schaal
offshore windparken aan op basis van
gelijkstroom. Gelijkstroomkabels van
2 GW, maar dan op land, vormen ook de
basis voor de aan te leggen SuedLink en
SuedOstLink. Het hoge spanningsniveau
van 525 kV gebruikt TenneT voor de
nieuwe internationale verbinding tussen
Duitsland en Noorwegen, NordLink.
Bij het aansluiten van windparken bij
IJmuiden Ver zullen dus twee offshore
converterstations van elk 2 GW worden
geplaatst die de door de windparken
opgewekte wisselstroom omzetten in
gelijkstroom. Met deze techniek worden
transportverliezen voorkomen. Op land
staan dan weer converters die de

gelijkstroom omzetten naar wisselstroom
voor verder transport en distributie naar
bedrijven en huishoudens. Door
aansluiting op de meest verstandige
punten in het net wordt ook voorkomen
dat grote investeringen in het landelijk
hoogspanningsnet noodzakelijk zijn.
De offshore converters en windmolens
bij IJmuiden Ver (ca. 80 km uit de kust)
zullen niet vanaf land zichtbaar zijn.
Innoveren
Naast dit innovatieve aansluitconcept
geeft TenneT invulling aan haar
verantwoordelijkheid als netbeheerder
op zee door te werken aan oplossingen
om de infrastructuur efficiënter te
benutten. In dat licht onderzoekt TenneT
samen met de gassector en in overleg
met het ministerie van EZK of offshore
gasplatforms voor hun energiebehoefte
door middel van een aansluiting op het
net op zee van duurzame elektriciteit
zijn te voorzien. Ook een verbinding van
IJmuiden Ver met het Verenigd Koninkrijk
die gebruikt kan worden als interconnectie
(WindConnector) op momenten dat het
minder waait, kan bijdragen aan een
efficiëntere benutting van de
infrastructuur.
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STERKE PRESENTATIE NEDERLANDSE WINDSECTOR

Handelsmissie Wind naar
Bremerhaven groot succes

Op 5 en 6 maart van dit jaar vond een economische handelsmissie wind plaats naar Bremerhaven, Duitsland.
In totaal hebben 50 Nederlandse bedrijven uit de offshore windsector deelgenomen aan de missie.
Zowel Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, als Zijne
Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima woonden een deel van het
handelsmissieprogramma bij. In aanwezigheid van minister Kaag en/of het koningspaar, zijn ter plaatse drie
contracten en samenwerkingsovereenkomsten tussen Nederlandse en Duitse windpartijen ondertekend.

De Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland organiseerde de handelsmissie
samen met de Nederlandse ambassade
in Berlijn, in opdracht van het ministerie
van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse
WindEnergie Associatie was intensief bij
12

de organisatie betrokken om de
inhoudelijke sectorprogramma’s vorm
te geven. Op uitnodiging van NWEA
was ook Han Heilig van Ocean Energy
Resources in de kleinste deelstaat van
Duitsland aanwezig. Zoals bekend is onze
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oosterbuur veruit de grootste
handelspartner van Nederland.
Wij exporteren meer dan 100 miljard.
Met daarbij de aantekening dat wind op
zee een hele belangrijke ontwikkeling is
aldaar. Duitsland heeft de ambitie om

65% van hun energiegebruik duurzaam
te maken. En daar liggen voor
Nederlandse bedrijven dus enorme
kansen. De Duitsers spreken over
‘Die Energiewende’. De vraag is:
kunnen we daar als Nederland iets aan
toevoegen? RVO Directeur Internationale
Programma's Tjerk Opmeer geeft het
antwoord. “Dat kunnen we wel degelijk.
We hebben als Nederland niet per se
hele grote windmolens die we verkopen,
maar wel heel veel bedrijven die in de
installatietechniek actief zijn. We hebben
veel kennis van bodemontwikkeling
en in logistiek zijn we zeer sterk.
Ook kan Nederland wat betreft het
onderhoud van de rotorbladen een
belangrijke rol spelen. Er zijn echt
grote mogelijkheden. Op 21 en 22 mei
van dit jaar is er een grote conferentie in
Bremerhaven: Windforce 2019.
Daar zijn mogelijkheden voor
matchmaking. Dan kan je ook echt je
tegenspelers ontmoeten om te kijken of
je daar ook zaken kan doen in de wind
op zee-sector. Eén van de dingen die in
Duitsland écht telt, veel meer dan dat
we in Nederland gewend zijn, is goed
beslagen ten ijs komen. Je moet echt een
goed product hebben. En niet zomaar
een proefballonnetje oplaten. Duitsers
zijn wel voor een innovatief product te
porren, maar dan willen ze wel – zeker
als het om een technisch ontwerp gaat –
dat het goed gedocumenteerd is.”
Enthousiast
Het enthousiasme in Nederland voor
deelname aan de missie was verrassend
groot. NWEA had zelfs een wachtlijst.
Voor veel deelnemers was dit hun eerste
deelname ooit aan een handelsmissie en
dat deze missie naar meer smaakt,
bleek na afloop overduidelijk. Niet alleen
werden er met Duitse organisaties uit
de windsector goede contacten gelegd,
ook het netwerken onderling was bij
de Nederlandse deelnemers enorm
goed aangeslagen. Al tijdens de
kennismakingsborrel in het Atlantic Hotel
werden er driftig visitekaartjes uitgedeeld
en contacten gelegd. Ook werden reeds
vervolgafspraken gemaakt die hopelijk
zullen leiden tot nieuwe samenwerkingen
tussen Nederlandse bedrijven onderling.
Eerste dag
De eerste missiedag begon al vroeg.
Kick-off breakfast om 8 uur. Daarna
vertrok het gezelschap per bus richting
het trainingscentrum van Falck Safety
Services in Bremerhaven. Het was
behoorlijk koud en het regende
pijpenstelen. Toch gingen de outdoor
demonstraties gewoon door.
Ter afsluiting was er gelukkig een HUETdemonstratie in een overdekte ruimte.
Hier konden we even doorwarmen.

Presentatie van business
development manager
Niels Noordeloos van
Deutsche Windtechnik AG –
Rotor und Turm in Bremen.

Na dit natte en weinig inspirerende
ochtendprogramma vertrokken we
richting het kantoor en een rope
access trainingsfaciliteit van Deutsche
Windtechnik AG – Rotor und Turm in
Bremen. Hier gaf onder meer business
development manager Niels Noordeloos
een interessante uitleg van zaken over
de functie van het bedrijf binnen de
windsector. Niels is actief voor Deutsche
Windtechnik B.V. dat in 2015 in Utrecht
een kantoor opende, om vandaaruit
tegemoet te komen aan de toenemende
vraag van Nederlandse windpark
eigenaren en energiebedrijven naar
onderhoudswerkzaamheden. Managing
director van de Nederlandse tak van
deze Duitse O & M specialist is Geert
Timmers. Deutsche Windtechnik biedt
full-serviceconcepten voor inspectie en
onderhoud in de offshore windmarkt,

zowel voor werkzaamheden boven als
onder water. Door slimme combinaties
van inspecties te maken kan het bedrijf,
tegen lagere mobilisatiekosten,
maatwerk inspecties leveren van alle
belangrijke onderdelen van de balance
of plant. Noordeloos: “De reden dat
wij naast Utrecht ook een kleine
entity hebben in Amsterdam en een
servicestation in Groningen, is dat
Nederland op het gebied van offshore
bouwen veel ervaring heeft. Duitsland
heeft daarentegen meer ervaring op
het gebied van windenergie, en
het onderhoud van windmolens.”
Vervolgens stond er een uiterst
informatief en leerzaam bezoek aan
het BIBA Institut Bremen op het
programma. BIBA staat voor Bremen
Institute for Production and Logistics.

Hans Breman geeft uitleg over Breman Machinery.
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Dorothy Winters van AYOP tijdens een Q & A sessie.

We werden door verschillende
professoren ingesproken over allerlei
opvallende innovatieve benaderingen
op het gebied van windenergie en
digitalisering. Tot slot mochten we
ons in een speciale hal vergapen
aan verschillende demonstraties.
Ter afsluiting van de eerste dag togen
we met zijn allen naar de historische
Handelskammer in Bremen. Hier werd
een netwerkborrel gehouden in het
bijzijn van een groot aantal Duitse
experts op het gebied van windenergie
en afsluitend was er het Holland Trade
Dinner. Tijdens de borrel vond ook de
officiële ondertekening plaats van een
overeenkomst tussen maritiem
dienstverlener DHSS en MHI Vestas,
de turbinebouwer. Vestas gaat voor de
komende 15 jaar de DHSS-locatie in de
Eemshaven gebruiken als service hub
voor O & M activiteiten op het windpark
Deutsche Bucht. Om 22.00 uur vertrok
de bus weer richting Bremerhaven.
Moe maar voldoen zat iedereen lekker
onderuit gezakt op zijn mobieltje
naar Real Madrid – Ajax te kijken.
De Amsterdammers zorgden voor een
vreugdevolle afsluiting van een perfecte
dag. Even waanden we ons weer op
schoolreisje en schreeuwden de longen
uit het lijf. De Duitse buschauffeur
zat erbij en keek ernaar.

de oosterburen de energietransitie eerder
en ambitieuzer hebben aangepakt dan
wij Hollanders. Maar daarvoor is ook veel
leergeld betaald. Als ‘slimme’ Hollanders
kunnen wij nu van de Duitsers leren hoe
we sommige zaken beter en efficiënter
kunnen doen. De ochtend werd
afgesloten met een netwerklunch.
Om half twee stapten we weer in de bus
om naar het imposante IWES Fraunhofer
Institut für Windenergiesysteme te
worden gebracht. Een heuse eyecatcher.
Dit instituut beschikt over één van de
grootste testinstallaties van rotorbladen
ter wereld en biedt turbinefabrikanten,
leveranciers en exploitanten van
windparken onderzoeksdiensten aan
met betrekking tot het volledige
spectrum van het technische
productieproces van een windturbine.
Buiten werden we reeds verwelkomd
door Hans de Boer, voorzitter van
VNO-NCW. Na een welkomstwoord van
de directie van IWES Fraunhofer, verwees
De Boer in een korte toespraak naar de
grote belangstelling die er in Duitsland is
tot samenwerking met Nederland.

Tweede dag
De tweede dag begon met een aantal
interessante offshore wind seminars
op het gebied van innovatie, onderhoud
en logistiek. Plaats van handeling, het
markante Klimahaus gelegen naast het
Atlantic Hotel. Tevens gaven Andreas
Wellbrock (directeur van het Duitse WAB)
en Hans Timmers (voorzitter NWEA)
voordrachten over de huidige status van
respectievelijk de Duitse en Nederlandse
windsector. Leerzaam en tegelijkertijd
motiverend. Aan de hand van allerlei
grafieken werd ons duidelijk gemaakt dat
14
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Hans Timmers (NWEA) in
gesprek met Hans de Boer,
voorzitter van VNO-NCW.

Met name vanwege het feit dat de
Duitsers na 2030 te maken krijgen met
een Noordzee die vol is. Zij zijn dan
welhaast verplicht hun focus te verleggen
naar het Nederlandse deel van de
Noordzee. De Boer ziet vooral voordelen
in het uitwisselen van ervaringen. “De
Duitsers mogen beter zijn in onderhoud,
dankzij onze ervaring in offshore olie en
gas zijn wij veel sterker in het bouwen
van offshore windparken in dieper water
en moeilijkere omstandigheden.”
Koninklijk bezoek
Rond vier uur in de middag was het dan
eindelijk zover. Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander en Hare Majesteit
Koningin Máxima maakten hun
opwachting, hoogtepunt van de missie.
Wij stonden al zo’n klein half uur gereed
op een speciaal podium voor de
traditionele groepsfoto. De kleinere
mensen vooraan en de grotere
achteraan. Om de een of andere
onduidelijke reden was ons verzocht
muisstil te zijn bij hun binnenkomst.
Waarschijnlijk had Koningin Máxima in
de gaten dat we oprecht ons best deden

Aankomst Koninklijk Echtpaar.

om aan dat verzoek gehoor te geven,
maar schijnbaar oogden we toch wat
ongeduldig. Toen het koninklijk echtpaar
kwam aanlopen om haar positie in te
nemen voor de foto, kwam zij met een
ludieke kwinkslag die onmiddellijk het
ijs deed breken. Het was feitelijk het
startsein voor een geweldige middag.
Zoals dat doorgaans gaat bij
handelsmissies tekenden onder
het toeziend oog van het koninklijke
echtpaar eerst de voorzitters van
de NNOW & WAB een samenwerkingsovereenkomst met als doel meer
samenwerking en kennisdeling te
genereren tussen beide clusters.
Vervolgens was het de beurt aan Cora
Burger, CEO van Demacq Recycling
uit Vlissingen om een contract met het
(inmiddels failliet verklaarde) Duitse
Senvion te ondertekenen voor de
recycling van windturbine bladen.
Een hot topic in de windsector.
Na het officiële gedeelte maakten

Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima elk apart een rondgang langs de
diverse bedrijfspresentaties die in de
immense hal stonden opgesteld. Beiden
namen ruimschoots de tijd om met de
aanwezige bedrijfsvertegenwoordigers
van gedachten te wisselen. Die blijk van
belangstelling werd door een ieder zeer
gewaardeerd en na het afscheid stapten
we in opgetogen stemming weer in de
bus richting hotel. Einde van twee
welbestede dagen.

voorname rol kunnen spelen in de
ambities van dat land om in 2030 een
geïnstalleerd offshore wind vermogen
van 15 tot 20 GW te realiseren.
De aanwezigheid van het koningspaar en
minister Sigrid Kaag in het Fraunhofer
IWES is hierbij enorm belangrijk geweest.
Al met al is het een mooie representatie
geweest richting de Duitse stakeholders.
Wij hebben laten zien dat ons land wind
echt serieus neemt in de energievoorziening
van de toekomst.”

Betekenis
Na afloop van de missie vroeg ik
Hans Timmers, voorzitter van NWEA,
wat het koninklijk bezoek in Bremerhaven
nu uiteindelijk voor de sector heeft
betekend. “Deze missie was er specifiek
op gericht om de Nederlandse offshore
windsector voor het voetlicht te brengen
op internationaal niveau. We wilden
aantonen dat onze vaderlandse bedrijven
wel degelijk ook in Duitsland een

Namens alle deelnemers dank ik
bij deze NWEA voor de organisatie
van het leerzame windprogramma!

De traditionele delegatiefoto.

Overzicht deelnemende bedrijven
uit Nederland:
Ampelmann; Amsterdam IJmuiden
Offshore Ports; Anker Stuy Verven;
Arcadis; Azimuth Marine; BoltLife;
Bonn & Mees Floating Sheerlegs;
Brand Energy & Infrastructure Services
(Venko); Breman Machinery; C-Ventus;
Centre of Expertise Water & Energy,
Demacq Recycling International;
Deutsche Windtechnik, DHSS,
Eagle-Access; ECN part of TNO;
ECOncrete; Enercon; FMTC;
Greensolver Nederland; Groningen
Seaports; Heerema Marine
Contractors; Holmatro; Icarus
Industrial; ING; IRO; MeteoGroup;
N-Sea Group; NWEA; Oak Offshore;
Offshore Wind Logistics; Port of
Amsterdam; Port of Rotterdam;
Rabobank; Royal Boskalis; Royal
Dutch Shell; Searenergy; Seazip;
Sif Netherlands; Skid Piping;
Sky Access; TKF Twentsche
Kabelfabriek; TU Delft; Van Heck;
Van Oord Offshore Wind; VDL Klima;
Vuyk Engineering; Wind; X Laboratory.
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HOME OF ENERGY TRANSITION

Offshore Energy Exhibition
& Conference 2019

'For an industry to become innovative,
you need to get out there'.
Seriena Bal, Buccaneer Delft

for instance, hydrogen. Now more
than ever offshore wind is showing
true global potential and with that the
industry will play a significant role in
the energy transition. Join the celebratory
tenth edition of the Offshore Wind
Conference together with partners
DEME Offshore and Gusto.

Offshore Energy Exhibition and Conference (OEEC) is where the energy transition takes place. It is Europe’s
leading gathering of the entire offshore energy industry and your opportunity to network with highly
qualified experts and professionals across global markets – 7, 8 and 9 October in Amsterdam.

For more than 12 years OEEC is unique
in bringing together the offshore energy
industry sectors oil & gas, offshore wind
and marine energy. More than 550
exhibitors from around the world present
their newest services, projects and
innovative products. On top of this
OEEC presents international trade
missions, pavilions, exclusive premium
network lounges, the Start-up Zone,
matchmaking areas, the Stage and
networking drinks.
Approximately 12,000 professionals will
visit the exhibition, take part in strategic
discussions and immersive technical
conference sessions focusing on the
future and technical developments in the
industry. Three days of networking and
together shaping the future of energy.
16

Inspiring the technical
Energy Transition aims to transform the
present energy system that is based on
fossil fuels into one based on renewable
energy sources. Do we feel the need?
Do we feel the urgency? Let’s work on
the future together!
As OEEC is home of energy transition,
there is no better opportunity to discuss
the future of energy than in the place
where oil and gas, offshore wind, and
marine energy meet. Where are we now,
what are we working on, what are the
must-haves, what can we develop,
where lie the opportunities, what
cooperation can we establish? You will
find the answers to all these questions
during the OEEC conference program.
The conference sessions address topics
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along the lifecycles of oil & gas fields
and offshore renewables projects,
from development to decommissioning.
Visualize the future
Held as part of the OEEC conference
program are both Offshore Wind
Conference (OWC) and Marine Energy
Event. Let us tackle OWC first. Envision
the future. Visualize for a moment that
the world is now solely powered by
renewable energy. The world is
greener and electricity is abundant.
Now take a step back into the present.
What is necessary to reach that
wondrous future you just saw before
you? We will need a global outlook,
global cooperation, a solid financial
position, vast grid connections and
cross-industry cohesion in terms of,

OWC will offer experts on topics
such as financing, global outlook,
grid connections and cross-border
cooperation and will take place on
7 and 8 October. Offering all OWC
delegates the perfect opportunity
to jump into OEEC and network
with the whole energy mix.
Marine Energy Event, held on 9 October
as part of the OEEC program, will
offer marketable solutions to power
a sustainable energy mix. Showcasing
how the marine energy sector delivers
marketable solutions to power
a sustainable energy mix.
Recent achievements in different
technology fields (wave, tidal, ocean
thermal conversion and salinity gradient)
are showcased which contribute to the
realization of new commercial projects
in the water around the globe.
Are you interested to enter this emerging
market? Are you a technology developer,
working in the supply chain or offshore,
strategic investor or involved in
renewable energy policy making?
Don’t miss this opportunity to meet
the key players in the sector. Last year’s
programme included EU DG MARE,
Minesto, SIMEC Atlantis Energy,

Brouwersdam, Tidal Bridge, SEENEOH
and Bluerise. Marine energy will also be
very visible on the exhibition floor with
the largest marine energy pavilion to
date at OEEC.
Celebrate innovation and dedication
The Offshore Energy Opening Gala
Dinner and Awards show has become
a staple in the industry. Opening OEEC in
a celebratory manner while also offering
a podium for those people, projects and
innovations that have moved the offshore
energy industry. OEEC has often
advocated it is important to celebrate
successes within the industry. Innovations
and technological developments follow
in quick succession so taking the time
to appreciate what has been achieved
sometimes takes the back-seat. Winning
an award offers industry recognition on
the one hand and offers a podium in
front of peers for the person or product
on the other hand. Seriena Bal of the
Buccaneer Delft, who won the Offshore
Energy Best Public Outreach award in
2018, says she feels awards such as she
won can contribute to getting more
young blood into the offshore energy
industry. “For an industry to become
innovative, you need to get out there”,
Bal states. The platform we mentioned
works both ways as awards can
showcase what an industry has to
offer and how innovative it is.
Which in turn attracts the younger
generation t an industry.
Let us not forget that the offshore energy
industry as a whole is part of an energy

transition, claiming space in climate
agreements. Offshore Energy jury
member Didi te Gussinklo Ohmann of
Van Oord challenges people to think out
of the box. She ask the industry to think
about how can we reach more people?
And how we can get people engaged?
Yet Awards can also stimulate on
a different level. Bernard Albas of Young
IRO and Offshore Energy Awards jury
member noted that, yes, awards trigger
and reward the chance to innovate
but he also comments: “I hope people
become inspired to join the mutual
effort of creating a sustainable industry,
but also for a sustainable world.
Take part! Nominate!
For all those inspired to take their place
on stage: the nominations for the
Offshore Energy Awards are open.
Head to https://www.offshore-energy.
biz/opening-gala-dinner to find out
more on the awards, the esteemed juries
and the criteria. Please note that your
nomination is taken very seriously and
the same level of dedication is expected
from applicants. Should you or your
product be selected, a pitch day held
in the Netherlands is mandatory.
A lot to digest. Head to our event website
www.offshore-energy.biz to take
a look at all the opportunities for you
to get involved in OEEC. There are limited
stand available. Registration for delegates
tickets for the conference tickets as
well as tickets to the exhibition will
be available from May 2019.
We look forward to welcoming you.
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CHARLOTTE GODDIJN VAN C-RENTALS INTRODUCEERT TOILET OP OFFSHORE WINDMOLEN

Tegen wind in plassen
voortaan overbodig
Stel, er is bij u op kantoor of in de werkplaats geen sanitaire voorziening aanwezig. Wat doet u? Juist, u gaat klagen
omdat u dit ongepast vindt. We leven tenslotte in de 21ste eeuw en niet in de Middeleeuwen met zijn ongemanierdheid
en gebrek aan hygiëne. Maar beeldt u zich nu eens in dat u onderhoudswerkzaamheden aan het verrichten bent op een
offshore windmolen. Dan moet u plotseling naar het toilet. Shit, u ontdekt dat de bedenkers van de windmolen totaal
vergeten zijn dat technici ook gedurende een onderhoudscampagne op zee wel eens hoge nood kunnen krijgen.

'Er zijn echt heel
wat specifieke
situaties, waarbij
een mobiele
toilet uitkomst
zou kunnen bieden.'

Als man tegen de wind in plassen, is nog tot daaraantoe, maar voor de grote behoefte wilt u toch wel enige privacy
hebben. En wat te denken als u een vrouw bent. Dan moet u dus roepen: “Mannen, even oogjes toe en parapluutjes op.”

Eigenlijk is het te gek voor woorden,
maar het is wel de werkelijkheid. Er zijn
geen sanitaire voorzieningen op offshore
windmolens. ’s Morgens worden de
onderhoudstechnici op de paal gezet
en ’s avonds worden zij weer opgehaald.
En komt plotseling de drang om naar het
toilet te gaan, dan moet u dat probleem
ter plekke maar even zelf oplossen.
Je kunt een Fast Crew Supplier oproepen
of een CSV met een hydraulische
gangway, maar dat kost naast tijd ook
veel geld. Daar is niemand blij mee.
Ook niet de ‘hoognodige’ dame of heer.
Uitkomst
Voor Charlotte Goddijn uit Utrecht is de
offshore olie- en gasindustrie absoluut
geen onbekend terrein. Voor haar laatste
werkgever is zij in deze sector een
aantal jaren commercieel actief geweest.
Totdat zij vanwege de intredende malaise

bedankt werd voor haar diensten.
In respectievelijk mei 2017 en februari
2019 begon Charlotte haar eigen
bedrijfjes onder de naam C-Trade en
C-Rentals. Tot het productenscala van
C-Trade behoren hijsmaterialen en
mobiele toiletten. De voornaamste
drijfveer van Charlotte om C-Rentals
op te zetten is dat naar haar overtuiging
ieder mens recht heeft op een gezonde,
veilige en comfortabele woon-, werken leefomgeving. Dat lijkt op zich
vanzelfsprekend maar tijdens haar
marktverkenning, zowel op het land
als offshore, viel het haar op dat op
verschillende offshore toepassingen geen
sanitaire voorzieningen aanwezig waren.
Vooral in het geval van windmolens op
zee vond zij dat opmerkelijk, want er
worden wel elke dag mensen voor
onderhoudswerkzaamheden naartoe
gebracht. Voor het veilig afzetten van die

Naast de sanitaire
cabine heeft
C-Rentals ook een
lichtgewicht First Aid
cabine ontwikkeld,
voorzien van allerlei
veiligheidsmiddelen
en keukenvoorzieningen zoals
een microwave
en koelkastje.

18
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technici is een compleet nieuwe industrie
ontstaan (offshore service vessels, W2W
gangways), maar aan het ontwikkelen
en plaatsen van een mobiele sanitaire
voorziening had schijnbaar nog niemand
gedacht. Charlotte Goddijn: “Als je kijkt
naar een comfortabele werkomgeving,
dan blijken er in de praktijk nog heel veel
situaties aanwezig die voor verbetering
vatbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan
kraanmachinisten die op hoogte werken
of het werken in afgelegen gebieden.
Er zijn echt heel wat specifieke situaties,
waarbij een mobiele toilet uitkomst
zou kunnen bieden.”
Verbrandingstoilet
Om zich een juist beeld te kunnen
vormen van een toiletloze offshore
situatie en het daaraan gekoppelde
eisenpakket, maakte Charlotte afspraken
met een aantal bekende Nederlandse

Charlotte Goddijn, C-Rentals

Tekening van offshore
verbrandingstoilet dat slechts
een kleine 300 kg weegt.

offshore contractors en O&M
specialisten. Voor haar begint kwaliteit
met goed luisteren naar vragen en
wensen van de klant. Elk sanitair
probleem is namelijk uniek. “Ik werd
door een ieder heel vriendelijk te woord
gestaan en de conclusie die ik verbond
aan mijn verkenningsonderzoekje
was dat het plaatsen van een licht en
milieuvriendelijk verbrandingstoilet
offshore het best passende alternatief
was. Werkend op elektriciteit met een
spanning van 230 V en voorzien van
een eigen zekeringkast. Met een
dergelijk toilet zonder spoeling
omzeil je problemen zoals wateren rioolaansluiting.

Bovendien vragen verbrandingstoiletten
weinig ruimte en zijn ze makkelijk te
installeren. Het voornaamste voordeel
van een waterloos verbrandingstoilet
is dat er slechts een kleine hoeveelheid
steriele compost overblijft. Bij de
meeste andere toiletinstallaties moet
het eindafval naar een geschikt
depot worden gebracht, maar een
verbrandingstoilet produceert slechts
een geurloze en hygiënische oplossing
in de vorm van biologisch afbreekbaar
compost. Poep en plas worden direct
gescheiden. 100% natuurlijk
zonder chemicaliën.”
Drang
Charlotte Goddijn ging op zoek naar
een fabrikant van de verbrandingstoilet
die grotendeels voldeed aan de door
haar vastgestelde specificaties.
Haar speurtocht eindigde in Noorwegen
en nadat zij met deze fabrikant
overeenstemming had bereikt om
samen dit sanitaire offshore avontuur
aan te gaan, is een eerste prototype
samengesteld. Vervolgens is zij een half
jaar lang in Nederland gaan pionieren
met het opklapbare prototype achter in
haar auto. “Ik heb bedrijven uit allerlei
sectoren bezocht en nagenoeg eigenlijk
iedereen reageerde enthousiast.
Ook bedrijven actief in de offshore
olie- en gasindustrie alsmede de sector
wind erkenden de voordelen van het
lichtgewicht toilet van 1 x 1.2 x 2.2
meter. In beide sectoren staat nu een
aantal offertes uit. Kijk, mensen die
vroeger offshore gingen werken,
beschikten veelal over een soort van

cowboy-mentaliteit. Zij stelden
nauwelijks eisen. Maar tijden zijn
veranderd en dus de mensen ook.
Niet alleen hun niveau is anders,
ook de mentaliteit. Met name jonge
mensen willen normaal naar het toilet
kunnen gaan. En zeker in deze tijd zul je
mensen die full time in het offshore
onderhoud van windturbines actief zijn,
meer moeten bieden dan allen maar
geld. Het is echt niet meer van deze tijd
dat je iemand moet uitleggen dat hij of
zij eerst goed naar het toilet moet zijn
geweest alvorens voor een hele dag
te worden afgezet op een offshore
windmolen. Voelt u gedurende uw
verblijf toch de behoefte opkomen
om naar het toilet te gaan, dan dient
u die drang op te houden totdat u weer
van de windmolen wordt afgehaald.
Een onacceptabele boodschap.”
Productiviteit
Met het verbrandingstoilet dat C-Rentals
thans te koop of te huur aanbiedt,
is er voor eindgebruikers niet alleen
een voordelige, maar vooral ook
praktische oplossing voorhanden.
Charlotte tot slot: “Technici gaan
daardoor gelukkiger en met meer
ontspanning naar het werk en in tijden
van ‘hoge nood’ zal hun productiviteit
er niet onder lijden. Van menig O&M
en IRM specialist begrijp ik dat het
aantrekken van personeel tegenwoordig
geen eenvoudige opgave is.
De permanente beschikbaarheid van
een toilet op een windturbine kan een
motiverende reden zijn om te kiezen
voor een offshore-baan.”

2 / 2019 - OCEAN ENERGY RESOURCES
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OPEN INNOVATION PROJECT MARIN

Seaweed and floating solar
energy production around
wind turbines

In an open innovation project MARIN
aims to bring the multi-use, offshore
space concept a step closer to reality
by conceptualising, building and testing
at model scale. Valuable data can be
measured on the interaction between
floating solar panels, seaweed farms and
wind turbines, whilst setting an inspiring
precedent for the industry. This process
is inspired by the Google design sprint
method - build fast, fail fast, and
therefore learn fast.
The offshore environment holds many opportunities for the
production of both energy and food. Wind energy will be produced in
large quantities on the North Sea in the near future. Combining wind
with solar energy and seaweed production promises to make a more
efficient use of offshore space and assets. But how do we best
combine these different functionalities?

20
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Open innovation
The first stage of the open innovation
project is the concept development.
This has been done in a design sprint
with experts from different
backgrounds. The main goal of the
session was to maximise the energy and
food production on the North Sea per
square metre. The sprint questions
focused on topics such as how to
make the concept viable, defining the
ecological impact and how to maintain
the structural integrity and the logistics
around the wind farm. The conclusion
of the design sprint is a modular layout
with bio-inspired, flexible solar panels
and a seaweed growth system which
can easily be harvested and seeded.

Combining wind with solar energy and seaweed
production promises to make a more efficient
use of offshore space and assets.

MARIN’s Offshore Basin was transformed
into a multi-use, North Sea farm in order
to test different hydromechanical
aspects of the design. The three main
research topics are: the forces and
behaviour of the structure, the influence
of a seaweed farm on the incoming
waves and the hydro-structural
behaviour of the flexible solar panels.
The first results are promising, with low
mooring forces to keep the very large
flexible structures in place.

The seminar started off with interesting
speakers from different fields which
gave context to the concept. Afterwards
the group moved to MARIN to
experience the test from up close,
some participants even went into the
basin for a close look. Lastly all the
feedback on the concept was gathered
in a workshop which then focused on
the future outlook of this field and
encouraged all the participants to think
of the role of their own organisations.

Demonstration seminar
Of course the hydromechanical aspects
are not the only important research
topic. During the tests a demonstration
seminar is organised to show the
concept to interested stakeholders
and together with them investigate
the next steps in the development of
multi-use platforms.

Marin looks back on a successful
project which gave a lot of insight into
the world of multi-use platforms.
And thinks the building of the scale
model has inspired different parties
to start thinking about multi-use in
a more practical manner. All the results,
including the test data, will be shared
to encourage open innovation.
2 / 2019 - OCEAN ENERGY RESOURCES
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PIONEERING SPIRIT LIFTS NEARLY 26,000 TONNES

Record-breaking lift completes the Johan Sverdrup field centre
Three days - that’s what it took to lift four of the
last pieces in the Johan Sverdrup puzzle into place the two final platform topsides, a bridge and a flare stack.

The processing platform lift was the heaviest lift ever performed offshore.

Pictures: Roar Lindefjeld & Espen Rønnevik - Woldcam)

“Now we are in the process of
concluding the installation campaign
for the first phase of construction of
Johan Sverdrup. Putting the final building
blocks of this gigantic project into place
is important to ensure start-up of the
field as planned in November this year,”
says Trond Bokn, senior vice president
for Johan Sverdrup.
The two final platform topsides were
installed using the heavy lift vessel
Pioneering Spirit’s single lift technology.
The processing platform lift – nearly
26,000 tonnes – set a new lifting record
offshore, and was carried out on
Tuesday morning in only four hours with
a clearance of just 25 metres from the
rest of the field centre. The lift of the
utility and living quarters topside,
18,000 tonnes, was completed early
Friday morning in just 3.5 hours. From
the start of the lifting operation of the
processing platform on Tuesday morning
until the living quarters topsides had
been lifted into place on Friday it took
less than 72 hours.
During the same period, the final flare
stack and the bridge that links the
22

processing platform to the drilling
platform were lifted into place by the
heavy lift vessel Thialf. The final bridge
that will connect the utility and living
quarters topside to the rest of the field
centre will be installed in the next
possible weather window.
“We have completed the heaviest lift
ever performed offshore. Over the
course of just three days, we have
lifted almost 47,000 tonnes into place.
And the whole process was completed
safely and efficiently, without harm to
people or the environment,” says Ståle
Hanssen, responsible for engineering,
installation and commissioning in
the Johan Sverdrup project.
“This was all made possible by in-depth
planning and, not least, a high level
of precision in execution in collaboration
with our suppliers and partners,”
says Hanssen.
The installation and completion phase
offshore at Johan Sverdrup started with
installation of the jacket for the riser
platform in August 2017. After that,
an additional three steel jackets, four
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topsides, two bridges, two flare
stacks, 200 km of power cables,
and more than 400 km of pipelines
have been put in place. More than
2000 vessel days associated with
installation and marine activities have
been carried out so far, without serious
harm to people or the environment.
“We are proud of what the Johan
Sverdrup project has accomplished
together with our partners and
suppliers. At the same time, we’re
not finished just yet. A lot of work
remains, but with the installation
campaign completed, we are on
track to start production in November,”
says Bokn.
The first item on the agenda is
hook-up, testing and commissioning
of the two final topsides.
This will be followed by testing and
ensuring that all four platforms –
and the field centre as a whole –
function as a single unit. Completing
the tie-back of the eight pre-drilled
production wells on the field to
the drilling platform will also come
in addition to this.
2 / 2019 - OCEAN ENERGY RESOURCES

23

ENERGIE

ENERGIE

ZEELAND TIDAL POWER

De grote voordelen van getijdenenergie zijn
de geringe impact op het milieu,
de onzichtbaarheid van de turbines,
de enorme beschikbare capaciteit
en vooral de voorspelbaarheid
van de energieopwekking.

Getijdenenergie
voorziet
Zeeuwse
huishoudens
van stroom
Voor het jaar 2025 heeft Zeeland Tidal Power de intentie tot
samenwerking uitgesproken en daarmee de ambitie neergelegd
om 100 megawatt aan getijdenenergie op te wekken in Zeeland.
Het samenwerkingsverband bestaat uit Hillebrand, Istimewa,
DELTA Energie, PZEM, Zeeuwind en Tocardo.

Energie uit getijden is een vorm van
duurzame energieopwekking met een
enorme wereldwijde export- potentie.
De stroming in zeewater, veroorzaakt
door de verandering in het getij,
zet getijdenturbines
(onderwaterwindmolens) aan het
draaien en deze turbines zetten de
draaiende beweging om in stroom.
De grote voordelen van getijdenenergie
zijn de geringe impact op het milieu,
de onzichtbaarheid van de turbines,
de enorme beschikbare capaciteit en
vooral de voorspelbaarheid van de
energieopwekking.
Unieke positie
In Nederland is Zeeland de enige
provincie met land in zee. Daarom past
getijdenenergie ook zo goed bij deze
provincie. De kennis die hier opgedaan
wordt, kan over de hele wereld in andere
deltagebieden gebruikt worden. Met
deze samenwerking wordt tevens de
lokale maakindustrie gestimuleerd.
Daarnaast bereiken we hiermee een
jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot van
140.000 ton. Met de realisatie van 100
24

megawatt kan getijdenenergie veel
bijdragen aan de energietransitie
in Nederland.
Zeeland Tidal Power
Voor en door Zeeuwen, dat spreekt
Istimewa aan. Istimewa voert momenteel
ook de onderhouds-werkzaamheden
uit aan de kering op Electrical &
Instrumentation gebied, dus het
bedrijf voelt zich verbonden aan de
Oosterscheldekering. De staalbouwer
Hillebrand heeft als core business one off
complexe staalconstructies bouwen voor
infrastructurele projecten en offshore
constructies. Veelal spraakmakende
projecten op het scheidingsvlak tussen
land en water. Commercieel manager
Harm Wattel is verheugd om de
opgedane kennis en ervaring van de
getijdencentrale in Roompot 8 te kunnen
gebruiken in de 100 megawatt ambitie.
De ambitie van 100 megawatt gespreid
over de komende jaren zal direct
resulteren in werkzaamheden voor de
vestigingen Middelburg en Vlissingen,
door de ligging aan (open)vaarwater
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worden de getijdencentrales over
water getransporteerd en geïnstalleerd.
Frank Verhagen, CEO van PZEM is trots
op de intentie tot samenwerking.
“PZEM neemt de duurzaam opgewekte
energie uit de turbine af via een
zogenoemde Power Purchase
Agreement, een PPA. Een PPA
is een belangrijke overeenkomst,
omdat de houder van de PPA, PZEM is dit
geval, garant staat voor afname van de
hernieuwbare energie en het balanceren
van de voorspelbare productie van de
getijdencentrales. Op deze manier
draagt PZEM bij aan het realiseren
van de doelstellingen in de transitie

naar een volledig hernieuwbare
energievoorziening.”
Roel Meijerink, CEO van DELTA Energie,
is ook enthousiast over de plannen.
“Wij leveren met ons product DELTA Puur
Zeeuws Groen groene stroom die volledig
in Zeeland is opgewekt. De stroom uit
de huidige getijdencentrale in de
Oosterscheldekering zit daar al in.
We bouwen het aandeel getijdenstroom
in DELTA Puur Zeeuws Groen graag
verder uit. Niets is zo Zeeuws als stroom
opwekken met het water dat ons
omringt. Het past uitstekend bij
onze Zeeuwse identiteit.”

Tocardo heeft de afgelopen jaren veel
geïnvesteerd in de ontwikkeling van een
degelijke getijdentechnologie en is
klaar voor de verdere uitrol met deze
partners. Sinds 2016 draait een eerste
getijdencentrale in de Oosterschelde.
En in de afgelopen twee jaar is hier een
uitgebreide monitoring verricht, waarbij
is gekeken naar omgevingseffecten op
bodembescherming, de impact op de
Oosterscheldekering, stroming-reductie,
zandhonger en ecologie.

gelegd voor grootschalige export.
Om de 100.000 huishoudens te kunnen
voorzien van duurzame stroom uit
getijdenergie is de steun van de overheid
essentieel. Een ringfenced SDE met een
specifieke innovatiesubsidie voor de
100 MW getijdenstroom is daarin een
belangrijk instrument. Met deze eerste
stap vanuit de overheid gezet,
kan Zeeland Tidal Power zich richting
de financiers en investeerders
sterker profileren.

Exportpotentie
Door de kennisopbouw in Nederland
te vergroten wordt het fundament

Voor een volledige uitrol van het 100
MW plan zal het samenwerkingsverband
afhankelijk zijn van Rijkswaterstaat.
2 / 2019 - OCEAN ENERGY RESOURCES
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ACQUIRING KNOWLEDGE DURING TALKSHOWS AT NAVINGO CAREER EVENT

Over 100 companies
present themselves

Where are the opportunities of Internet of Things for the maritime industry? How sustainable
is the maritime, offshore and energy sector? And how do to large offshore heavy lifting
projects get tackled? Themes that are discussed in the various talk shows at Community Square
during the Navingo Career Event on May 23rd in the RDM Rotterdam – Onderzeebootloods.

During the Navingo Career Event over
100 companies from the maritime,
offshore and energy sector present
themselves to visitors. Companies such
as DEME Group, Ampelmann, Shell,
TenneT, Seaway Heavy Lifting, Nordex
Energy Solutions and many others show
what they have to offer as employer.
Besides meeting these employers at
on the exhibition floor and discovering
their vacancies, there are lots of
opportunities to gain knowledge.
Conversations about the themes
of today and tomorrow
At Community Square experts talk to
each other and the audience about
the future of the industry. Community
Square is kicked off with the first talk
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show ‘The reality of sustainability’.
During the talkshow ‘ Digital
Transformation’, a sneak peek is
given into the future (in cooperation
with Microsoft). Other talk shows
follow with themes such as autonomous
shipping and heavy lifting where ALE,
Biglift, Boskalis and Rolldock present
their largest projects.
Gaining knowledge
Visitors can also gain knowledge by
participating in workshops and case
studies. Or they can learn from the
experiences of professionals from the
sector, who present themselves at ‘
The Stage’ and tell you all about their
daily work and projects, and what it
means to work in this adventurous sector.

Registering for the largest
career event
The Navingo Career Event is organized
for the thirteenth year in a row and
can be visited as of 10:00 hrs. Last year
over 3,000 latent and active jobseekers
and other visitors attended the event.
The large exhibition floor, an interesting
conference program and experiences
that are organized both in- and
outdoors make the Navingo Career
Event the largest career event in the
maritime, offshore and energy sector
in Europe. The day will conclude with
an afterparty until 21:00 hrs.
Free registration can be done
through NavingoCareerEvent.com.

2 / 2019 - OCEAN ENERGY RESOURCES
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EQUINOR ON NCS

Extending life of
eight installations

Installation  

Arne Sigve Nylund, executive vice president for
Development and Production Norway (photo: Ole
Jørgen Bratland / Equinor ASA).

Original lifetime

New lifetime

Years of extension

Gullfaks A  

2016  

2036  

20  

Gullfaks B  

2017  

2036  

19  

Gullfaks C  

2019  

2036  

17  

Oseberg East  

2018  

2031  

13  

Snorre A  

2022  

2040  

18  

Snorre B  

2021  

2040  

19  

Norne  

2020  

2036  

16  

Åsgard A  

2018  

2030  

12  

Snorre A (photo: Harald Pettersen).

Equinor has received the authorities’
approval for extending the life of
eight installations on the Norwegian
continental shelf (NCS) during the
last three years.
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Several of these installations were
originally scheduled for shutdown
already, or in only a few years.
Instead, the extensions will give many
more years of operation on the NCS.
“Field life extension is an excellent
way of managing resources, as it
creates high value from established
fields, where we cooperate with
our suppliers on safe operation
and lower emissions every
single day.

It also creates more activity offshore,
in line with our ambition of pursuing
our profitable and sustainable
development of the NCS,” says
Arne Sigve Nylund, executive vice
president for Development and
Production Norway.
The eight life extensions involve
Gullfaks A, B and C (2036), Oseberg
East (2031), Snorre A and B (2040),
Norne (2036) and Åsgard A (2030).
“It helps secure thousands of jobs

offshore and onshore and considerable
revenue to society, owners and suppliers.
As an example, Gullfaks is currently
creating more than 1500 jobs directly
on three platforms, in addition to
onshore jobs with Equinor and our
suppliers and local spinoffs across
the country,” says Nylund.
In 2018, Gullfaks produced oil and
gas at a value of close to NOK
28 billion and investments of
NOK 4.7 billion were made.

Equinor plans to extend the life of
more than 20 NCS installations in total.
The company is expected to apply
for extending the life of all older
and relevant installations by 2031.
Equinor has submitted applications
for consent to the authorities
for further operation of Vigdis,
Tordis and Veslefrikk. Applications
for life extension of Troll B and
Heidrun Subsea are scheduled
to be submitted this year.
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BODEMONDERZOEKEN VOOR NIEUW WINDPARK VATTENFALL WARE UITDAGING

Voorbereidend werk
voor Hollandse Kust Zuid
1 & 2 in volle gang
Er is misschien nog weinig van te zien, maar het voorbereidende
werk voor windpark Hollandse Kust Zuid 1 & 2 - het eerste
subsidievrije Nederlandse windpark - is in volle gang.
De komende jaren bouwt Vattenfall voor de kust van Den Haag
en Noordwijk een windpark dat 1 tot 1,5 miljoen huishoudens
van groene stroom kan voorzien. Tot aan de zomer werken
tientallen onderzoekers dag en nacht op de Noordzee om
zoveel mogelijk te weten te komen over de locatie waar het
windpark moet verrijzen. Met hightech apparatuur scannen
ze onder water naar bommen en scheepswrakken en brengen
ze de zeebodem in kaart. Daarbij krijgen ze met
verschillende uitdagingen te maken.

De werkzaamheden begonnen in februari,
waarna de stormen Freya en Gareth al
snel roet in het eten gooiden. De twee
onderzoeksboten, met in totaal dertig
bemanningsleden aan boord, moesten
daardoor noodgedwongen aanmeren in
de Scheveningse haven. “Het is natuurlijk
erg vervelend om meteen in het begin
zulk slecht weer te hebben, maar je kunt
er weinig aan doen,” zegt Daniel Jenkins,
projectmanager bij Bibby HydroMap,
dat de geofysische onderzoeken uitvoert.
“De vaartuigen zijn wel gebouwd op
ruigere weersomstandigheden, maar de
apparatuur is erg gevoelig. We weten dat
als we tijdens slecht weer data verzamelen,
deze van onvoldoende kwaliteit is.
Dat is gewoonweg geen optie.”
“Dat de Noordzee niet altijd de beste
(weers)omstandigheden biedt voor
bodemonderzoeken was al bekend,”
vertelt Aidan Marchand, die vanuit
Vattenfall de technische uitvoering
van het project overziet. “Daarom
hebben we in onze oorspronkelijke
planning al rekening gehouden met
een aantal weken waarin we geen
data kunnen verzamelen.” Vanwege het
onstuimige weer moeten de onderzoeksboten het maximale halen uit de rustige
periodes, om zo de achterstand in te halen.
Jenkins: “De bemanning verzamelt 24 uur
per dag data, ook ’s nachts dus. Op deze
manier maken we optimaal gebruik van
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de momenten dat het weer goed is.”
Sonar en bodemmonsters
Tot augustus dit jaar wordt de zeebodem
onderzocht door middel van scanapparatuur
die niet verstorend werkt voor de
omgeving, gevolgd door het verzamelen
van grondmonsters. Naast de geofysische
onderzoeken door Bibby HydroMap, voert
Fugro geotechnische onderzoeken uit.
Marchand legt het verschil uit.
“Het geofysische onderzoek maakt vooral
gebruik van scansensoren die in het water
worden voortgesleept. Zo wordt een
beeld gevormd van de zeebodem en
welke objecten zich daar bevinden.
Dit is belangrijk voor de volgende stap:
de geotechnische onderzoeken,
waarbij Fugro in de zeebodem boort en
monsters neemt om de samenstelling
en sterkte van de zeebodem te bepalen.”
De onderzoeksresultaten worden gebruikt
om de meest efficiënte funderingen voor
de windmolens te ontwerpen, evenals de
route van de kabels die onder het zand
worden begraven.
Van mijn tot vliegtuigbom
De Noordzee herbergt veel sporen uit
de geschiedenis. Explosieven zijn er dan
ook in vele soorten en maten te vinden.
Tijdens beide wereldoorlogen zijn er
talloze zeemijnen gedropt, waarvan nog
geen kwart is opgeruimd na de Tweede
Wereldoorlog. Hollandse Kust Zuid
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bevindt zich net ten noorden van de
belangrijkste aanvliegroute van de
geallieerden. Het kwam regelmatig voor
dat vliegtuigen in zee neerstortten of hun
bommen te vroeg loslieten, waarna ze
op de zeebodem terechtkwamen.
Op de Noordzee vonden bovendien
gevechten plaats, veelal tussen vliegtuigen
van de geallieerden en Duitse schepen.
Niet zelden misten torpedo’s, bommen,
raketten en kanonnen hun doel en
eindigden in zee. Schepen die waren
geraakt zonken naar de bodem.
In latere tijden kwamen niet gesprongen
explosieven (NGE) regelmatig in visnetten
terecht, waarna ze weer overboord
werden gegooid. Dit gebeurde vaak
in de buurt van bekende scheepswrakken,
die vissers sowieso al meden vanwege
het risico voor hun netten.
“Het is relatief eenvoudig om
scheepswrakken vast te stellen,”
zegt Jenkins. “Voor NGE is dit lastiger.
Wij maken een lijst van objecten, waarin
we de magnetische kenmerken, grootte,
vorm en diepte ervan opnemen.
Een gespecialiseerd bureau analyseert
vervolgens deze data.” De volgende stap
is het onschadelijk maken van explosieven.
Marchand: “De data delen we met de
kustwacht, die de Koninklijke Marine
inschakelt om de NGE te ruimen.”
Veel scheepswrakken zijn al opgenomen
op navigatiekaarten, maar door sterke

stromingen kunnen deze verplaatst of
begraven zijn. Soms wordt ook de hulp
van archeologen ingeschakeld.
Zandduinen voorspellen
Het in kaart brengen van wrakken en
explosieven is slechts een deel van de
onderzoeken. Voor een optimaal ontwerp
van het windpark - specifiek de fundering
en bekabeling - is het nodig zoveel
mogelijk data te vergaren. Dankzij het
relatief ondiepe water en de zanderige
ondergrond is de Noordzee een prima
locatie voor het windpark. Wel is er een
aantal zaken dat de aandacht vraagt.
“De mobiele zandduinen op de bodem
van de zee maken de realisatie van het
windpark complex,” vertelt Marchand.
“Op bepaalde plekken is sprake van een
mobiele laag zand van soms wel vier
meter dik. Deze zandduinen verplaatsen
zich, wat vooral in de toekomst tot
problemen kan leiden. Niet zozeer voor
de funderingen, die zijn wel bestand
tegen een veranderende zeebodem.
Maar kabels liggen doorgaans een tot drie
meter diep onder de zeebodem en we
willen niet dat deze bloot komen te liggen.”
De oplossing ligt in de voorspellingskracht van hightech modellen. “Deze
kunnen het gedrag van de zandduinen
voor langere tijd voorspellen, waardoor
we hier in het ontwerp van de kabelroutes
rekening mee kunnen houden.”
Zandduinen omzeilen
Jenkins wijst op een andere uitdaging die
de zandduinen met zich meebrengen: de
apparatuur kan een zandbank schampen,
wat kan leiden tot gaten in de
dataverzameling. “De boten varen met
zo’n negen kilometer per uur. Als er
ineens een grote zandbank opdoemt, is
dat een risico voor de apparatuur, die vaak
een paar honderd meter achter de boot in
het water sleept. We willen de sonar het
liefst zo dicht mogelijk boven de zeebodem
houden. En op gelijke hoogte, zodat de
dataverzameling constant is. We hebben
een Remotely Operated Towed Vehicle
(ROTV) aan boord die de bodem scant en
automatisch ingrijpt als er een zandduin is.
Maar er zijn momenten waarop dit niet zo
goed werkt, dan moet je de apparatuur
handmatig aanpassen. We moeten dus
constant scherp zijn hierop.”

Dat laatste geldt ook voor de hoge golven
die zo kenmerkend zijn voor de Noordzee.
Hierdoor moeten onderzoeksboten
Bibby Athena en Bibby Tethra soms flink
afwijken van de vaarlijn om ervoor te
zorgen dat de apparatuur onder water
wél de beoogde lijn volgt.
Hightech uitrusting
Met een lengte van nog geen dertig meter
zijn de vaartuigen wendbaar en gebouwd
voor het onderzoeken van grote gebieden.
Dankzij het Small Waterplane Area Twin
Hull (SWATH) design, zichtbaar in de
karakteristieke romp van Bibby Athena
en Bibby Tethra, kunnen ze de onstuimige
zee met gemak trotseren. Verder zijn de
boten uitgerust met een A-frame die de
apparatuur te water laat, een speciaal
ontworpen platform om de apparatuur
weer aan boord te halen en een
indrukwekkende verzameling hightech
onderzoeksapparatuur. Het verzamelen
en bewaren van data gebeurt veilig
dankzij camera’s aan dek, gekoelde en
geluidsdichte units waarin de data wordt
bewaard, en noodstroomvoeding.
Aan boord is plek voor zestien personen,
die gebruik kunnen maken van moderne
gemakken als airconditioning en satelliet
tv. Elke tien dagen komen de boten aan in
de haven van Scheveningen om voorraden
bij te vullen of van bemanning te wisselen.
Ogen en oren
Aan boord van de boten vaart ook een
vertegenwoordiger van Vattenfall mee.
“Wij zijn de oren en ogen van Vattenfall,”
zegt Tom Gray van East Point Geo, een
adviesbureau van on- en offshore geoprojecten. Vanuit hun expertise kunnen
de vertegenwoordigers de uitvoering van
de bodemonderzoeken goed beoordelen.
Gray wijst erop dat de werkzaamheden
niet alleen technisch heel complex zijn,
maar bovendien worden uitgevoerd in
een hoog-risico-omgeving.
“De vertegenwoordigers zien erop toe
dat alle procedures veilig en correct
worden uitgevoerd. Daarnaast is het een
werkomgeving waar de crew en de
onderzoeksteams onder behoorlijke druk
werken. We houden daarom in de gaten
of spanningen niet teveel oplopen
bijvoorbeeld.” Als Bibby Athena en Bibby
Tethra vanwege slecht weer in de haven

zijn, zien de vertegenwoordigers van East
Point Geo erop toe dat boten en apparatuur
onderhouden blijven en dat de crew
gereed blijft om uit te varen wanneer het
weer dat toelaat. “Het is belangrijk dat de
onderzoeksapparatuur op beide boten
hetzelfde ingesteld is, zodat op dezelfde
wijze data wordt verzameld,” legt Gray
uit. “De bemanning is onderverdeeld in
een crew die de boot onderhoudt en
een crew die de onderzoeksapparatuur
onderhoudt,” vult Jenkins aan. “Als de
boten in de haven van Scheveningen zijn,
blijft iedereen aan boord. Samen zorgen
ze ervoor dat de moraal hoog blijft en de
apparatuur klaar voor gebruik.”
Ontwerpproces
Tot eind 2019 zullen Bibby HydroMap en
Fugro de verzamelde data analyseren,
testen in een laboratorium en interpreteren.
Dit is essentiële input voor het ontwerpproces
van de bekabeling, funderingen en
windturbines. De engineers moeten hierbij
met tal van aspecten rekening houden.
Marchand: “De technologie voor offshore
wind ontwikkelt zich enorm snel.
De windmolens die in 2022 voor
Hollandse Kust worden geplaatst, zullen
alweer anders zijn dan wat er nu wordt
gemaakt. Met onze internationale
ervaring in windenergie kunnen we deze
ontwikkelingen goed inschatten en ervoor
zorgen dat de infrastructuur flexibel is en
dus geschikt voor nieuwere technologie.”
Daarnaast houden de engineers rekening
met milieubelangen. Zo zorgen ze ervoor
dat de lokale ecologie tijdens de bouw en
als de windmolens operationeel zijn,
geen blijvende schade ondervindt.
Stevige ambities
Eind 2022 zal Hollandse Kust Zuid 1 & 2
groene stroom produceren. Voor Vattenfall
is dit een belangrijke stap in het realiseren
van haar ambitie voor de toekomst: binnen
één generatie fossielvrij leven mogelijk
maken. Daarnaast levert het windpark,
met een vermogen van zo’n 750 megawatt,
een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse
ambitie om in 2023 4.500 megawatt aan
opgesteld vermogen op zee te hebben.
Tot die tijd is de stevige wind die de Noordzee
zo ideaal maakt voor het opwekken van
windenergie, een onvoorspelbare factor
voor de onderzoeksteams op zee.
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YOUNG IRO

Even voorstellen
…….
Om YOUNG IRO leden de kans te geven zich te presenteren aan de vaderlandse
‘offshore’ industrie, heeft Ocean Energy Resources hen aangeboden als een
soort van ‘even voorstellen’ platform te dienen. Voor de offshore 35-minners
is het immers belangrijk om aansluiting te vinden bij de gevestide orde.
Aan woord is ditmaal Naomi vam de Berg.

Kun je jezelf kort introduceren
“Iemand die altijd alles probeert te
combineren en die slecht is in ‘nee’
zeggen. Vandaar dat ik ‘ja’ heb gezegd
om dit artikel binnen één dag aan te
leveren en zit te tikken op een vlucht
die minder dan een week geleden
werd gepland. Jammer dat de man
voor mij in de slaapstand zit."
“Dat ‘ja’ zeggen doe ik overigens
meestal uit enthousiasme en omdat
ik vaak wel een manier zie om het
te organiseren. Daarnaast ben ik een
idealist, 28 jaar, heb ik net een huis
gekocht in Rotterdam (wat wel wat
meer werk was dan verwacht) en
help ik het percentage technische
vrouwen bij Damen wat omhoog."
Wat is je achtergrond?
“Ik ben geboren in Wageningen,
opgegroeid in Zoetermeer in een
gezin met drie kinderen waarvan
beide ouders docent en ben op
mijn achttiende richting Delft getogen
om Maritieme Techniek te studeren.
Een bijzondere stap voor iemand
zonder familiebanden in de sector,
die niet zeilt, maar het water en
schepen hadden een onontkoombare
aantrekkingskracht op mij.
Daarbij vond ik het een leuke
toepassing van de wis- en
natuurkunde en waren de studie
en Delft een warm bad.”
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Hoe ziet je loopbaan er tot nu toe
uit en bij welk bedrijf ben je nu
werkzaam? Welke functie?
“Als kroon op mijn master Ship &
Offshore Structures heb ik mijn
afstudeerscriptie bij Damen geschreven
binnen de Research & Development
afdeling en ben ik verliefd geworden
op dit bedrijf en vooral op de mensen
die er werken. Daarom heb ik besloten
te solliciteren voor de ultieme
introductie bij Damen: ‘de general
traineeship’. Het programma bracht
mij langs een korte productiestage bij
Damen Shipyards Hardinxveld,
waar ook de wortels van het bedrijf
liggen, vervolgde zich bij Damen
Shiprepair Rotterdam als assistent
project manager, met daarna een case
study naar onze environmental footprint
bij de HSEQ afdeling en als afsluiter
een rol als Design & Proposal Engineer
binnen Damen Technical Cooperation.
Na twee jaar vol afwisseling vond ik
mijn rust bij dit onderdeel dat
verantwoordelijk is voor de technische
ondersteuning van sales voor projecten
die aan één voorwaarde voldoen:
‘ze worden niet op een Damen werf
gebouwd’. Dit betekent dat ik in het
aanbiedingstraject conceptueel nadenk
over projectuitvoer en kosten voor
schepen gebouwd op werven over de
hele wereld of zelfs op plekken waar
nog geen faciliteiten beschikbaar zijn.
Lokaal bouwen voor de lokale markt.”
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Wat zijn je ambities?
“Als ik deze vraag lees, moet ik denken
aan de definitie die ik laatst opschreef
toen ik werd gevraagd na te denken
wat duurzaamheid voor mij betekent:
‘bewuste keuzes maken door na te
denken over de korte en lange termijn
impact die je hebt op je omgeving,
zowel privé als professioneel’. Ik wil voor
mezelf de juiste balans bepalen tussen
de keuzes die ik maak en het werk en
vrijwilligerswerk dat ik doe. Op de korte
termijn zet ik mij er in ieder geval voor in
om duurzaamheid op de agenda te
zetten binnen Damen en wil ik mijn
eigen afdeling verder professionaliseren,
omdat we via die route een enorme
invloed cirkel hebben, zowel op mens
als milieu, over de hele wereld.
Zoals we met Young Damen laatst
hebben geformuleerd: ‘Setting the
course for lasting positive impact’.
O, en als we dan heel ver vooruit kijken,
dan zie ik mezelf nog wel eens in de
internationale politiek.”
Waarom heb je ervoor gekozen om
in de (Nederlandse) olie, gas & wind
industrie te gaan werken?
“De gecompliceerde techniek en
producten die worden gebruikt hebben
een grote aantrekkingskracht op mij.
Toen ik tijdens mijn tijd bij de reparatie
over het process deck van een FPSO
uitkeek, was ik enorm onder de indruk
van waar we toe in staat zijn.

Echter, was die tijd ook het
moment waarop ik moeite had
mijn werkzaamheden met mijn
wereldbeeld te verenigen.
Het is noodzakelijk vanwege de manier
waarop wij onze samenleving hebben
ingericht om bepaalde grondstoffen
te winnen, maar hoe wil ik hier aan
bijdragen? Uiteindelijk zie ik werken
in deze hoogwaardige sector als
een kans om samen stapje voor
stapje naar een betere wereld toe
te werken en zitten we dicht bij
het vuur om daadwerkelijk
impact te hebben.”
Wie is je grote voorbeeld?
“Misschien ken je Heilige Boontjes
wel, een koffiezaak met meerdere
vestigingen in Rotterdam.
De bijzonder goed gekozen naam
slaat zowel op het product als het
personeel dat hoofdzakelijk bestaat
uit ex-gedetineerden. De man die
dit concept heeft gerealiseerd biedt
mensen met een uitzichtloze situatie
een nieuwe start in de samenleving.
Hij kan dit alleen doen, omdat hij de
wereld waaruit zij komen goed kent
en door ze vertrouwen te bieden,
maar ook streng te zijn.
Hij maakt echt een verschil en is
betrokken, daar kijk ik tegenop.”

Waarom ben je lid geworden van
Young IRO?
“Omdat ik geen ‘nee’ kan zeggen en
gelukkig maar! Ik vind dat Young IRO
professionele events met een boodschap
organiseert die tot doel hebben het
debat aan te zwengelen en mensen
bij elkaar te brengen. Duidelijk met
kwaliteit boven kwantiteit.”
Hoe belangrijk acht jij een
samenwerking tussen verschillende
generaties binnen IRO?
“Mijn ervaring is dat als we de dialoog
starten, er heel veel mensen zijn die
hetzelfde willen, het tempo en
ambitieniveau zijn allicht niet hetzelfde,
maar de common ground is er zeker.
Dat vereist dat we elkaar opzoeken en
naar elkaar willen luisteren en daarin
zijn organisaties als IRO een katalysator.
Op een ontspannen manier, ook bij
wijze van kruisbestuiving het gesprek
aangaan en leren van de stappen die
anderen zetten. Samen gaat dat
sneller en beter, dan ieder voor zich.”
Wat verwacht je van Young IRO?
“Een platform bieden voor de discussie,
maar ook een podium zijn voor de
goede initiatieven die gaande zijn.
Ik zie dat gebeuren en daar ben
ik blij om.”

Geeft het bedrijf waarvoor je werkt
gelegenheid om Young IRO events
bij te wonen?
“Binnen Damen wordt eigen initiatief
altijd aangemoedigd, maar ik denk dat
het explicieter kan en ik heb hier ook
een voorstel voor gedaan (in algemene
zin), waar misschien ruimte voor komt.
Het zou mooi zijn als meer mensen via
deze route hun blik verbreden en hun
netwerk kunnen uitbreiden.”
Wat is jouw visie op duurzame
energie en hoe kijk je tegen de
energietransitie aan die nu
plaatsvindt?
“Het is buitengewoon belangrijk dat
we allereerst inzichtelijk hebben welke
impact we hebben, ons ambitieuze
doelen stellen en beraden op de stappen
die gaan nemen om dit te realiseren.
Dit moet sneller dan we nu doen,
maar zomaar een richting in rennen is
niet duurzaam. Ik hoop dat we als
maritieme sector een grotere rol en
verantwoordelijkheid zullen pakken
op korte termijn. We hebben de kennis
in huis en er liggen duidelijk kansen voor
ons, maar dan moeten we wel durven
inzetten op bepaalde veranderingen.
Als we dat structuur geven en een
duidelijke visie hebben, dan gaan
we het redden: volle kracht vooruit!”

Bezoek ocean-energyresources.com/
weekly-free-newsletter
om u te abonneren op de
gratis Digitale nieuwsbrief
(UITSCHRIJVEN KAN OP ELK MOMENT)

S E R V I N G T H E O I L , G A S A N D R E N E WA B L E E N E R G Y I N D U S T R I E S
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DEZE PAGINA’S BEVATTEN NIEUWS
VAN IRO, BRANCHEVERENIGING
VOOR DE NEDERLANDSE
TOELEVERANCIERS IN DE
OLIE- EN GASINDUSTRIE
EN OFFSHORE RENEWABLE
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.
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

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: De Oude Bibliotheek, 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 juni
• 11 september
• 22 november

EY-IRO INDUSTRY FORECAST 2019:
DE VISIE VAN BRANCHE EXPERTS IN EEN NOTENDOP
Dinsdag 19 maart vond de jaarlijkse EY-IRO Industry Forecast
meeting plaats in Rotterdam, waar zo’n 200 IRO leden
werden bijgepraat door sprekers van Wood Mackenzie,
EY en Shell over de ontwikkelingen in de olie-, gas- en
offshore renewable industrie en de energietransitie.
Obo Idornigie van Wood Mackenzie gaf zijn visie op de huidige en
toekomstige investeringen in de Noordzee en vanuit een mondiaal

perspectief. EY's Bram Kuijpers presenteerde de meest recente
resultaten van de Nederlandse Oilfield Services analyse.
Wim Thomas van Shell vertelde vervolgens over Shell's Sky
Scenario. Het Sky scenario illustreert een technisch mogelijk,
maar uitdagend traject voor de samenleving om de doelen van
het Parijs akkoord te bereiken. Sky bouwt voort op eerdere
publicaties van Shell scenario's en is het meest optimistische
scenario van Shell op het gebied van klimaatresultaten.

Check de online IRO calendar op www.iro.nl/calendar
voor meer informatie en actuele cursusdata.

> CURSUSSEN NEEM CONTACT

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

>	OVERIGE ZAKEN NEEM CONTACT

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

1-DAAGSE CURSUS ‘OFFSHORE ENERGIE:
VAN FOSSIEL TOT RENEWABLE’, INCLUSIEF
BEZOEK AAN UNIEKE OFFSHORE EXPERIENCE
IRO LEDEN OP BEZOEK BIJ VANDEGRIJP

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

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.

Inspirerende presentaties werden ook gegeven door
Iv-Offshore & Energy en Management Strategen,
aangevuld met korte pitches van IRO leden
Antonius Vesselheads, DeepBV, FourICT, Kalkman
Handelsonderneming en ODS Metering Systems.
De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

Voertaal: Nederlands (Engels indien Engelstaligen in de cursus)
P.O. BOX 390
3000 AJ ROTTERDAM

Tijd: 08.30 - 17.00 uur
Beschikbare data: • 26 juni • 18 september • 4 december

T: +31 793411981
E: INFO@IRO.NL
I: WWW.IRO.NL
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Check de online IRO kalender op www.iro.nl/calendar voor meer informatie en aanmelden.

Donderdag 4 april werden ruim 75 IRO leden verwelkomd
op het terrein van VandeGrijp in Papendrecht voor een
inspirerende IRO ledenbijeenkomst. Met een interessante
presentatie en een rondleiding gaf VandeGrijp ons een
kijkje in het productieproces van stalen buizen,
palen en maatwerkconstructies en andere industriële
toepassingen voor de on- en offshore industrie.

(foto: Marco de Swart)

VandeGrijp, nogmaals hartelijk dank voor de gastvrijheid!
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IRO KALENDER BEURZEN, MISSIES,
CURSUSSEN EN BIJEENKOMSTEN 2019

				

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

IRO JAARVERSLAG 2018 NU ONLINE TE BEKIJKEN

2 MEI

YOUNG IRO EVENT BIJ AMPELMANN DELFT

6 - 9 MEI

OTC HOUSTON, USA

14 MEI

BESTUURSVERGADERING N.T.B.

21 MEI

INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS COMMISSIE
DELFT

23 MEI

NAVINGO CAREER EVENT
ROTTERDAM

13 JUNI

YOUNG IRO EVENT JB SYSTEMS
ROTTERDAM

14 JUNI	INTRODUCTION TRAINING OFFSHORE SAFETY
DOB ACADEMY, DELFT
Gedurende het jaar creëert IRO netwerk- en handelsmogelijkheden door middel van
ledenbijeenkomsten, beurzen en handelsmissies. In het jaarverslag vind je een overzicht
van al deze activiteiten aangevuld met activiteiten op gebieden als Offshore renewables,
decommissioning en maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.
Check www.iro.nl/news/publications en bekijk het rapport online!

1-DAAGSE CURSUS
OFFSHORE SAFETY
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.

NAVINGO
CAREER EVENT
Het Navingo Career Event van de
maritieme, offshore en energie
sector is het grootste carrière event
van Europa. Ontmoet topwerkgevers
op de uitgebreide beursvloer of
maak deel uit van het inhoudelijke
programma waar kennis wordt
gedeeld en er ruimte is voor
discussie over carrièrekansen
en ontwikkelingen in de sector.

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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De dertiende editie vindt plaats
op donderdag 23 mei 2019
op een nieuwe locatie, de
Onderzeebootloods in Rotterdam.
IRO zal deelnemen met een
stand. Meer info vind je op
www.navingocareerevent.com.

			

BEURSGENOTEERD

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

OIL & GAS ASIA (OGA) 2019, 18 - 20 JUNI 2019,
KUALA LUMPUR, MALEISIË
Uitverkocht. Deelname in ons Holland Paviljoen is alleen nog mogelijk
via Lounge deelname. Contact: w.pupovac@iro.nl

OTC BRASIL, 29 - 31 OKTOBER 2019,
RIO DE JANEIRO, BRAZILIË

Leerdoelen
•D
 e basisprincipes van veiligheid begrijpen
•L
 eren praktische veiligheidsmaatregelen toe
te passen
• I nzicht verkrijgen in het effect van menselijk
gedrag op veiligheid
•O
 mgaan met individueel verwacht veiligheidsgedrag
•E
 en 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.

ADIPEC 2019, 11 - 14 NOVEMBER 2019, ABU DHABI

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.

Boek nu je stand in ons Holland Paviljoen via onze website!
Contact: w.pupovac@iro.nl

WINDEUROPE OFFSHORE, 26 - 28 NOVEMBER 2019,
KOPENHAGEN, DENEMARKEN

Neem deel in ons Holland Paviljoen. Registratie voor standruimte kan
via onze website. Contact: w.pupovac@iro.nl

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

18 - 20 JUNI

OGA
KUALA LUMPUR, MALEISIË

19 - 21 JUNI

CMP MEXICO

26 JUNI	INTRODUCTIE CURSUS ‘OFFSHORE ENERGIE: VAN FOSSIEL
TOT RENEWABLE’ ROTTERDAM
27 JUNI

LEDENBIJEENKOMST METEOGROUP/MARIN
WAGENINGEN

28 JUNI

CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’
DOB ACADEMY, DELFT

2 JULI

IRO RENEWABLES COMMITTEE N.T.B.

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	INTRODUCTIE CURSUS ‘OFFSHORE ENERGIE:
VAN FOSSIEL TOT RENEWABLE’
ROTTERDAM
7 - 9 OKTOBER

OFFSHORE ENERGY RAI

29 - 31 OKTOBER

OTC BRASIL RIO DE JANEIRO, BRAZILIË

31 OKTOBER

IRO SUSTAINABILITY & SAFETY COMMITTEE N.T.B.

5 - 8 NOVEMBER

EUROPORT ROTTERDAM

11 - 14 NOVEMBER ADIPEC ABU DHABI
21 NOVEMBER

ALGEMENE LEDENVERGADERING
N.T.B.

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

22 NOVEMBER

CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’
DOB ACADEMY, DELFT

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

26 - 28 NOVEMBER WINDEUROPE OFFSHORE
KOPENHAGEN, DENEMARKEN

Voertaal: Nederlands
(Engels indien Engelstaligen in de cursus)
Tijd: 08.00 - 18.15 uur
Beschikbare data: • 14 juni • 6 december
Check de online IRO kalender op www.iro.nl/calendar
voor meer informatie en aanmelden.

3 DECEMBER

INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS COMMISSIE
N.T.B.

4 DECEMBER	INTRODUCTIE CURSUS ‘ OFFSHORE ENERGIE:
VAN FOSSIEL TOT RENEWABLE’
ROTTERDAM
6 DECEMBER

INTRODUCTION TRAINING OFFSHORE SAFETY
DOB ACADEMY, DELFT

12 DECEMBER

BESTUURSVERGADERING
N.T.B.
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OFFSHORE ENERGY
Van 7-9 oktober 2019 is Offshore Energy Exhibition
and Conference (OEEC) de plaats waar de energietransitie
plaatsvindt. Het is Europa's toonaangevende bijeenkomst van
de gehele offshore-energiesector en uw kans om te
netwerken met hooggekwalificeerde experts en
professionals vanuit de hele wereld.

ducten aan de ruim 12.000 internationale bezoekers.
Internationale handelsmissies zullen de beurs bezoeken waarop
WIND netwerklounges van de
o.a. veel landenpaviljoens,OFFSHORE
exclusieve
OEEC-ledenclub, de Startup Zone, matchmaking-gebieden,
the Stage te vinden zijn.
Daarnaast kan men deelnemen aan strategische discussies,
meeslepende technische conferentiesessies gericht op de
toekomst en technische ontwikkelingen in de industrie.

OEEC is al meer dan 12 jaar uniek in het samenbrengen van de
offshore energie-industrie sectoren olie & gas, offshore wind en
mariene energie. Meer dan 550 exposanten uit de hele wereld
presenteren hun nieuwste diensten, projecten en innovatieve pro-

OIL & GAS

MARINE ENERGY

Voor meer info kijk op www.offshore-energy.biz.

EUROPORT
Be part of Offshore Energy 2019

Van 5-8 november 2019 is Europort, georganiseerd in
wereldhavenstad Rotterdam, de toonaangevende vakbeurs
voor special purpose schepen. Europort is de zakelijke
Offshore Energy Exhibition and Conference (OEEC) is where the energy transition takes place. Join the most
ontmoetingsplaats
voor de maritieme industrie, met
important gathering of the offshore energy industry and network with highly qualified experts and professionals
haar
op gespecialiseerde
across focus
global markets
in Amsterdam. Don’t miss theschepen
chance to takeen
partslimme
in strategic discussions, immersive
technical conferencevoor
sessionsde
andtoekomst.
networking with the companies that are shaping the future of energy.
oplossingen
Met 27.000 professionele bezoekers en 1.100 exposanten
behoort Europort tot
’s by
werelds belangrijkste maritieme
Supported
ontmoetingsplaatsen. IRO zal deelnemen met een stand.
WWW.OFFSHORE-ENERGY.BIZ
Voor meer informatie kijk op www.europort.nl

NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

AZIMUTH MARINE

WWW.AZIMUTH-MARINE.NL

Azimuth Marine is een scheepvaart en offshore agentschap, gespecialiseerd in marine surveys, installation,
conversion, project management en leverancier van cable equipment.

NEPTUNE MARINE

WWW.NEPTUNEMARINE.COM

Neptune Marine focuses on the building, maintenance, mobilization and chartering of a wide range of
vessels and marine equipment in the offshore industry.

ROTTERDAM OFFSHORE GROUP

WWW.ROTTERDAMOFFSHORE.COM

Rotterdam Offshore Group (ROG) heeft een open zee-toegankelijke ISPS-locatie in de Waalhaven.
Afmeerfaciliteiten voor schepen tot 300m lengte, kraancapaciteit voor zware lasten, terreinoppervlak van
22.000m², volledig uitgeruste werkplaats. Gecertificeerd ISO9001, ISO14001, ISO45001 en ISO3834-02.

VAN MEEUWEN LUBRICATION
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www.NavingoCareerEvent.com

WWW.VANMEEUWEN.COM

De oplossing voor hightech onderhoud in de offshore: hoogwaardige smeermiddelen met een
extreem sterke smeerfilm, buitengewoon (zee-)waterbestendig, biologisch afbreekbaar,
efficiënt en effectief voor een maximale betrouwbaarheid.
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Invest in your career. Discover vacancies. Find interesting
companies. Experience innovations. Broaden your knowledge.
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www.nwea.nl

Komt u op 12 & 13 juni ook naar de winddays 2019?
De WindDays is een jaarlijks evenement dat erop gericht
is om de verbinding tussen belanghebbenden binnen
de Nederlandse windsector, maar ook daarbuiten, te
verstevigen ter bevordering van de ontwikkeling van
windenergie op land en op zee. Erik van Diest,
Manager Marketing bij NWEA, legt uit waarom NWEA
ook dit jaar weer vol inzet op de WindDays, die dit jaar
op 12 en 13 juni plaatsvinden in het WTC Rotterdam.
Waarom organiseert NWEA dit jaarlijkse evenement?
Erik: NWEA ziet het als één van haar belangrijkste taken
om het netwerk binnen de windsector te verbinden en te
verstevigen. Nieuwe contacten leggen, bestaande relaties
onderhouden en kennisdelen zijn daarin onontbeerlijk.
Op de WindDays conferentie bieden we de deelnemers de
kans om (actief en passief) kennis te delen over de huidige
stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen binnen de
sector. Daarnaast biedt de beurs de mogelijkheid om het
netwerk te onderhouden en genereert een stand op de
WindDays zichtbaarheid voor bedrijven en hun propositie,
actuele projecten en (technologische) ontwikkelingen.
Het is een mooi jaarlijks ijkpunt om terug te kijken naar de
vorderingen en toekomstige uitdagingen van de windsector.

Brede economische missie naar Vietnam
Wie zijn erbij op de WindDays 2019?
Erik: De doelgroep bestaat uit de gehele waardeketen binnen
de wind op land & wind op zee, zowel uit de private als
publieke sector. Daarnaast willen wij ons dit jaar in het
bijzonder richten op de grote (industriële) afnemers van
energie om hen te introduceren in de windsector.
Het is erg nuttig dat we ook dit jaar weer de grote
ontwikkelaars, turbineleveranciers en installateurs terugzien
op de WindDays, naast een uitlopend gezelschap aan kleinere,
innovatieve partijen. We horen van veel deelnemers dat ze
waardevolle contacten hebben overgehouden aan eerdere
edities van de WindDays, omdat het een laagdrempelig
evenement is. Overigens kunnen belangstellenden kiezen
om het gehele programma inclusief sessies te volgen, maar
zijn er ook kaarten tegen een gereduceerd tarief die alleen
toegang geven tot de beurs. Voor ieder wat wils!

De snelle economische ontwikkelingen in Vietnam gaan gepaard met een toenemende vraag naar energie.
Er zijn ambitieuze doelstellingen voor de ontwikkeling van duurzame energie in de nabije toekomst.
Windenergie is daarin een belangrijke pijler, die ook voor Nederlandse windbedrijven kansen kan bieden.
Van 7 tot 11 april vond daarom een economische missie naar Vietnam plaats in aanwezigheid van minister-president Mark
Rutte, Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat) en Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW).
Zo’n 16 Nederlandse bedrijven namen deel aan deze missie, die duidelijk een verkennend en oriënterend karakter had.
Daarbij hebben we vanuit Nederland met name de focus gelegd op de vruchtbare samenwerking in de gouden driehoek – overheid,
kennisinstellingen en industrie. In alle gesprekken hebben we ingezet op het creëren van een lange termijn relatie, waarbij de
Nederlandse windsector kan bijdragen aan het opzetten van een gezonde Vietnamese offshore wind industrie. Daarbij hebben
we de Vietnamese belanghebbenden uitgenodigd voor een tegenbezoek, hopelijk tijdens Offshore Energy Exhibition & Conference,
die van 7-9 oktober 2019 plaatsvindt in Amsterdam.

Overtuigd dat deelname aan de WindDays 2019 ook voor
u waardevol is?
Kijk dan op www.winddays.nl om een stand te
boeken of een toegangspas aan te schaffen.

Wat mogen bezoekers verwachten als zij deelnemen aan
de WindDays 2019?
Erik: Het programma bevat een mix van plenaire sessies,
interactieve debatten en diepgravende kennissessies om
zodoende de deelnemers bij te praten over de huidige stand
van zaken en een doorkijk naar de toekomst te geven.
Om het makkelijker te maken om te kiezen zijn dit jaar drie
tracks ingevoerd in het programma: Wind op Land, Wind op
Zee en sector-overkoepelende onderwerpen. Binnen de tracks
worden onderwerpen behandeld die zich specifiek richten
op deze deelonderwerpen. Binnen wind op land worden
bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategieën behandeld.
Aan de andere kant komen bij wind op zee onderwerpen als
het veilen van kavels aan bod, terwijl het bij de sector-brede
onderwerpen bijvoorbeeld gaat over de ontwikkelingen in
het energiesysteem, maar ook de vraagontwikkeling
vanuit de industrie.

Noordzeeoverleg: toekomstig ruimtegebruik noordzee tegen het licht
NWEA neemt deel aan het Noordzeeoverleg, waarin diverse stakeholders op de
Noordzee met elkaar in overleg gaan om samen te komen tot een plan voor een
duurzame transitie voor het ruimtegebruik op de Noordzee. Het doel is om in
maximaal een half jaar tijd samen met de betrokken ministeries en maatschappelijke
partijen tot een ‘Noordzeeakkoord’ te komen. Onafhankelijk OFL-voorzitter
Jacques Wallage zit het Noordzeeoverleg voor.
Er zijn drie opgaven die allemaal om ruimte vragen op de Noordzee: duurzame energiewinning,
voedselvoorziening (waaronder de visserij), en natuurbescherming en -herstel. Vanwege de
energietransitie zijn er plannen voor veel meer windmolens op zee. De wijze waarop de energie-,
voedsel- en natuuropgaven zich tot elkaar verhouden is onderwerp van gesprek. Soms kan het wellicht samengaan en kunnen de
opgaven elkaar versterken, maar veelal lijken er keuzes noodzakelijk. Daarnaast zijn er ook andere gebruikers dan energie, voedsel
en natuur die om ruimte vragen op de Noordzee, zoals zeevaart en zandwinning.
Deelnemers aan het overleg
NWEA zit aan tafel bij dit overleg om de belangen van de windsector te vertegenwoordigen. Andere partijen die aan tafel zitten, zijn:
Greenpeace, Tennet, Visned, Nederlandse Vissersbond, Havenbedrijf Rotterdam, EBN, WNF, Vogelbescherming Nederland, NOGEPA,
Natuur en Milieu, Stichting de Noordzee, KNAW, en de ministeries van EZK, LNV en IenW.

Erik van Diest,
Manager Marketing bij NWEA.

Missie van NWEA
Branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) werkt met alle belanghebbenden binnen en
buiten de sector aan meer windenergie als essentiële pijler onder een volledig duurzame energievoorziening.
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Maatschappelijke consultatie
Naast het overleg kunnen ook andere maatschappelijke betrokkenen via een digitale vragenlijst hun concrete ideeën en oplossingen voor
het toekomstige ruimtegebruik van de Noordzee inbrengen. Hierbij is de inbreng bij voorkeur gericht op hoe de opgaven rond voedsel,
energie en natuur samen kunnen gaan en elkaar kunnen versterken. Iedereen die een oplossing of een concreet idee heeft, is welkom dit via
de digitale vragenlijst in te brengen. Dit kan individueel zijn of namens een groep/organisatie/bedrijf. Daarnaast is iedereen die een oplossing
of idee heeft aangedragen, van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een verdiepende bijeenkomst op 8 mei. De leden van het NZO zijn
dan aanwezig om met u in gesprek te gaan. Ook nodigt het NZO een selectie van inzendingen uit om een presentatie te geven op deze
bijeenkomst. De vragenlijst is te vinden op: https://fd2.formdesk.com/mett/noordzeeoverleg
Meer informatie over het Noordzeeoverleg is te vinden op:
https://www.overlegienm.nl/adviseren/adviseren+lopen/noordzeeoverleg/default.aspx
Heeft u vragen over de rol van NWEA binnen het overleg?
Mail dan naar info@nwea.nl of neem contact op met onze branchespecialisten Wind op Zee
6 / 2018 - OCEAN ENERGY RESOURCES
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CDG-PROTECTION
DEVELOPED BY BAKKER SLIEDRECHT

First generator protection
system for dual fuel ships
OFFSHORE WIND

OIL & GAS
MARINE ENERGY
Bakker Sliedrecht has been the first to develop a generator protection system (CDG-protection) for dual fuel
vessels which operate with a dynamic positioning system (DP) 2 and 3. The system has been successfully
tested by classification society DNV GL.

The Common Diesel Generator
protection system of the system
integrator developed will be deployed
for the first time on an offshore heavy
lift vessel, which is currently under
construction. The ship is equipped with
a power plant of 4 generators of 10
MW each, which run on both diesel and
LNG. Generator protection is essential
to prevent a blackout or failure in the
power plant, causing the ship to lose
its position during operations.
Vessels that sail in DP 2 or 3 mode have
to maintain their position at all times,
even in case of failures or malfunctions
in the fuel system, a diesel, a generator,
the switchboard, or the control system.
To prevent such malfunctions power
plants are usually divided into
independent isles. However, this
makes generators run inefficient which
is undesirable cost- and environmentally
wise. That is why ships nowadays
prefer to operate with generators in
parallel operation.
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To prevent these from interfering with
each other, a generator safety system
is necessary. Bakker Sliedrecht’s CDGprotection system uses software to
detect and disable an ‘unhealthy’
generator before it can affect the
‘healthy’ generators, making the entire
power plant unstable. For power plants
equipped with dual fuel generators,
this is extra complex because duel fuel
engines behave differently than diesel
engines and can unexpectedly
switch from gas to diesel.
Heavy lift vessel
Without generator protection, a complex
DP vessel will therefore not receive
a certificate to operate in DP2 or DP3
closed bus mode. Bakker Sliedrecht
started in 2017 with the further
development of its own CDG protection
system for complex work vessels.
The system is now so far developed that
it can be deployed in the heavy lift vessel.
During the last months, it has been
extensively tested in a test set-up of four
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generators. The system has been tested
against the requirements as formulated
in the ‘DNV GL Rules: DNV-RP-D102
closed busties’ with underlying rules
‘Part 4: Ch8 Electrical installations & Ch9
Control and monitoring systems’. The
system has passed these tests with flying
colours even under dual fuel conditions.
Classification
According to the classification society,
the heavy lift vessel will be the first dual
fuel DP2 ship to be classified with
a generator protection system. ”So you
can say that we are ground-breaking.
Our technology will prevent the ship
from getting out of position,” says Paul
Bracké, technology manager of Bakker
Sliedrecht. ”That requires not only the
first dual fuel generator protection
system, but also a good power
management and zone security system,
including an experienced operator.
Bakker Sliedrecht was able to combine
all the required knowledge and has
therefore achieved a world-class result.”

Be part of Offshore Energy 2019
Offshore Energy Exhibition and Conference (OEEC) is where the energy transition takes place. Join the most
important gathering of the offshore energy industry and network with highly qualified experts and professionals
across global markets in Amsterdam. Don’t miss the chance to take part in strategic discussions, immersive
technical conference sessions and networking with the companies that are shaping the future of energy.
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DOUBLE SLIP JOINT
A MODULAIR DESIGN
JUST PLUG & GO

The current wind turbine generator
connections are not future proof as they
have their challenges, such as long curing
time of grout, long installation time and
high maintenance costs of bolted flanges.
Therefore KCI introduces the Double Slip
Joint (DSJ) to provide a better alternative,
which is fast and reduces the pile weight
as a result of the under water connection.
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