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Dan moet de brief die Minister Wiebes 
(Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat) in mei 2018 naar de Tweede 
Kamer heeft gestuurd over de 
gaswinning uit de kleine velden u 
ongetwijfeld positief gestemd hebben? 

“Zeker. De minister beschrijft in deze 
brief dat de kleine velden in Nederland 
ook tijdens de afbouwfase van 
gaswinning in de komende decennia 
van groot belang blijven, mits er veilig 
en verantwoord wordt gewonnen. 
Tevens kondigt hij aan de 
investeringsaftrek voor nieuwe 
gaswinningsprojecten op zee te verhogen 
van 25% naar 40%. Het moge duidelijk 
zijn dat ik deze maatregel zeer welkom 
heet. Het draagt in belangrijke mate bij 
aan het creëren van een gelijk speelveld 
met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk 
waardoor het voor de operators 
aantrekkelijker wordt in Nederland te 
investeren. De minister spreekt duidelijk 
zijn voorkeur uit voor nationaal 
gewonnen aardgas boven geïmporteerd 
aardgas. Niet alleen in woorden maar 
ook door het versterken van het 
investeringsklimaat. Dat is nodig en 
dat is goed. Hierdoor blijft gaswinning 
in Nederland ook de komende jaren 
mogelijk, ook in een tijd van 
natuurlijke afname van de voorraden 
op de Noordzee.”

Wie is eigenlijk precies Lex de Groot?

“Ik ben in 1963 geboren in Den Haag 
en heb in Delft in de jaren tachtig 
Mijnbouwkunde gestudeerd. 
Na afronding van mijn studie ben ik mijn 
carrière in de offshore sector begonnen 
bij Placid Oil. Als Reservoir Engineer. 
Na een uitstapje naar het Midden Oosten 
ben ik in 2005 bij Neptune Energy, 

Hiermee wordt volgens het bedrijf 
bijgedragen aan het grote belang 
van de offshore gassector voor de 
Nederlandse energiebehoefte. 
De offshore gasproducent investeerde in 
2018 ruim 5,3 miljoen euro in exploratie, 
wat resulteerde in de Ziegler en 
Andalusite gasvondsten. Een tweetal 
boringen, E17a-A6 en L5a-D4, is 
inmiddels in volle gang. “Na een aantal 
jaren met een beperkt aantal nieuwe 
investeringen en boringen, is nu de tijd 
daar om dit te intensiveren en offshore 
gaswinning een nieuwe impuls te geven. 
Voor nu en de toekomst. Wij zijn er 
namelijk voor de lange termijn, als actieve 
partner van de energie transitie,” aldus 
De Groot. Hij geeft aan geen voorstander 
te zijn van het doen van allerlei 
voorspellingen, maar voor de winning 
van gas op het NCP kijkt hij absoluut 
naar een timeframe dat loopt tot 2050. 

“Gezien de belangrijke bijdrage 
van aardgas aan de Nederlandse 
maatschappij en economie is het 
cruciaal dat overheid en industrie nauw 
samenwerken om de Nederlandse 
offshore gasvoorraden optimaal te 
benutten,” legt Lex de Groot uit. 

“Het produceren van gas uit onze eigen 
offshore bodem geeft Nederland alle 
voordelen van Nederlands gas boven 
geïmporteerd gas, zoals een kleinere 
CO2-voetafdruk, het versterken van onze 
energieonafhankelijkheid en het behoud 
van werkgelegenheid. Ons beleid is wat 
dat aangaat volledig in lijn met het 
overheidsbeleid – zoals aangekondigd in 
mei 2018 – om de offshore gasproductie 
in Nederland te versterken. We dringen 
er daarom bij de overheid op aan dit 
beleid zo snel mogelijk te implementeren, 
inclusief het verbeterd fiscaal stelsel. 
Het is belangrijk de generieke 
investeringsaftrek voor nieuwe 
gasprojecten op zee zo spoedig mogelijk 
in te voeren. Een andere zaak waar 
wij veelvuldig tegenaan lopen is dat 
bepaalde procedures wel heel erg lang 
duren. Denk aan het verkrijgen van 
vergunningen. Wat ons betreft moeten 
die procedures versneld worden. 
Daarnaast is het zaak dat de overheid 
snel met de visie en concretisering van 
het hergebruik van offshore 
infrastructuur komt. We dreigen in een 
soort tijdsgat te komen. Binnen niet al te 
lange tijd krijgen we te maken met lege 
gasreservoirs, leidingen en platforms. 
Hergebruik voor CCS en waterstof kan 
de energie transitie versnellen, maar 
eenmaal opgeruimd is echt weg. 
Het is zonde als we daar als maatschappij 
over drie jaar achter komen. 
Dat zou echt een gemiste kans zijn.”

dat toen nog door het leven ging als 
Gaz de France (vervolgens GDF Suez 
en Engie), gaan werken. Eerst als Asset 
Manager, daarna als International Head 
of Reservoir Management. In september 
vorig jaar volgde mijn benoeming tot 
Managing Director in Nederland.”  

Waarom destijds gekozen voor de 
studie mijnbouwkunde?

“Eigenlijk twijfelde ik wat te gaan 
studeren. Ben toen naar een Open Dag
in Delft gegaan en heb daar met een 
aantal mensen gesproken uit de fossiele 
industrie. Ik vond hun verhalen zo 
inspirerend dat ik uiteindelijk besloten 
heb mijnbouwkunde te gaan studeren. 
Nooit spijt gehad van mijn keuze. 
En ik vind het nog altijd fantastisch. 
Wij maken energie en juist dat geeft 
mij weer enorm veel energie terug. 
Toegegeven: het is nu wel een heel ander 
verhaal geworden met nieuwe dimensies. 
Toen ik in 1988 bij Placid begon, zat ik 
al binnen twee maanden offshore voor 
een well test. We boorden toen met drie 
rigs tegelijk hier op de Noordzee. Zonder 
survival suite stapte ik toen zo in een heli. 
Dat is nu allemaal wel even anders en 
veel beter geregeld. We zitten nu in 
een fase met legio nieuwe uitdagingen.”  

Toen leek de olie en gas industrie 
oneindig. Of was dat toen al niet 
meer het geval?

“Er was toen al twijfel over het 
toekomstperspectief van de industrie, 
want in 1988 waren er al ‘geleerden’ 
die zeiden dat het in 2000 afgelopen zou 
zijn. Dus die strijd tegen de eindigheid zit 
er wel heel erg ingebakken. Tot op heden 
hebben we alle negatieve voorspellingen 
overwonnen, maar het wordt moeilijker. 

PRODUCTIE PRODUCTIE

“Het is goed om kleine offshore 
gasvelden maximaal te exploreren en 
te ontwikkelen als fossiele energiebron 
met de laagste CO2-voetafdruk, zodat 
we minder afhankelijk zijn van kolen. 
Gascentrales zullen als reservecapaciteit 
kunnen fungeren voor als zonne- en 
windenergie een dipje hebben,” 
begint hij zijn relaas. 

“Gas dat van ver geïmporteerd wordt, 
heeft al 30% lekverliezen voordat het 
aankomt, wat al een doorslaggevende 
reden is om hiervan af te zien. Daarnaast 
is het duurder. Ook heeft Nederlands 
offshore gas veel voordelen voor de 
Nederlandse economie en samenleving, 
denk maar aan banen, belastingen, 
etcetera. Het is dus een logische keuze 

Nederlands offshore gas te gebruiken om 
Nederlandse huizen te verwarmen. 
Vandaar de aankondiging eerder dit jaar 
om onze investeringen in Nederlandse 
olie- en gasexploratie in 2019 aanzienlijk 
te verhogen.” Neptune Energy gaat in 
Nederland ruim 65 miljoen euro 
investeren in nieuwe offshore 
gasontwikkelingen. 

MANAGING DIRECTOR LEX DE GROOT VAN NEPTUNE ENERGY IN NEDERLAND: 

‘Toekomst voor 
gaswinning op NCP in 
komende decennia’

Shell, BP en ExxonMobil trekken zich geleidelijk aan 

terug uit de olie en gasproductie op de Noordzee. 

Stijgende kosten voor oudere velden en een beperkte scope 

voor het vinden van nieuwe velden betekenen dat een 

gebied als de Noordzee (Noorwegen niet meegerekend) 

niet meer goed scoort in een wereldwijde ranking van hun 

portfolio’s. Het rendabel opereren van oudere assets tegen 

minimale kosten is niet de specialiteit van de majors. 

Zeker niet op Nederlands Continentaal Plat (NCP). 

De meer succesvolle operators op ‘ons’ deel van de Noordzee 

zijn tegenwoordig de onafhankelijke, middelgrote private 

equity maatschappijen die wereldwijd olie en gas exploreren 

en produceren. Een voorbeeld hiervan is Neptune Energy 

Group dat in 2018 voor 4,7 mrd de E&P assets van Engie 

overnam. Neptune Energy is nu de grootste offshore 

gasproducent in Nederland. Waar anderen afhaken, 

kondigt zij substantiële investeringen aan voor nieuwe 

boringen op het NCP. Opmerkelijk in een periode van 

energie transitie. Managing director Lex de Groot geeft 

uitleg. 
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'Het is een 
logische keuze 
Nederlands 
offshore gas te 
gebruiken om 
Nederlandse 
huizen te 
verwarmen.'

Lex de Groot, 

MD Neptune Energy.



nog niet zover. Zij willen nog nieuwe 
ontwikkelingen opstarten en daarvoor 
een samenwerking aangaan. Kennis met 
elkaar delen. Niet alle operators zitten 
op hetzelfde spoor. Het is een 
strategische keuze. De een wil nog 
wat van zijn toekomst maken, 
de ander berust in wat zij heeft.” 

Leven de E&P maatschappijen hier in 
Nederland met het idee dat het over 
twintig jaar over en uit is. Of overheerst 
de gedachte dat de energie transitie 
zonder gas niet realiseerbaar is?  

“Ik kan natuurlijk niet namens alle 
operators spreken, maar ik denk dat 

Maar we moeten er met z’n allen voor 
waken dat het geen remmende 
voorsprong wordt. Wij moeten steeds 
meer gegevens met elkaar gaan delen in 
het kader van operationele activiteiten.”

Stagneert die bereidheid tot 
samenwerking nu in verband met energie 
transitie?

“Wat je in Nederland ziet, is dat operators 
een verschillende focus hebben. Zij zijn 
heel erg actief en anderen wat minder. 
Een aantal heeft niet veel meer te winnen 
door een nauwere onderlinge 
samenwerking. Zij hebben hun productie 
redelijk op orde. Andere operators zijn 

wij allemaal wel geloven in energie transitie. 
Tegelijkertijd zijn wij er echter ook van 
overtuigd dat gas veel langer een 
belangrijke rol blijft spelen dan dat het 
grote publiek voor ogen heeft. 
Renewables alleen zijn niet voldoende, 
het is en-en. Daarbij komt dat onze 
energie infrastructuur voor een heel 
groot gedeelte gebouwd is op gas. 
Vanuit klimaatoogpunt is het goed dat 
die infrastructuur zo efficiënt mogelijk 
wordt benut.” 

U bent dus een voorstander van het 
zoeken naar alternatieve energiebronnen?

“Het is belangrijk dat er naar alternatieve 
vormen van energie wordt gezocht. 
Ik heb daar geen enkel probleem mee. 
We moeten echter ophouden om alle 
fossiele brandstoffen over één kam te 
scheren. Naar mijn mening ligt de kern 
van het probleem veel meer bij het 
energieverbruik. We gebruiken hier in 
Nederland, maar zeker ook in de rest 
van de wereld, gewoon heel veel energie. 
Die vraag groeit nog steeds. En wat de 
gemeenschap zich moet beseffen is dat 
die enorme behoefte zonder gas een 
onhaalbare zaak is. Het is goed dat 
steenkoolcentrales gesloten worden en 
vervangen worden door wind- en zonne-
energie. Maar gas als energiedrager en 
brandstof blijft voorlopig onmisbaar en 
past in de toekomstige CO2-arme 
energiemix. Die boodschap moeten 
we als branche, samen met de overheid, 
heel duidelijk en veelvuldig blijven 
communiceren. Tenzij wij met z’n allen 
onze levensstijl ingrijpend willen en gaan 
veranderen. Maar dat zie ik vooralsnog 
niet zo snel gebeuren. Zonder draagvlak 
geen energie transitie. Overigens laat 
Energie Beheer Nederland, dat 100 
procent eigendom is van de Nederlandse 
staat, vrij duidelijk aan de maatschappij 
zien hoe belangrijk de rol van gas is 
binnen die energie transitie. Zeker 
geen gemakkelijke opgave vanwege de 
alsmaar groeiende aversie tegen fossiele 
brandstoffen. Maar het kan altijd beter 
en duidelijker.” 

Wat is de kracht van Neptune Energy in 
Nederland?

“Als internationale operator beschikt 
Neptune Energy over een ruime ervaring 
en heel veel kennis als het gaat om de 
winning van fossiele brandstoffen op zee. 
Waar zich mogelijkheden aanbieden, 
zijn wij van de partij. Vinden we een 
nieuw gasvoorkomen, dan willen we 
dat zo snel en efficiënt mogelijk tot 
ontwikkeling brengen. Neptune Energy 
heeft de middelen, de energie en de 
drive om het allemaal te doen. Daarmee 
bouwen wij aan onze toekomst. Mede 

PRODUCTIE PRODUCTIE

Dat is duidelijk. Het eindpunt komt 
steeds dichterbij.” 

Over hoeveel offshore installaties praten 
we in geval van Neptune Energy?

“We hebben het over meer dan 30 
productie installaties op zee in 
Nederland. In het VK zijn we operator 
van het Cygnus veld dat garant staat 
voor 6% van de Engelse gasproductie. 
In Noorwegen hebben we aantal velden 
en we zijn operator van het Gjøa veld in 
het noordelijke gedeelte van de 
Noordzee. Ook zijn we partner in een 
aantal velden waarvan Equinor de 
operator is. Op het NCP beschikken 
we nog over relatief jonge velden met 
legio mogelijkheden. L5-D is daar een 
voorbeeld van. Dit is een HPHT-veld, 
het diepst producerende veld offshore 
Nederland. Met de hoogste druk en de 
hoogste temperatuur. We produceren 
daar nu ruim anderhalf jaar en besloten 
is daar met de Prospector 5 een tweede 
put te gaan slaan. In 2009 zijn we in 
het veld E17-A gas gaan produceren. 
We dachten toen dat er twee miljard 
kuub gas in het reservoir zou zitten. 
Nu zijn de schattingen 10 miljard. 
Vandaar dat we daar met nieuwe 
boringen zijn begonnen.” 

Neptune Energy vindt ondernemerschap 
en integer zakendoen belangrijk. 
Wat wordt daarmee bedoeld?

“Neptune Energy doet er alles aan om 
middels innovatieve ideeën zoveel mogelijk 
waarde uit de offshore assets te halen. 

Op allerlei gebieden staan wij open voor 
het veilig toepassen van noviteiten. 
Onze drive is om gebruik te maken van 
alle mogelijkheden die ons geboden 
worden om een vondst tot  ontwikkeling 
te brengen. Ondernemerschap in de 
breedste zin van het woord. Elk idee 
is welkom. Of het nu een business 
improvement idee is of een development 
idee. Als Neptune Energy gaan wij 
ervoor. In dat opzicht zijn we ook 
transparant over onze doelstellingen 
en de realisatie ervan. Overigens staat 
hierbij veiligheid voor mens, milieu en 
installatie altijd voorop.”  

Vroeger werd met veel respect en trots 
gesproken over E&P maatschappijen. 
Maar de mindset van het grote publiek 
is de afgelopen jaren sterk veranderd. 
De upstream olie & gas industrie krijgt 
nu het etiket ‘vervuiler’ opgeplakt.

“Klopt. Op die relatie zit een zekere 
spanning. Maar naar onze overtuiging 
heeft gas als fossiele bron met de laagste 
CO2-voetafdruk wel degelijk een functie. 
En draagt het substantieel bij aan 
de samenleving.”  

Neptune Energy heeft partnership met 
toeleveranciers hoog in het vaandel 
staan. Hoe innovatief is de Nederlandse 
industrie?

“In Nederland hebben wij altijd vrij 
intensief samengewerkt met onze 
toeleveranciers. De bereidheid tot het 
ontwikkelen van innovaties om onze 
business efficiënt te kunnen uitvoeren, 

is enorm. Toch denk ik dat de koek nog 
lang niet op is. Ik zie nog veel meer 
mogelijkheden om kostenbesparingen 
te realiseren. In mijn beleving moet ook 
veel harder gewerkt worden aan een 
optimalisatie van de samenwerking 
tussen de E&P maatschappijen onderling. 
Op een aantal gebieden, zoals logistiek, 
is dit al wel het geval, maar op een aantal 
andere vlakken is het maken van stappen 
echt noodzakelijk. Door de afname van 
activiteiten is het in huis hebben van 
bepaalde competenties per operator 
niet meer zo nuttig. Om die kennis niet
 in een klap te verliezen, moet naar een 
bepaalde vorm van samenwerking 
worden gezocht. Eventueel in 
partnerschap met toeleveranciers. 
Vroeger bouwden we bijvoorbeeld 
twee tot drie platforms per jaar. Hier in 
Nederland is die tijd definitief voorbij. 
Maar de behoefte aan die kennis is er 
nog wel degelijk.” 

Maar in Nederland zijn de E&P 
maatschappijen toch aangesloten bij 
Nogepa. Vanuit deze branchevereniging 
zouden dan toch dergelijke initiatieven 
ontwikkeld kunnen worden? 

“Op een aantal vlakken gebeurt dit ook 
wel, maar zoals eerder gezegd ben ik de 
mening toegedaan dat we veel meer 
kunnen samenwerken. Met name op 
operationeel vlak en op het gebied van 
digitalisering. Zo zou de Nederlandse 
offshore industrie vanuit één grote 
centrale controlekamer gerund kunnen 
worden. We zijn hier al best ver mee, 
zeker in vergelijk met Noorwegen. 
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Neptune Energy gaat in Nederland ruim 
65 miljoen euro investeren in nieuwe 

offshore gasontwikkelingen.

'Gezien de belangrijke bijdrage van aardgas 

aan de Nederlandse maatschappij en economie 

is het cruciaal dat overheid en industrie nauw 

samenwerken om de Nederlandse offshore 

gasvoorraden optimaal te benutten.'

Lex de Groot, MD Neptune Energy.



en het genereert inkomsten voor de 
Nederlandse overheid. De mogelijkheden 
om op de Noordzee gas te winnen 
zijn nog volop aanwezig.”  

Zoals reeds eerder gesteld is er sprake 
van een ongelijk speelveld op de 
Noordzee. De Engelse overheid 
stimuleert de olie- en gassector stevig. 
In Nederland is het anders gesteld. 
Hier moet u belasting betaling, terwijl 
de windindustrie wordt gesubsidieerd.  

“Klopt. Wij leveren al jarenlang 
een behoorlijke bijdrage aan de 
belastingpot. De gehele Nederlandse 
samenleving profiteert daarvan. 
En die bijdrage leveren wij nog 
steeds ondanks de moeilijkere 
omstandigheden. De Engelse 
overheid heeft een enorme drive 
om E&P op zee aantrekkelijk te maken. 
Die ondersteuning missen wij soms 
in Den Haag. ”

“Er is geen draagvlak genoeg in de 
Tweede Kamer. Ik zou daar best wel 
eens met haar leden over in gesprek 
willen gaan. Kijk, het is utopisch om te 
denken dat wij hier een situatie zullen 
krijgen als in UK en Noorwegen. 
De mindset in die landen is 
bewonderenswaardig. Ook zij zijn 
intensief met energie transitie bezig 
en als ik de statistieken mag geloven, 
zijn zij daarin zelfs veel verder dan wij 
hier in Nederland. Maar men opereert 
in die landen wel vanuit het heldere 
besef dat E&P van fossiele brandstof en 
met name aardgas noodzakelijk blijft.  

gebaseerd op het geloof dat gas nog wel 
degelijk potentie heeft. Gas heeft een 
functie in de Nederlandse maatschappij 
en we denken dat het Nederlandse gas 
het beste is voor de Nederlandse markt. 
Het is uiteindelijk na groen en bio gas, 
het gas met de laagste CO2-voetafdruk. 
Lager dan gas uit andere landen. 
Even los van allerlei politieke aspecten. 
En we denken dat hier in Nederland 
nog aardig wat mogelijkheden zijn 
om nieuwe velden te vinden en te 
ontwikkelen. Wij luisteren daarbij zeker 
naar argumenten van partijen over milieu 
en klimaat. Die zijn terecht en daar lopen 
we zeker niet voor weg. Maar optimaal 
gebruik maken van Nederlands offshore 
gas voor Nederlandse huizen is 
gewoonweg de meest slimme keuze.”  
    
De productie van gas in Groningen zal 
worden gestopt in de komende jaren. 
Productie van gas uit de Noordzee wordt 
steeds minder. Met als gevolg dat we 
straks afhankelijk worden van Russisch 
gas. Dat kan politiek gezien toch niet 
het ideaalplaatje zijn?

“Absoluut niet. En wel om een aantal 
redenen. Het politieke aspect zal voor 
een ieder duidelijk zijn. Als je een schoner 
klimaat wenst en de CO2 emissie wilt 
minimaliseren dan kun je dat naar mijn 
overtuiging alleen maar bereiken door 
ervan uit te gaan dat je gas nodig zult 
blijven hebben. En dat gas kun je dat het 
beste uit de Nederlandse offshore bodem 
halen. Voordeel is dat dit gas nauwelijks 
hoeft te reizen en daarnaast heeft het 
een positief effect op de werkgelegenheid 

Hoe hebben de aardbevingen in 
Groningen de energie transitie 
beïnvloedt?

“Vind ik moeilijk om te zeggen. Wel 
hebben de gebeurtenissen de focus op 
energie transitie verscherpt. En vooral 
de wens om die energie transitie te 
bespoedigen groter gemaakt. Een aantal 
initiatieven is naar voren gehaald. 
De energie transitie wordt momenteel 
veel voortvarender aangepakt. Maar we 
moeten met z’n allen oppassen dat we 
het enorme gasveld in Groningen niet 
gaan verwarren met de ongeveer 240 
kleine velden die in Nederland worden 
geëxploiteerd. Groningen is een specifiek 
probleem in en onder Groningen. Op 
de Noordzee hebben we te maken met 
velden met een veel lager risicoprofiel. 
Daarnaast wonen er geen mensen op de 
Noordzee. Je kunt de situatie op zee niet 
vergelijken met die in Groningen. 
Is mechanisch totaal anders.” 

Een aantal van uw internationale 
collega’s houdt zich nu ook bezig met het 
opzetten van offshore windparken. Zien 
wij Neptune Energy ooit als eigenaar van 
een windpark?

Even valt er een korte stilte. De slotvraag 
komt voor Lex de Groot enigszins 
onverwacht. Hij actief in de windsector? 
Hij kan het zich maar moeilijk voorstellen. 
“Ik geloof het niet. Huldig het standpunt: 
schoenmaker blijf bij je leest. Bij Neptune 
Energy doen wij waar wij goed in zijn.
Dat is E&P. En dat willen wij graag nog 
enkele decennia lang blijven doen.” 

PRODUCTIE PRODUCTIE
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'Bij Neptune 
Energy doen 
wij waar wij 
goed in zijn.
Dat is E&P.'

Lex de Groot, 

MD Neptune Energy.

Neptune Energy Group publiceerde 
in augustus haar financiële resultaten 
over de eerste helft van 2019. 
De resultaten voor Neptune Energy 
in Nederland waren iets minder dan 
verwacht, maar het bedrijf ligt op 
schema voor het gehele jaar. 
De twee nieuwe boringen, de 
putten E17a-A6 en L5a-D4, zijn 
respectievelijk gestart in april en mei 
en zijn in een vergevorderd stadium 
van het boorproces.

Naast de significante investering voor 
de nieuwe boringen kende Neptune 
Energy de eerste helft van het jaar 
nog een ander hoogtepunt: het 
Q13a-platform voor de kust van 
Scheveningen werd geselecteerd 
als locatie voor de eerste offshore, 
groene waterstofpilot ter wereld. 

Deze pilot laat de daadwerkelijke 
integratie zien van diverse 
energiesystemen op de Noordzee: 
aardgas, windenergie en waterstof. 
Bij succes kan dit betekenen dat er 
een oplossing is om het teveel aan 
windenergie op de Noordzee, 
bijvoorbeeld tijdens een storm, 
om te zetten naar waterstof. 
Waterstof is vervolgens op te slaan 
en te transporteren via de bestaande 
gasinfrastructuur. Daardoor gaat 
geen duurzame energie verloren en 
kan de productie van aardgas langer 
doorgang vinden. Integratie van 
bestaande energiesystemen kan 

daarmee een bijdrage leveren aan 
een versnelde energie transitie op 
de Noordzee.
 
Productie
In het tweede kwartaal kende Neptune 
Energy in Nederland een lagere productie 
dan verwacht. Door technische oorzaken 
moest de productie bij twee van de 
platformen worden stilgelegd. 
Het productiecijfer voor het tweede 
kwartaal komt hierdoor uit op 20,2 
boepd. Het eerste kwartaal was dit 
25,7 boepd. Wel is zo efficiënt mogelijk 
gebruik gemaakt van de ongeplande 
productiestop op het Q13a-platform 
door het onderhoud dat voor dit 
platform gepland stond een half 
jaar naar voren te halen. 
Het kostenbesparingsprogramma, 
waarmee $5 miljoen per jaar 
bespaard gaat worden, ligt op schema.

Investeringsaantrekkelijkheid
Lex de Groot, managing director 
Neptune Energy in Nederland: 
“De investeringen, nieuwe boringen 
en de groene waterstofpilot laten zien 
dat Neptune de toekomst positief 
inziet. De potentie van de Nederlandse 
Noordzee en de rol van offshore aardgas 
voor een CO2-arme energievoorziening 
voor ons land zijn helder. Daarin blijven 
wij investeren. Verder investeren wij in 
een derde boring, later dit jaar. 
Daarnaast zien we de toegevoegde 
waarde van aardgas als energiesysteem, 
geïntegreerd met wind en waterstof, 

waarbij we  gebruikmaken van 
een deel van de bestaande 
infrastructuur. De diverse 
energiesystemen kunnen elkaar 
versterken. Om die mogelijkheden 
te verzilveren, moeten we de 
Nederlandse offshore sector weer 
aantrekkelijk maken voor 
investeerders. Daarom blijven wij 
aandringen op een snelle invoering 
van de in mei 2018 aangekondigde 
fiscale investeringsaftrek voor kleine 
velden op de Noordzee. 
TNO heeft becijferd dat er nog 
ten minste 100 BCM aardgas is te 
vinden. Nederlands offshore aardgas 
gebruiken om Nederlandse huizen 
te verwarmen en in de overige 
gasvraag te voorzien, kent vele 
voordelen. Het beperkt onze 
energieafhankelijkheid van andere 
landen en de Nederlandse economie 
vaart er wel bij. Verder zorgt 
Nederlands offshore aardgas voor 
werkgelegenheid en houdt het de 
energieconsumptie betaalbaar. 
Wat vaak onderbelicht blijft, 
is dat Nederlands aardgas ook 
voordelen kent voor de energie 
transitie. Het heeft 
namelijk een lagere CO2-footprint 
ten opzichte van geïmporteerd 
aardgas. Daarnaast gebeurt de 
productie op de Noordzee op een 
veilige manier, volgens strenge 
veiligheids- en milieuvoorschriften, 
waarop strikt wordt toegezien door 
Staatstoezicht op de Mijnen.” 

Resultaten Neptune 
Energy in Nederland 
op schema voor 2019 

De eerste helft van 2019 kende voor Neptune Energy in Nederland diverse hoogtepunten. Zo is significant 

geïnvesteerd in nieuwe boringen, is het kostenbesparingsprogramma op schema en is het Q13a-platform 

voor de kust van Scheveningen geselecteerd voor de eerste offshore, groene waterstofpilot ter wereld.



emissie-afname hebben geleid. 
De emissie van methaan in de gehele 
olie- en gassector is in de periode 1990 
tot en met 2017 stapsgewijs afgenomen 
met 47.900 ton (80% reductie). 
Dit staat gelijk aan een emissiereductie 
van ongeveer 1,5 miljoen ton CO2eq. 
De leden van NOGEPA verbinden zich in 
het convenant tot een verdere reductie 
in de komende twee jaar. Doelstelling is 
de gezamenlijke uitstoot van bestaande 
offshore productieplatforms van 8.562 T 
CH4/j in 2017 vóór 31 december 2020 
terug te brengen tot 4.281 T CH4/j 
(50% reductie). Dit komt overeen 
met 120.000 ton CO2-equivalent. 

BBT 
Bij de ontwikkeling van het 
reductieprogramma is de best 
beschikbare techniek (BBT) als 
uitgangspunt genomen. Vervolgens 
is gekeken naar het reductiepotentieel 
en de kosteneffectiviteit van 
maatregelen. Het ontwikkelde 
kosteneffectiviteitscriterium 
zorgt automatisch tot de uitvoering 
van die maatregelen die de 
grootste reductie opleveren. 
Het kosteneffectiviteitscriterium
is gebaseerd op de CO2-prijs (het 
Europese systeem van emissiehandel 
(ETS)) ten tijde van de inventarisatie 
en selectie van maatregelen. 
De Nederlandse olie- en gassector legt 
hiermee als eerste industriesector een 
expliciete koppeling tussen het ETS en 
de emissie van methaan als broeikasgas. 

Een substantiële verhoging van 
de Europese CO2-prijs tijdens 
de looptijd van dit convenant kan 
dan ook aanleiding geven om het 
kosteneffectiviteitscriterium voor 
maatregelen in het kader van dit 
programma te heroverwegen. 
Op basis van het vastgestelde 
kosteneffectiviteitscriterium is 
50% reductie haalbaar. 

Jo Peters: “Welk scenario voor de 
energie transitie je ook hanteert, het 
gebruik van aardgas maakt daar nog 
vele jaren deel van uit. Dan kun je dat 
gas het best zo veel mogelijk uit de 
Nederlandse ondergrond winnen. 
Op dit moment zorgt de Nederlandse 
olie- en gasindustrie via de gaswinning 
in de zogenoemde kleine velden 
voor ongeveer een kwart van het 
in Nederland gebruikte aardgas. 
Wij vinden het belangrijk die 
gaswinning, zolang er voorraden zijn 
en zolang er nationaal een gasvraag is, 
voort te zetten. Een van de voorwaarden 
is dan natuurlijk dat je dat op een zo 
goed mogelijke manier doet. Dus ook 
zo klimaatvriendelijk mogelijk. 
Daarom verbinden wij ons graag 
aan deze ambitieuze maar volgens 
onze leden haalbare doelstelling en 
onderzoeken we samen met de overheid 
de randvoorwaarden die ingevuld 
moeten worden om de impact van 
onze activiteiten verder te verkleinen.” 

Minister Eric Wiebes: “Ik feliciteer 
de industrie met dit ambitieuze 
methaanreductieprogramma. Op weg 
naar 2050 bouwen we het gasgebruik 
af. Tot die tijd hebben we, of we het 
nu leuk vinden of niet, aardgas nodig. 
Nederlands gewonnen aardgas heeft 
daarbij de voorkeur. Dat heeft een 
kleinere impact op het klimaat dan 
geïmporteerd aardgas en levert geld 
op in plaats van dat het geld kost.
De industrie laat met dit programma 
in de praktijk zien oog te hebben voor 
haar maatschappelijke rol en neemt 
concrete maatregelen om de 
klimaatimpact van olie en 
gaswinning verder te verminderen.” 

In het convenant beschrijft NOGEPA 
hoe vanaf 1990 maatregelen in 
het kader van de Intentieverklaring 
uitvoering milieubeleid olie- en 
gaswinningsindustrie al tot een grote 

Elektrificatie 
Voor verdergaande methaanemissiereductie 
lijkt elektrificatie van de offshore-
productieplatforms een effectieve optie. 
Aansluiting op het Net op Zee is daarvoor 
noodzakelijk. Maar de randvoorwaarden 
hiervoor moeten nog ontwikkeld worden. 
Elektrificatie van platforms is tevens een 
belangrijke randvoorwaarde om op 
middellange (tot 2030) en lange (tot 
2050) termijn CO2-transport en -opslag in 
lege olie- en gasvelden mogelijk te maken. 
De bestaande infrastructuur kan ook 
worden ingezet voor productie, transport 
en opslag van waterstof op zee. Ook 
hiervoor moeten de platforms worden 
aangesloten op het elektriciteitsnet. 
Daarnaast levert elektrificatie van 
gasplatforms direct een CO2-besparing op 
van 0.5-1.0 megaton per jaar. De olie- en 
gassector kan hiermee een substantiële 
bijdrage leveren aan de doelstellingen van 
het klimaatakkoord en de ontwikkeling 
van het nieuwe energiesysteem. 

De sector kan elektrificatie van de 
belangrijkste productieplatforms 
echter alleen realiseren wanneer de 
economische en organisatorische 
randvoorwaarden daartoe zijn ingevuld. 

De belangrijkste zijn door NOGEPA 
geïnventariseerd: 
•  Een generieke investeringsaftrek  

van 40%; 
•  Wettelijke verankering van  

de aansluiting van offshore 
productieplatforms op het  
energienet op zee; 

•  Vastgestelde aansluitvoorwaarden, 
inclusief tarieven; 

•  Compensatie van onrendabele  
kosten van elektrificatie. 

In het convenant spreken partijen af 
samen te onderzoeken op welke wijze 
na 2020 verdere emissiereductie zou 
kunnen worden gerealiseerd en wat 
daarvoor nodig is.

ENERGIE  TRANSITIE ENERGIE  TRANSITIE

HALVERING UITSTOOT BROEIKASGAS METHAAN OP ZEE 

Aardgas nog vele jaren 
onderdeel energie transitie

Jo Peters, voorman van de Nederlandse olie en gasindustrie en Minister Eric Wiebes van Economische Zaken 

en Klimaat ondertekenden op 26 augustus een convenant waarin de Nederlandse offshore olie en gasindustrie 

toezegt binnen twee jaar de uitstoot van methaan te halveren. Daartoe heeft zij een ambitieus 

reductieprogramma opgesteld. De overheid spreekt op zijn beurt uit om samen met de industrie een 

onderzoek op te starten naar de randvoorwaarden die verdere reductie op langere termijn mogelijk maken. 

Bijvoorbeeld door voor de energievoorziening op de belangrijkste offshore installaties over te schakelen naar 

duurzame stroom. Op dit moment wordt een deel van het geproduceerde gas nog op de platforms zelf ingezet. 

Elektrificatie is overigens ook nodig om de gasinfrastructuur beschikbaar te houden voor toekomstige CO2 

opslag en de eventuele productie, transport en opslag van groene waterstof. 
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Jo Peters, voorman van NOGEPA en Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ondertekenden op 26 augustus een 

convenant waarin de Nederlandse offshore olie en gasindustrie toezegt binnen twee jaar de uitstoot van methaan te halveren.



En bespreken met hem wat wel in 
contract wordt opgenomen of juist 
wordt uitgesloten. De mate van 
verantwoordelijkheid verschilt per klant. 
Is veelal afhankelijk van wat hij nodig 
heeft om zijn windparkproject met 
optimaal rendement te laten renderen. 
Wij zijn dus een onderhoudspartij die ook 
echt meedenkt met de klant. En er alles 
aan doet om hem in staat te stellen zijn 
investeringen terug te verdienen door 
het uitvoeren van goed onderhoud.” 
En als een opdrachtgever alleen maar 
een simpel servicecontract wenst waarbij 
DWT twee keer per jaar basisonderhoud 
uitvoert en een soort van APK keuring 
verricht dan kan dat ook. Timmers: 

meer Vestas/NEG Micon, Siemens/AN 
Bonus, Nordex, Senvion, Fuhrländer 
en Gamesa. Deutsche Windtechnik 
is echt een grote partij geworden. 
Met 1200 medewerk(st)ers zorgen 
wij er momenteel voor dat ruim 3600 
windturbines continu blijven draaien.” 

Onafhankelijk
De grote kracht van Deutsche 
Windtechnik is haar onafhankelijkheid. 
Het bedrijf is in 2004 opgezet door een 
groep ervaren technici die de potentie 
en de wil hadden om zelf de windenergie 
markt op te gaan. Timmers: “Van meet 
af aan wilde DWT inhoudelijk sterk zijn 
in een aantal turbinemerken en onze 
diensten direct aan de eigenaren 
aanbieden. Feitelijk werden wij als 
onafhankelijke partij een concurrent 
van de OEM’s, die hun turbines graag 
verkopen met een garantietermijn erbij 
en een onderhoudscontract van maar 
liefst 15 jaar. Als DWT zijn wij ‘multi 
brand’ en onderhouden de turbines 
van zo’n tien verschillende fabrikanten. 
Onze specialisten zijn op de hoogte van 
alle mechanische en elektronische 
kenmerken van deze turbines, met 
inbegrip van de besturingssystemen. 
Door analyses in ons portfolio van 
turbines ontdekken we soms 
zwakke plekken in een ontwerp die 
verantwoordelijk kunnen zijn voor 
storingen. In principe kunnen wij klanten 
exact aangeven wat wel en niet deugt. 
Wij ontwikkelen en produceren daar 
dan een verbeterde component voor,
 die we zelf inzetten, maar ook aan 
derden verkopen. Vandaar dat wij ook 
heel flexibel zijn in het opzetten van een 
onderhoudscontract. Bij ons kan een 
klant aangeven of hij bepaalde risico’s 
zelf wil nemen. Bij een OEM heeft een 
klant vaak minder keuze. Wij stellen
 in nauw overleg met de klant een 
servicecontract op. 

“Maar daarbij geldt dan wel de afspraak 
dat wanneer er iets mis blijkt te zijn, 
wij wel beschikbaar zijn om onmiddellijk 
met een oplossing te komen. Tenzij er 
uiteraard hoge kosten aan zo’n oplossing 
zijn verbonden, dan is het wel aan de 
klant om eerst te beslissen.” 

Overname
Sinds de oprichting van Deutsche 
Windtechnik in Nederland in 2015 heeft 
ook hier de specialist voor het onderhoud 
van windparken een opzienbarende 
groei doorgemaakt. Met name door 
overnames. In maart 2016 nam DWT de 
inspectie- en onderhoudscontracten over 
van Ballast Nedam voor de funderingen 

WINDENERGIE WINDENERGIE

Timmers: “In de afgelopen twee 
decennia hebben we een buitengewone 
ontwikkeling kunnen ervaren: het begin 
van een fundamentele reorganisatie van 
ons globale energiesysteem met als doel 
een elektriciteitsvoorziening te creëren 
uit 100 procent hernieuwbare bronnen. 
Windenergie is de kracht die de 

energierevolutie aandrijft. En Deutsche 
Windtechnik had het geluk op het 
juiste moment op de juiste plaats te zijn. 
Stap voor stap konden we een stabiele 
groei ervaren, samen met onze op 
wind geïnspireerde klanten en partners. 
We bieden nu een compleet portfolio 
van onderhouds- en reparatie-

oplossingen voor windturbines: 
onderhoud, reparatie, inspectie en 
optimalisatie, zowel op het land 
als op zee. Voor elk merk hebben 
wij specialisten in huis. Wij hebben 
serviceteams die zowel de mechanische 
als elektronische kant aanpakken. 
De kennis omvat turbines van onder 

ONAFHANKELIJKE SPECIALIST VOOR ONDERHOUD WINDTURBINES OP LAND EN OP ZEE

Deutsche Windtechnik 
laat 3600 windturbines 
continu draaien 
Teneinde de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren wordt naast windenergie op land door vele overheden 

ter wereld ook groots ingezet op offshore windenergie. Een windpark op zee maakt het mogelijk om in een keer 

een enorme hoeveelheid duurzame energie op te wekken, maar kost nu nog miljarden euro’s om te realiseren. 

Inmiddels worden in rap tempo nieuwe technieken ontwikkeld om deze kosten omlaag te brengen, waarbij 

ontegenzeglijk ook oog is voor onderhoud en nieuwe ontwikkelingen op dat vlak. Deutsche Windtechnik AG (DWT), 

met haar hoofdvestiging in Bremen, Duitsland, is zo’n aanbieder voor onafhankelijk technisch onderhoud van 

windturbines in heel Europa, de VS en Taiwan. Op basis van vaste onderhoudscontracten werkt het bedrijf zowel aan 

windturbines op land als op zee onder volledige garantie, of in de vorm van basisonderhoud. In Nederland is Deutsche 

Windtechnik sedert 2015 gevestigd in Utrecht. Aanvankelijk lag hier de focus op civiele funderingstechniek en kennis 

van onderwater inspecties, een jaar later werd ook gestart met het onderhoud aan windturbines. Ocean Energy 

Resources sprak met Managing Director Geert Timmers en Niels Noordeloos, Business Development Manager.
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'Wij garanderen de eigenaar 

van een windpark dat de 

molens 98 procent van de tijd 

draaien. Mocht dit niet het 

geval zijn, dan 

betaalt Deutsche 

Windtechnik de 

gemiste opbrengst 

terug aan de eigenaar.'

Geert Timmers, 

Managing Director 

Deutsche Windtechnik AG. 

'Steeds meer windturbines hebben tegenwoordig geen tandwielkast 

meer. Dit is een kwetsbaar en ook duur onderdeel.'

Geert Timmers, Managing Director, Deutsche Windtechnik AG. 



WINDENERGIE

en kabels van de offshore windparken 
Butendiek, Luchterduinen en Prinses 
Amalia in de Noordzee en windpark 
Westermeerwind in het IJsselmeer. 
Geert Timmers, die zelf ook een verleden 
heeft bij Ballast Nedam, licht toe: 
“Met de overname van deze projecten 
en het gekwalificeerde personeel, 
hebben we onze expertise voor 
funderingen en onderwaterinspectie 
verder kunnen versterken en onze positie 
als speler op de offshore-markt belangrijk 
kunnen verbeteren. Met inbegrip van 
reeds lopende contracten in Duitsland, 
inspecteren en onderhouden we 
momenteel meer dan 420 fundamenten 
van offshore-windparken in de 
Noordzee, en ook de kabels tussen 
de turbines. Dit omvat onder meer 
coating en corrosie inspecties onder 
en boven water, maar ook kabelsurveys, 
en onderzoek aan lasnaden of 
veiligheidsvoorzieningen."

In oktober 2016 nam DWT ook 70% 
van de aandelen Outsmart uit Velp over. 
Inmiddels is dit 100% geworden. Deze 
Nederlands-Duitse groep is gericht op 
het management van onshore en 
offshore-windparken en consultancy. 
Dankzij deze fusie en het daaruit 
voortkomende versterkte 
dienstenaanbod voldeed DWT nog 
beter aan de behoeften en belangen 
van exploitanten en investeerders. 
“Na deze aandelentransactie waren 
wij in staat om onze klanten gedurende 
de gehele levenscyclus van de 
windenergieprojecten als sterke 
onafhankelijke servicepartners van dienst 
te zijn,” aldus Geert Timmers. 
“OutSmart brengt veel ervaring mee 
ten aanzien van het operationele beheer, 
strategische consultancy, de 
24/7-monitoring, het Health, Safety, 
Environment and Quality (HSEQ)-
managementsysteem, stroomverkoop, 
data-analyse en rapportage. Samen 
bieden wij onze klanten alles wat 
nodig is voor een optimaal renderend 
windpark. Dat begint al met de 
projectplanning en -ontwikkeling 
en strekt zich uit tot speciaal aan de 
behoeften van de klant aangepaste 
individuele diensten tot en met 
full-service-oplossingen boven 
en onder water.” 

Winduren
Niels Noordeloos benadrukt dat de 
werkomstandigheden op zee lastiger zijn 
dan op land, maar in zijn beleving is het 
een volkomen logische stap dat steeds 
frequenter wordt besloten tot het 
ontwikkelen en bouwen van monopile 
windturbines of drijvende windturbines. 
“De techniek rondom windenergie heeft 

zich inmiddels voldoende bewezen en of 
de fundatie nu in de zeebodem wordt 
geheid of middels een ankersysteem op 
zijn plaats wordt gehouden, onderhoud 
aan de turbines en de fundatie blijft 
altijd bestaan. Er zal altijd onderwater 
geïnspecteerd moeten worden. 
Investeerders focussen zich graag op 
grote projecten omdat deze relatief 
goedkoper zijn en beter beheersbaar. 
Een ander belangrijk voordeel van wind 
ten opzichte van andere duurzame 
energiebronnen is dat wind veel meer 
uren beschikbaar is dan bijvoorbeeld 
zonne-energie. Wind op zee levert al 
snel vierduizend vollastuur per jaar op, 
tegenover minder dan 900 voor 
zonne-energie.” 

Garantie
Zoals reeds eerder aangegeven worden 
ook op het gebied van onderhoud 
in hoog tempo nieuwe technieken 
doorgevoerd. Hierbij gaat het met 
name om ontwikkelingen op het gebied 
van data-analyse en reliability centered 
maintenance (CRM). Hierbij wordt het 
onderhoudsproces dusdanig uitgevoerd 
dat de betrouwbaarheid van een 
windturbine wordt vergroot. Met andere 
woorden: als men er door het bestuderen 
van data achter komt dat een specifiek 
onderdeel na ongeveer drie jaar kapot 
gaat, dan kan dat beter reeds na twee 
jaar standaard vervangen worden. 
Ook al staat dit niet aangegeven in het 
onderhoudsboekje. Dankzij het continu 
optimaliseren van het onderhoudsproces, 
wordt de betrouwbaarheid automatisch 
verder vergroot. En wordt voorkomen 
dat een turbine op een ongewenst 
moment stilvalt, een situatie die veel 
kosten met zich meebrengt. Timmers: 
“Wij garanderen de eigenaar van een 
windpark dat de molens 98 procent van 
de tijd draaien. Mocht dit niet het geval 
zijn, dan betaalt Deutsche Windtechnik 
de gemiste opbrengst terug aan de 
eigenaar.”

Sensoren
Naast RCM speelt ‘power of 
predictability’ een steeds grotere rol 
binnen het onderhoudsproces. Timmers 
legt uit: “Dat een windturbine voor 
gepland onderhoud vier tot vijf dagen 
per jaar niet draait, vindt de operator 
niet zo erg. Ten minste, niet als hij 
hierdoor zeker weet dat de turbine 
het ook daadwerkelijk doet 
gedurende de rest van het jaar. 
Een hogere beschikbaarheid en hogere 
betrouwbaarheid hebben dus wel 
degelijk meer waarde.” Een ontwikkeling 
die zowel RCM als power of predictability 
mogelijk maakt is ‘condition monitoring’. 
“Tegenwoordig hangt een turbine vol 

met sensoren, zodat je alles op afstand 
kunt uitlezen. Op die manier wordt het 
mogelijk bepaalde schade vooraf te zien 
aankomen, waardoor technici kunnen 
handelen voordat er iets ernstig misgaat. 
Een efficiënte manier om onnodige 
kosten te vermijden.”

Ontwerp
Het digitale werkproces zorgt al met al 
voor betere voorspelbaarheid en dus voor 
kostenreductie. Maar ook het ontwerp 
van de windturbine heeft hier een 
aandeel in. “Eén van de grootste 
veranderingen van de afgelopen jaren 
is dat steeds meer windturbines 
tegenwoordig geen tandwielkast meer 
hebben. Dit is een kwetsbaar en ook 
duur onderdeel,” licht Timmers toe. 
Tegenwoordig heeft een groot aantal 
molens een direct drive turbine 
waarbij de generator direct op de 
wieken is aangesloten. Dit zorgt 
voor meer betrouwbaarheid. 
De onderhoudsbehoefte wordt in 
principe gereduceerd door het 
verwijderen van de tandwielkast. 
Verder wordt er in het ontwerp van de 
moderne molens meer aandacht besteed 
aan betere arbeidsomstandigheden. In 
de steeds hogere masten, tot boven de 
honderd meter, is de lift inmiddels niet 
meer weg te denken. Ook zijn gondels 
(nacelles) ruimer opgezet dan voorheen, 
waardoor het personeel makkelijker en 
comfortabeler de werkzaamheden kan 
uitvoeren.

Slimmer
Naast de interessante markt die 
Nederland zowel onshore als offshore 
te bieden heeft, was in 2015 de 
belangrijkste reden voor DWT om zich 
hier te vestigen het gegeven dat door 
de overname van Ballast Nedam en 
de deelname in OutSmart de Duitse 
onderneming veel ervaring kon gaan 
opdoen op het gebied van asset 
management. Ofwel het efficiënt 
beheren van windturbines. Op het land 
onderhoudt DWT in Nederland nu in 
totaal 22 windturbines en op zee is zij 
actief op acht windparken, inclusief 
het viertal dat van Ballast Nedam is 
overgenomen. Op jaarbasis vinden thans 
120 visuele inspecties van palen plaats en 
wordt op zes parken een volledig survey 
uitgevoerd. Gelet op de huidige plannen 
en het ambitieuze doel van de overheid 
om in 2050 de CO2 uitstoot gereduceerd 
te hebben tot nul, twijfelt Timmers er 
niet aan dat de Nederlandse markt in 
de toekomst alsmaar belangrijker zal 
worden als werkterrein. Ook omdat er 
steeds betere en slimmere manieren 
voor inspecties voor onderhoud 
worden ontwikkeld. 
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DECOMMISSIONING DECOMMISSIONING

Gulliver started her decommissioning 
campaign by removing three subsea 
wellhead protection structures in one go. 
Every template was rigged with the  
support of the on-board ROV’s and cranes.  
When rigging was connected, the structures 
were lifted from the seabed and sea-
fastened on board of our heavy lift vessel. 
After recovering all templates, the Gulliver 
sailed to the dismantling yard and unloaded 
the units onshore in one transport cycle.

In-Hook transportation method
Next step in the campaign was the 
removal of remote wellhead platforms. 
After a short mobilisation period she 
returned to the offshore field and 
retrieved the offshore topsides and 
jackets of the obsolete gas platforms.  
For this project, SCALDIS designed an  
In-Hook transportation method for the 
jackets and topsides. The vessel sailed 
with the loads suspended in her hooks 

from the offshore sites towards the 
dismantling yard. This flexible approach 
reduces overall project time and cost 
significantly. All supplementary activities, 
as dredging and abrasive cutting  
where done from the heavy lift vessel. 
With this achievements, SCALDIS  
and Gulliver showed their  
cost-efficient decommissioning skills.

Credits pictures: ©SCALDIS via Flying Focus.

REMOVAL OF SEVERAL WELLHEAD PLATFORMS AND PROTECTION STRUCTURES

Gulliver reveals 
decommissioning skills

SCALDIS’ heavy lift vessel Gulliver is on track with her decommission activities. She lives up to the expectations  

and demonstrates her efficient decommission skills. The Gulliver safely removed several subsea wellhead  

protection structures and remote wellhead platforms in recent months.
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energietoekomst. Met bestaande 
technologieën zijn we op de goede 
weg, maar om de energie transitie te 
versnellen moeten we aanvullende 
duurzame energiebronnen inzetten,” 
stelt Kymmell onomwonden. 

Wind op grote hoogte heeft enorme 
potentie, maar de huidige windturbines 
zijn maximaal 200 meter hoog. 
Het opschaalbare Ampyx Power 
Airborne Wind Energy Systeem (AWES) 
met een zweefvliegtuig aan een kabel, 
biedt toegang tot de hogere en 
krachtigere windstromen en boort 
daarmee een onbenutte bron van 
duurzame energie aan. Door het 
gebruik van veel kleinere funderingen 
en veel minder materiaal komen veel 
meer locaties in aanmerking voor deze 
kosteneffectieve vorm van energie 
opwekking zoals ver op zee, 

van het invoeren van korte termijn 
voorspellings data in de MO4 computer 
op het moment dat deze bekend zijn 
vanuit de weersmodellen. Het stelt de 
verantwoordelijken aan boord in staat 
om onmiddellijk de meest relevante 
technische resultaten opnieuw te 
beoordelen op basis van actuele 
weergegevens in plaats van de ruwe 
aannames die in het engineering 
document verwerkt zijn. Het is een 
geheel nieuwe maar vooral betere 
manier van werken.” 

MO4 zorgt ervoor dat alle theoretische 
aannames wegvallen en vervangen 
worden door real time informatie. 
Hierdoor worden risico’s verlaagd en 
de algehele projectprestaties verbeterd.

SlowMill
Naast Conventional Marine Engineering 
(Olie & Gas, windmolens op zee) en 
Innovation (Civil en Mining) heeft 
Mocean haar focus tevens gericht 
op Renewables 2.0. Dit is een tak van 
sport waarbij gekeken wordt naar 
het winnen van energie op basis van 
renewable bronnen zoals golven en 
getijde-stroming. In dit kader is de 
Amsterdamse service provider 
onder meer nauw betrokken bij de 
ontwikkeling en het testen van de Slow 
Mill, een installatie die de energie van 
golven omzet in elektrische energie. 
Een zeewaardig prototype van deze 
wave energy converter ligt momenteel 
gedurende lange tijd nabij het 
Waddeneiland Texel voor nader 
onderzoek en verbeteringen. Als het 
prototype de stormen goed doorstaat, 
zal het na een verbouwing worden 
aangesloten op het elektriciteitsnet 
van Texel. Met een aaneengesloten lijn 
Slow Mills van zo'n 2-3 km kan flink 
wat energie uit de golven worden 
gehaald. En kan Texel van grijze 
importeur tot groene exporteur 
promoveren. Kymmell verwacht dat 
het potentieel voor Nederland ongeveer 
even groot is als het zonne-energie 
potentieel. De kosten voor het opzetten 
van een golfpark zijn nu nog aan de 
hoge kant, maar ook aan het 
terugdringen daarvan wordt hard 
gewerkt. Mocht de pilot bij Texel goed 
uitpakken dan zal worden gekeken 
of alle Waddeneilanden op termijn 
zelfvoorzienend kunnen worden 
met de opwekking van golfenergie. 

AWES
“Het voortbestaan van onze planeet is 
afhankelijk van een duurzame 

ver landinwaarts en de vervanging van 
de eerste generatie windturbines op zee.

Dankzij de ontwikkeling van het 
innovatieve en materiaal besparende 
AWES systeem helpt Ampyx Power 
de wereld te voorzien in de 
energiebehoefte van morgen. 
Het op grotere hoogte oogsten van 
wind en het inzetten van het systeem 
in dieper water, zorgt voor een mooie 
aanvulling op de bestaande duurzame 
energievoorziening en zou het de 
energie transitie kunnen versnellen. 
Mocean heeft geholpen om de 
toepassing van deze technologie op 
zee mogelijk te maken. Jelte Kymmell 
verwacht dat het unieke systeem over 
vijf jaar operationeel zou kunnen zijn. 

Het prototype van de SlowMill is 
20 meter lang en 8 meter diep.

ENGINEERING ENGINEERING

Als voorbeeld verwijst Jelte naar de 
introductie in 2018 van MO4 (Mocean 
Forecasting). De nieuwe start-up onder 
de vleugels van Mocean Offshore biedt 
‘next-level motion forecasting’ om 
slimmer, veiliger en efficiënter offshore 
te kunnen werken. Door golven 
geïnduceerde scheepsbewegingen zijn 
één van de belangrijkste aspecten bij 
het nemen van beslissingen omtrent 
het al dan niet uitvoeren van een 
operatie op zee. Het fenomeen ‘weer’ 
kent echter zoveel variabelen dat er bij 
gebrek aan een betrouwbare 

voorspelling tijdens de engineering veel 
aannames gedaan moeten worden over 
het weer. Deze aannames zijn dan de 
input voor de simulatie modellen 
waarmee onderzocht wordt tot welke 
weerscondities veilig gewerkt kan 
worden. Dit veroorzaakt een 
aanzienlijke kloof tussen de 
engineeringfase en de operationele 
fase. En omdat het eenvoudigweg niet 
mogelijk is om alle weercombinaties te 
analyseren, zijn er altijd relatief grote 
onzekerheden die aanzienlijke 
veiligheidsmarges vereisen. 

Kymmell: “De MO4 innovatie die 
Mocean, samen met Siri Marine, 
heeft ontwikkeld bestaat uit een 
eenvoudig te gebruiken on-board 
bewegingsmonitoring- en bewegings-
voorspellingssysteem waarmee 
operators en baggeraars aanzienlijke 
kostenbesparingen kunnen realiseren. 
Dit heeft het afgelopen jaar reeds 
geresulteerd in een toename van de 
werkbaarheid van minstens 20% bij 
de gebruikers. Wat we feitelijk gedaan 
hebben is het automatiseren van de 
complete engineering en het toestaan 

JELTE KYMMELL VAN MOCEAN OFFSHORE UIT AMSTEDAM

‘Brug slaan tussen 
engineering en 
werkelijkheid’
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Jelte Kymmell beschikt over een onaflatende inzet en 

gedrevenheid om voor klanten constructies en methodes 

te ontwikkelen, waarmee complexe offshore operaties 

efficiënt kunnen worden uitgevoerd. “Mocean levert 

projectsupport en R&D support. Wij zijn een fysica 

gedreven ingenieursbureau dat praktische oplossingen 

biedt voor zowel bekende als geheel nieuwe uitdagingen 

die zich voordoen bij onze klanten. Daarbij laten wij 

ons niet door eerdere werken of regelgeving dicteren. 

Juist dat innovatieve karakter onderscheidt ons van de 

rest. In plaats van enkel op engineering te focussen 

hebben we nu ook een tak die zich bezighoud met de 

uitvoering van de projecten. Op die manier slaan we 

een brug tussen de ‘papieren’ engineering wereld 

en de harde en vaak weerbarstige werkelijkheid.”

'Het voortbestaan van onze planeet is afhankelijk 

van een duurzame energietoekomst.'



“There are a few issues with this approach, for which we need 
to dive into statistics,” continues Paalvast. “First, it is uncommon 
to perform a so-called seed study. A seed is a realization of an 
irregular wave spectrum. If you perform an operation in the same 
sea state a hundred times, you will see different maximum events 
each time. In a seed study this is investigated and a statistical 
maximum value is identified. In order to ensure the cable stays in 
one piece, this maximum value should be multiplied with a safety 
factor. The resulting value should always be lower than the 
allowable limit obtained from the cable manufacturer. We have 
often seen that the maximum value from one simulation is used. 
In essence this is just a random draw from an extreme value 
distribution that remains unknown. I’ve visualized this with three 
example extreme value distributions, shown in figure 3 below. 
These three distribution vary greatly. But we could end up with 
the same value if we only perform a single simulation. Especially 
the situation with the third distribution would be problematic. 
We’ve greatly underestimated the response. The message here 
is that it is important to understand the underlying statistics.”

<figure 3>

“Secondly, often the maximum wave height is searched for in 
one seed and around that moment a simulation is performed. 
However, it is not the moment where wave height is maximal 
that leads to the extreme cable response.  It is the moment 
where the chute motions are maximum that leads to governing 
responses. Lastly, the Hs-allowable tables obtained often show 
huge steps with 1s peak period or 30degree heading changes. 
A workability table from a old cable lay study is shown below, 
where we can see those large steps, for instance at a peak 
period of 7s a difference of 1.5m is seen between relative wave 
headings 30 and 60 degrees.” 

<figure 4>

Mark Paalvast believes that with MO4 it is possible to get a better 
grip on cable integrity during installation. “We have performed 
a small seed study for one sea state and heading, where we run 
100 seeds. Figure 5a shows the histograms of the extreme chute 
velocity (a Rayleigh distribution) and the extreme bend radius. 
The latter probability density function is unknown and not 
studied. It can be seen that it is very wide. In the same sea state 
we can expect bend radii from 2 to 7m. If no seed study is 
performed, one single case will provide barely any information. 
On Figure 5b we see the bend radii plotted to the chute velocity. 

A very good correlation is found. If for the sake of argument 
allowable bend radius was 3m, then a chute velocity limit of 
-1.4 m/s would be selected. In the conventional method this case 
could be allowed or not, dependent on an arbitrary seed choice.”  

<figure 5a>

<figure 5b>

MO4 believes that working with motion limits has the 
potential to improve cable lay operations. It provides clarity 
as measurements can be used to trace back cable response. 
It takes away a lot of assumptions related to the wave spectra, 
loading conditions, and other unknowns during engineering. 
And it also simplifies a large number of tables into a couple 
of heave limits, making it easier to work with. 

CABLE LAY ENGINEERING CABLE LAY ENGINEERING

<figure 1>

So what does MO4 have to do with all this? Paalvast: “We can 
relate the motions of the vessel in a very straight-forward way to 
what happens in the cable. We’ve observed in many cable lay 
projects executed by Mocean Offshore that the cable response 
shows a strong correlation to the vertical chute motions. 
To show this, we’ve conducted a study, where we perform forced 
oscillations of the chute for various periods and amplitudes. 
The analysis is performed in OrcaFlex (as the purists have already 
noticed from the figure above). We’ve post-processed the 
minimum bending radius for all these cases and plotted it to 
the chute vertical motions. From the results we can conclude 
that the best correlation for the minimum bend radius is the 
velocity of the chute, this because there is the least spreading 
in  the allowable minimum bend radius. Similar results are 
obtained for the maximum tension and compression.” 

<figure 2>

Vertical chute displacement (left), velocity (middle) and 
acceleration (right) versus cable bend radius.

Of course, reality is always more complex, with wave 
kinematics and additional relevant vessel motions 
(surge, pitch, etc.). However, the influence of these 
effects is limited and the correlation holds well. 

In conventional cable lay analysis the cable response is 
investigated for various laybacks, water depths, current 
velocities and directions, wave heights, periods and 
directions. It is common to have more than one cable type. 
The results from these batches are then post-process 
into a range of Hs-allowable tables. 

MARK PAALVAST OF MO4 MOTION FORECASTING SERVICE: 

‘Working with motion limits 
has potential to improve 
cable lay operations’
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In cable lay analysis the response of offshore power cables to a vessel exposed 

to waves and currents is investigated. Co-founder Mark Paalvast of 

Amsterdam based MO4 Motion Forecasting Service says: “Cables are delicate 

and easily damaged. Especially the motions of the vessel have a strong 

influence on what tensions (positive or negative) and bending a cable will 

experience. I am using some terms that are visualized in the figure 1 below. 

The cable leaves the chute with a certain departure angle to end up on the sea 

bed with a layback distance from the vessel. We identify the following 

relevant cable limits: maximum compression, maximum tension and minimum 

bending radius (MBR).  The cable should not be installed exceeding this limits.” 



Denis Lohest, CEO of Tractebel in 
Belgium: “This groundbreaking 
initiative perfectly fits Tractebel’s 
ambition to become a world leader 
in offshore engineering for energy 
production, storage and transport. 
Following our active involvement in one 
of the world’s first floating wind farms, 
it is a great honor for us to team up with 
key energy players for the development 
of first-of-a-kind technology for 
high-wave offshore solar panels.”

Luc Vandenbulcke, CEO of DEME: 
“At DEME we are confident that 
high wave offshore solar technology 
can play a key role in realising 
a sustainable energy transition. 
With our know-how, high-tech 
equipment and innovative solutions, 
we have always been a pioneer in the 
renewable energy market and look 
forward to working with our consortium 
partners to develop and install the 
world’s first high-wave offshore 
solar farm in Belgium.”
Philippe Hutse, Offshore Director at 
Jan De Nul Group: “We are proud to be 

experienced in marine operations 
and involved in numerous wind farm 
developments and installations. 
Soltech is an expert in specialised solar 
PV panels and Ghent University is one 
of the leading knowledge centres in 
offshore engineering, aquaculture 
and ecosystem research.

The consortium, led by Tractebel, 
was set up in the framework of the 
Flemish Blue Cluster and is strongly 
supported by VLAIO. For this initiative, 
the budget of about € 2 Mio is a result 
of joined forces between industry and 
government support. With these means, 
the consortium aims to develop new 
concepts and perform laboratory and 
field testing to take the first steps 
towards the commercialization of 
the technology.

Pioneering solution
The partners of the consortium are the 
first in Belgium to explore this pioneering 
offshore solar solution. Their ambition 
is also to be the first to realise offshore 
solar farms in the Belgian North Sea - 
eventually in combination with wind 
farms or aquaculture. In this way, the 
partners position themselves in this new, 
fast-evolving market.

part of this research programme and 
pioneering solution. Jan De Nul strongly 
believes in offshore renewables and is 
keen to explore alternative solutions such 
as Floating Solar PV as part of the future 
offshore energy mix. Therefore we 
wish to join forces with industry and 
government to accelerate this 
sustainable solution.”

Stefan Dewallef, Product Development 
Manager at Soltech: “Soltech is looking 
forward to the challenge of developing 
marine-suitable PV panels that can 
withstand harsh offshore conditions.”

Dr. ir. Margriet Drouillon, Senior 
Business Developer at Ghent University: 
“This multidisciplinary project fits 
perfectly within UGent’s strong efforts 
to expand its Research & Development 
in marine / maritime sciences and 
Blue Growth in general. With the 
Laboratory of Aquaculture, the 
Environmental Toxicology Unit and 
the Maritime Technology Division, 
we have three expert research groups 
in their field participating in the project.”

TECHNOLOGY TECHNOLOGY

While solar PV technology costs are still 
constantly decreasing, the evolution 
towards high-wave offshore applications 
is a logical next step after fresh water 
floating PV on lakes and dams and 
low-wave offshore applications in 
lagoons and other sheltered 
environments. Factors such as land 
scarcity, large scale standardisation and 
NIMBY impact are indeed expected to 
support the growth of the offshore solar 
energy market as they did for the wind 
energy. More generally, this expansion 

can be seen as a step towards the further 
development of the so-called Blue 
Economy, driving concepts such as cities 
on the water, offshore energy hubs, etc.

Challenging
Taking solar technology to rough 
offshore environment needs the existing 
solar PV panels to be adapted to resist 
salty water and withstand strong currents 
and wave action. In addition, a cost 
competitive concept for the floater 
structure should be designed. 

Finally, ecosystem integration of the 
floating PV panels will be investigated 
from the start, to minimise the impact 
as much as possible.

Proven track record
The consortium partners will bring 
together all required skills and expertise 
to make this innovative project a real 
success.  While Tractebel has built up 
strong engineering skills in both PV 
technology and offshore engineering, 
DEME and Jan De Nul Group are highly 

CONSORTIUM EXPLORES PIONEERING HIGH-WAVE OFFSHORE SOLAR TECHNOLOGY

Solar PV panels as future 
green energy sources
A consortium of DEME, Tractebel, Jan De Nul Group, Soltech and Ghent University is proud to announce the launch of an 

innovative project in the field of marine floating solar technology. The partners strongly believe that solar photovoltaic 

(PV) panels in offshore waters are one of the essential future green energy sources. Combined in the same location with 

aquaculture and offshore wind power, this innovative technology allows for a more efficient use of available space.
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Heavy Lifting. Erwin Lammertink (53) is zijn hele werkzame leven lang in deze business actief geweest. 

Overal ter wereld is hij mede verantwoordelijk geweest voor opvallende offshore hijsprojecten. 

Hij is begonnen met het opbouwen van offshore productieplatforms en geëindigd met het afbreken ervan. 

Lammertink lacht bij het aanhoren van die constatering. Zo had hij zelf nog niet naar de ontwikkeling van 

zijn loopbaan gekeken. Twintig jaar lang heeft hij met veel plezier bij Heerema Marine Contractors gewerkt. 

Na een kort verblijf bij Seafox Contractors werd hij gevraagd om bij het AF Offshore Decom te komen werken. 

Deze dochteronderneming van het Noorse AF Gruppen is gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen 

voor het verwijderen van offshore installaties. Daarnaast heeft Lammertink geholpen een nieuw 

bedrijf op te zetten, het recent aangekondigde Fairfield Decom van Heerema en AF Gruppen. 

Op 1 mei van dit jaar is Erwin Lammertink aan een nieuwe uitdaging begonnen: CEO bij Van Es 

Holding Group in Sliedrecht. Ocean Energy Resources zocht hem op.

Lammertink: “We hebben veelvuldig 
en langdurig met elkaar overleg gehad 
en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in 
mijn benoeming tot CEO afgelopen mei. 
Met als primaire doelstelling om het 
marktaandeel van de vijf betrokken 
bedrijven, ondanks de minder 
aantrekkelijke marktomstandigheden, 
te vergroten.” Geen eenvoudige 
opdracht, maar voor hem wel de kans 
om zich, naast zijn commerciële en 
technische ook zijn beleidsmatige 
kwaliteiten te gebruiken. Zonder 
daarbij de realiteit uit het oog te 
verliezen. Lammertink: “Je moet als 
bedrijf vooral proberen eerlijk naar jezelf 
te zijn. Heel veel bedrijven in onze sector 
lopen op hun tandvlees en hopen snel op 
betere tijden. De olie- en gasindustrie hier 
op de Noordzee is eigenlijk begonnen 
aan een nieuwe (laatste) fase, terwijl de 
‘vervangende’ windsector op gang komt. 
Beiden leveren echter marginale marges 
aan de service industrie.  De realiteit is 
eveneens dat de markt op de Noordzee 
niet voldoende is om de alsmaar 
groeiende vloot van installatieschepen 
en jack-up barges te voorzien van werk. 
Dus moeten we onze focus gaan 
verleggen op andere delen van de 
wereld of op andere marktsegmenten. 
Diversifiëren. Daar ligt de grote 
uitdaging. Van onze jack-ups zijn er al 
langere tijd twee richting het Midden 
Oosten vertrokken. Of neem bijvoorbeeld 
de Swift 10 van Swift Drilling. Dit ‘fully 
automatic drilling’ booreiland heeft op 
de Noordzee vijf jaar op rij doorlopend 

“Ik zit hier pas een paar maanden en 
bevind mij dus nog in een soort van 
gewenningsfase, maar ik ben enthousiast 
over de mensen die ik hier tot nu toe heb 
leren kennen. Het is een gemotiveerd en 
professioneel team. Het veranderen van 
baan impliceert vooral dat je collega’s 
en vrienden niet meer dagelijks ziet. 
Dat is jammer, maar aan de andere kant 
ben ik nog wel altijd actief in dezelfde 
industrie. Alleen op een ander niveau. 
Het door mij opgebouwde zakelijk 
netwerk blijft waardevol. Ik kom mijn 
relaties van voorheen ook nu weer tegen. 
Je raakt elkaar niet echt kwijt. Ik besef mij 
terdege dat Van Es van een andere orde 
is dan bijvoorbeeld Heerema of DEME 
Offshore, maar er zijn duidelijk genoeg 
plekken in de wereld waar wij met ons 
dienstenscala nog goed uit de voeten 
kunnen,” geeft Lammertink desgevraagd 
aan. Zijn kennis van de markt in combinatie 
met zijn nog korte werkervaring bij 
Van Es hebben bij hem al wel een aantal 
ideeën doen ontstaan, waarmee hij 
spoedig aan de slag wil gaan.

Eerlijk zijn
In oktober vorig jaar liepen Paul van Es en 
Erwin Lammertink elkaar bij toeval weer 
eens tegen het lijf. En het toeval wilde 
dat juist in die periode Paul op zoek 
was naar iemand die de leiding kon 
overnemen van de Van Es Group. 
ot de Group behoren onder meer 
bedrijven als Conquest Offshore, World 
Wide Equipment, Swift Drilling, Jack-up 
Barge en The Offshore Partners. 

kleine putten geboord voor Shell. 
Aan die reeks is een einde gekomen 
en nu zijn we naarstig op zoek naar een 
nieuwe bestemming. De Noordzee staat 
vol met platforms die weggehaald 
moeten worden. Voor de noodzakelijke 
P&A werkzaamheden is de Swift 10 
een perfecte unit met een stevige 
toegevoegde waarde. Puur Nederlands. 
Daar moeten wij toch iets mee kunnen 
doen. Als de oliemaatschappij ons een 
plan voorlegt dan hebben wij de tools, 
kennis en ervaring om het werk uit te 
voeren. Het zou toch jammer zijn dat 
buitenlandse bedrijven er met het werk 
vandoor gaan dat in onze voortuin moet 
worden uitgevoerd. En als een operator 
wil dat wij ook een P&A procedé schrijven, 
dan zijn er in ons land genoeg partijen 
om mee samen te werken.” 

Kraancapaciteit
Lammertink verwacht niet dat de Van Es 
Holding Group binnenkort zal gaan 
investeren in een modern zelfvarend 
installatieschip. Met als voornaamste 
reden dat de huidige windturbines
en de fundaties zienderogen groter 
en zwaarder worden. Een huidig 
kraancapaciteit van 5000 ton is straks 
al niet meer toereikend genoeg. 
Deze ontwikkeling is nauwelijks nog 
bij te houden. Lammertink: “Wij zijn met 
het huidige materiaal van Jack-up Barge 
niet in staat om als een contractor op te 
treden die te vergelijken is met Heerema, 
SHL, DEME Offshore of Jan de Nul. 
Daarbij komt dat wij geen solution 

ONDERNEMEN ONDERNEMEN

VAN ES HOLDING GROUP MAAKT ZICH OP VOOR TOEKOMST

‘Eerlijk en ambitieus 
de toekomst in’
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'Het zou toch jammer zijn dat buitenlandse 

bedrijven er met het werk vandoor gaan dat in 

onze voortuin moet worden uitgevoerd.'

Erwin Lammertink, CEO Van Es Holding.



ONDERNEMEN

provider zijn met een volledig 
engineering en project management 
team. Wij realiseren ons terdege dat 
wij ons met het huidige equipment 
en kraancapaciteit moeten richten op 
projecten die worden uitgevoerd op een 
diepte van maximaal 40 tot 45 meter. 
Onze toegevoegde waarde bij het 
installeren van offshore windmolenparken 
zit vooral in de commissioning van 
substations. Daar zijn we goed in. We 
hebben onze expertise al aangetoond bij 
de installatie van één van de eerste 
windparken BARD Offshore 1, hier op de 
Noordzee. Hetzelfde geldt trouwens ook 
voor de olie en gassector op de Noordzee 
ingeval bestaande productieplatforms in 
kleine velden gemoderniseerd moeten 
worden om het laatste gas veilig en 
betaalbaar uit de velden te halen.”   
      
Onderhoud
Een interessante opportunity is ook het 
onderhoud van windturbines op zee. 
Alle assets van Jack-up Barge vormen in 
principe een stabiel platform dat gebruikt 
kan worden voor het uitvoeren van een 
onderhoudscampagne. Alleen moet aan 
die mogelijkheid wel een goed business 
model worden gekoppeld. Bijvoorbeeld 
in de vorm van een partnerschap met een 
aanbieder van onderhouds- en reparatie-
oplossingen voor windturbines. Slapen 
op een stabiel platform is comfortabeler 
dan offshore verblijven op een OSV of 
om elke dag met een kleine CTV heen en 
weer te varen. “Kijk de installatiemarkt 
van windmolens op zee begint vandaag 
de dag redelijk vorm te krijgen. Maar de 
onderhoudsmarkt is een totaal ander 
verhaal. Daar stuit men nog veelvuldig 
op onbekende problemen. 

In mijn perceptie hebben operators de 
horde van het bouwen zo langzamerhand 
wel overwonnen. Maar wat is nu het 
beste operationele concept? Hoe voer je 
op een efficiënte manier het onderhoud 
uit? Allemaal vragen die overigens ook 
de supply chain bezig houden. Ook 
die moet een sustainable concept 
ontwikkelen om vroegtijdig te kunnen 
anticiperen op deze problematiek. 
Hetzij in partnerschap, hetzij zelfstandig. 
De uitdaging hierbij is om een soort van 
symbiose te laten ontstaan tussen 
operator en contractor om te kunnen 
komen tot een werkbaar en financieel 
aantrekkelijk concept voor beide 
partijen.” 

Nadenken
Duidelijk is dat Erwin Lammertink 
overloopt van de ideeën, die hij 

vanzelfsprekend wel binnen een 
bepaalde periode wil zien te verwezenlijken. 
“Wij gaan de komende periode heel 
intensief nadenken over de juiste 
propositie op het gebied van onderhoud 
waarmee we naar een operator van een 
offshore windpark kunnen stappen. 
We gaan nadenken over de 
aantrekkelijkheid van een Mobile 
Production Unit. We gaan ons terdege 
voorbereiden op het werken buiten de 
Noordzee, het uitvoeren van civiele 
werkzaamheden gericht op de bouw 
van LNG installaties en havenwerken 
elders in de wereld. En we gaan een 
plan de campagne opzetten om de 
decommarkt te kunnen bedienen.” 
Een ding staat voor de enthousiaste 
Erwin Lammertink buiten kijf: de markt 
gaat nog veel horen van de Van Es 
Holding Group in de nabije toekomst.
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'In mijn perceptie hebben operators 

de horde van het bouwen zo 

langzamerhand wel overwonnen.'   

Erwin Lammertink, CEO Van Es Holding.

HYDROGEN PILOT

The pilot was commissioned by  
NexStep, the Dutch Association for 
Decommissioning and Re-Use, and TNO, 
the Netherlands Organisation for applied 
scientific research in close collaboration 
with the industry.

A megawatt electrolyser will be placed 
within a sea container and installed on 
Neptune’s Q13a platform, located near the 
Dutch coast, 13 kilometres from 
Scheveningen. The platform is well-suited 
for the ground-breaking project; as the first 
fully electrified offshore oil platform in the 
Dutch North Sea, it saves approximately 
16.5 kilotonnes of CO2 per year.

The hydrogen produced by the 
electrolyser on the Q13a platform will 
be transported via an existing pipeline 
to a second platform, operated by 
Taqa. There it will be used to generate 
electricity for powering the platform.

Neptune Energy’s managing director 
for the Netherlands, Lex de Groot, said: 
“This pilot demonstrates the valuable 
role gas has to play in the integration 
of various energy systems, and 
underlines our commitment to 
adopting innovative technologies 
and supporting a sustainable future 
for our business. 

The North Sea, where both wind and 
natural gas are abundantly available, 
is the perfect testing ground and we are 
proud that our Q13a platform has been 
selected. The platform was the first in 
the Netherlands to be fully electrified, 
making it an excellent fit for this 
important pilot.”

The pilot – due to begin production later 
in 2020 – will provide the participants 
with the opportunity to develop their 
experience of producing hydrogen in 
an offshore environment, and will create 
a testing ground for innovative 
technologies and integrated systems.

MEGAWATT ELECTROLYSER

Neptune Energy 
selected for offshore 
hydrogen pilot

Neptune Energy has been 

formally selected to participate 

in a pioneering ‘power-to-gas’ 

pilot project to create the first 

offshore hydrogen plant in the 

Dutch sector of the North Sea.



the whole value chain. We do this 
through globally recognised risk-based 
approaches and domain expertise in 
combination with leading digital 
technologies, many of which are 
developed together with our customers 
through Joint Industry Projects (JIPs) and 
other collaborative initiatives. But 
operators or contractors can also turn to 
DNV GL for specific advice in a variety of 
areas. For example: abandoned oil and 
gas platforms in the North Sea can be 
profitably converted into production and 
storage units that convert electricity from 
offshore wind farms into hydrogen and 
synthetic gas. We want operators to 
permanently think about the realistic 
consequences of the energy transition 
and how oil and gas platforms in the 
North Sea could get a new lease on life. 
As well as about the role of digitising 
subsea activities and their verification.” 

Dissension
Rolf de Vries adds: “I am happy to note 
that compared to last year, there has 
been a positive change in the mindset of 
many of the operators. Non-operating 
partner EBN in particular plays a pioneering 
role in this and develops various ‘sustainable’ 
initiatives. On the other hand some 
operators are still investing in the 
exploration of new gas finds in the North 
Sea or in the increase of gas production. 

by investing heavily in biomass and 
making hydrogen sustainable; many 
energy experts state that it is a too 
ambitious goal. For them it is certain 
that fossil fuels will certainly continue to 
play a major role for decades to come. 
If only because there is not enough 
sustainable energy yet.

New lease on life
Shortly after the event, Ocean Energy 
Resources (OER) spoke with Rob Beks, 
Business Development Manager at  
DNV GL, and Rolf de Vries, Managing 
Director at Bluestream. “As in 2018,  
our common goal was to provide 
participants with a ‘growth mindset’  
by sharing our vision on the energy 
transition phenomenon with them,” 
explains Beks. “Bluestream from the 
perspective of an inspection company 
and we as DNV GL in the role of a global 
quality assurance and risk management 
company driven by the purpose of 
safeguarding life, property and the 
environment. Bluestream thinks 
practically and looks at the future use 
of gas producing assets and how subsea 
ROVs can be used in a more effective way 
to contribute to asset integrity, while our 
focus is geared towards a ‘broader view’, 
helping the industry with advice and 
assurance to navigate through the energy 
transition in a safe and smart way across 

This dissension within the Dutch 
upstream world means that energy 
transition is not yet top of mind for 
everyone. And, honestly speaking, 
that is quite understandable for a number 
of reasons. One of them being that their 
business model is to extract the last 
gas from the bottom of the Dutch 
part of the North Sea.”

Window of opportunity
According to DNV GL’s 2018 Energy 
Transition Outlook (ETO), a leading 
impartial voice on the energy future, 
global spending on energy is set to 
slow sharply because the world’s energy 
demand will decline from 2035 onwards. 
During a presentation in September last 
year, Remi Eriksen, Group President and 
CEO of DNV GL, stated: “The attention 
of boardrooms and cabinets should be 
fixed on the dramatic energy transition 
that is unfolding. As money and policy 
increasingly favour gas and renewables, 
the rapidly electrifying energy system will 
deliver efficiency gains that outpace GDP 
and population growth. This will result in 
a world needing less energy within half 
a generation from now. The transition is 
undeniable. In 2017 more gigawatts of 
renewable energy were added than those 
from fossil fuels. Fossil fuels will play an 
important if reduced role in our energy 
future with its share of the energy mix set 

KNOWLEDGE EXCHANGE KNOWLEDGE EXCHANGE

Energy transition. The word is popping 
up everywhere nowadays. In the media, 
in politics. But what is it anyway? In 
short: the energy transition is the switch 
from fossil fuels to sustainable energy. 
The Netherlands wants to emit between 
49 and 55% less CO2 by 2030 
(compared to 1990). However, the reality 
is that most of the energy we use still 

comes from fossil fuels. We heat our 
houses with oil, natural gas and coal, 
we drive our cars, and we heat our 
power plants. The disadvantage of these 
fossil energy sources is that it is getting 
warmer all over the world, sea levels are 
rising and we are increasingly confronted 
with extreme weather. The intended 
energy transition must ensure that 

climate change is curbed as much as 
possible. However, the key question for 
operators and contractors remains: 
can the Netherlands be completely 
independent of fossil fuels in 2050? 
Can we switch to a completely green 
energy system in just 30 years? No more 
oil, no gas, no coal? Many politicians and 
proponents claim that it can be achieved 

ENERGY TRANSITION AND ITS IMPACT

Permanently think about 
consequences of energy 
transition

Earlier this year, the Annual Dutch Upstream Knowledge Exchange Seminar took place in the Louwman Museum 

in The Hague for the fourth time in succession. The initiator of the event is DNV GL’s Dutch arm of their oil and gas 

operations based in Groningen. This year DNV GL once again signed on for organizing the event in collaboration 

with offshore and subsea contractor Bluestream from Den Helder. The main theme of this informative day for 

operators was Energy Transition and its impact. This year’s event aimed to transfer and share knowledge and to 

create awareness about safer, smarter E&P for today, while addressing challenges and opportunities in preparing 

for the energy mix changes of tomorrow. In total, 14 of the 15 operators who have a ‘Dutch’ concession for the 

exploration or production of oil and natural gas on shore and offshore participated in this year’s event,

as well as representatives of EBN.
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The organisers of the Annual Dutch Upstream 

Knowledge Exchange Seminar.

Attentive listeners during presentation.



sustainable energy needs? Digital 
technologies are important for 
sustainability, as they can be a key 
enabler of decarbonisation by helping to 
integrate higher shares of renewables in 
the energy system. The electricity sector 
and smart grids are possible targets of 
this digital transformation, but ultimately 
all sectors across both energy supply and 
demand will be affected. Digitalisation 
could also play an important role in 
fostering energy access in developing 
countries, allowing a leapfrog of 
traditional energy systems. Rob van der 
Spek, Head of Asset & Risk Management 
Services at DNV GL presented his view on 
this phenomenon as one of the speakers 
during the event: “Digitalisation leads the 
R&D shopping list for the coming years. 

It is one of the most important 
developments in the context of energy 
transition. Last year I spoke about remote 
witnessing and other issues related to 
digitalisation. This year I would like to 
emphasize the importance of data 
sharing and how we can make old data 
accessible again. We have the tools in 
our hands, what we need now is the 
willingness of the operators to make the 
data available. For upstream companies 
there are three key priorities: data 
sharing, integration and access emerge. 
In order to unlock and leverage the true 
value of data, DNV GL developed the 
Veracity platform. By using this open 
platform offshore operators are able to 
analyse, control and share their data. 
We have the tools in our hands, what 
we need now is the willingness of the 
operators to make the digital data 
available. It makes life a lot more pleasant 
for everyone.” During his presentation, 
Van der Spek proudly showed the 
audience the so-called PSV Manager tool, 
representing a digital analysis of 4,000 
PSVs with 10 years of service. Clients 
have easy access to 12.000 different 
documents. Thanks to this overwhelming 

to drop from around 80% today to 50% 
by the middle of the century, with the 
other half provided by renewables. 
Natural gas will become the single largest 
source in 2026 and it will meet 25% of 
the world’s energy needs by 2050. 
Oil will peak in 2023 and coal has already 
peaked. Solar PV (16% of world energy 
supply) and wind (12%) will grow to 
become the most significant players 
amongst the renewable sources with 
both set to meet the majority of new 
electricity demand. We need to capitalise 
on the affordability of the energy 
transition and take extraordinary 
measures to create a sustainable future. 
We have a window of opportunity to 
increase energy efficiency, renewable 
energy and carbon capture and storage 
to meet the Paris Agreement but 
we must act now.” 

Choice
“If we look at the situation in our own 
country,” Rob Beks says, “we see that 
after 2030 no more gas will be extracted 
from the Groningen gas field. And that in 
2050 we will run out of natural gas that 
is extracted at the NCP. However we will 
still need natural gas to heat homes that 
do not  have a more sustainable 
alternative at that time. In the transition 
to a sustainable energy system, natural 
gas will continue to play an important 
role. From an economic and geo-political 
point of view it would be most desirable 
to use Dutch gas reserves for this 
purpose. As Groningen is no longer 
an option, gas has to come from the 
Dutch section in the North Sea or we 
must choose to become dependent 
on Russian gas.”  

Digitalisation 
The energy world is going through 
a profound transformation as two 
trends reshape the energy system: 
decarbonisation and digitalisation. 
Which role can digitalisation play to meet 

number of data streams vessel owners 
are able to review failures and address 
integrity problems. They can also monitor 
changes in inspection costs, risk and 
inspection intervals. 

Autonomous
The challenge of bringing digitalisation 
subsea also means that Bluestream is 
working hard to develop smart ways to 
not only achieve savings in money and 
time, but also to ensure improvements in 
effectiveness in the field of automation 
and communication. All to optimise 
the human involvement. 
“And we are fully engaged in this,”  
Rolf de Vries confirms. “Our focus is 
mainly on optimising our diverless tools 
for inspections that need physical 
contact, such as weld inspections, wall 
thickness measurements, as well as the 
way in which we present our inspection 
results to customers. To become more 
lean and mean as an organisation we 
need to convert data into direct usable 
information faster and smarter.”

“This process already starts on board our 
diving and ROV support vessels while 
processing the interim results, but also 
at our office in Den Helder. Because this 
is an easier environment to prepare 
things than when you are in a harsh 
condition. In order to contribute to a 
more smooth inspection campaign, we 
are splitting our activities into a package 
that can be handled at sea and a package 
that can be done at the office. As our 
Technical Director Adriaen Winckers 
explained in his presentation 
autonomous inspection of subsea 
structures is not yet around the corner. 
We are making good progress but a lot 
of work still has to be done in the field of 
subsea communication and visual 
recognition. What we can unveil is that 
recent developments in data acquisition, 
data processing and communication are 
enormous and our offshore oil, gas and 
renewable clients will soon be able to 
benefit from our ongoing efforts.” 
 
Life-changer 
All those present at the fourth Annual 
Dutch Upstream Knowledge Exchange 
Seminar clearly agreed on one thing: the 
energy transition is much more than just 
a switch from conventional energy 
generation to producing electricity 
from renewables. Digitalisation is a 
life-changer for all of us – at a societal, 
economic and political level. Without
 it, the energy transition would be 
impossible. Only the use of the latest 
digital technologies and the intelligent 
use of data make it possible for us to 
venture along new paths in a world 
of decentralised energy. 

KNOWLEDGE EXCHANGE
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themselves. That is simply far too 
expensive and as a result potentially 
beautiful inventions remain unused. 
Even for a well-equipped company such 
as Huisman, this lab is a technological 
country in this area. We not only want 
to test materials, but are also interested 
in the data that results from this.
For this I am thinking, among other 
things, of cooperation with companies 
that specialize in sensor technology. 
By integrating sensors in the drilling 
process you can drill much smarter and 
accurately predict when maintenance is 
needed. In this way you reduce costs over 
the entire lifespan. You will also meet 
entrepreneurs from other sectors here 
in the lab. I foresee surprising 
combinations and therefore 
innovations.”

Broader application
Martin van der Hout, Secretary General 
of the Dutch Association of Geothermal 
Operators (DAGO), in which thirty 
geothermal companies are united: 
“Many techniques and expertise from 
other mining techniques are valuable for 
geothermal heat. From DAGO we went 
to Rijswijk for an afternoon with a group 
of specialists for a session with RVO and 
TNO. Of course, knowledge questions 
about the design of a doublet go further 
than the experience of one operator or 

make the connection between scientific 
knowledge and practical application. In 
this way we achieve much more together 
at a much faster pace. Who knows, we 
might be developing techniques or 
devices that will soon be going around 
the world,” says Gert-Jan Heerens.

Impressive facilities
The facilities are impressive. On heavy 
foundations there are installations that 
cover the entire spectrum of drills in the 
subsurface. There is a huge drilling rig 
above an almost 500 meter deep well, 
in which new materials and techniques 
can be tested. There are overhead cranes 
everywhere, there are hydraulic presses 
of 300 and 400 tons, pressure vessels 
up to 1,000 bar, piping systems for 
pumping in and testing liquids. 
Almost all underground conditions can 
be realistically simulated to determine 
how materials and components behave 
at kilometers depth under high pressure 
or at extreme temperatures.

Open innovation
Companies now have access to state-of-
the-art facilities that they otherwise 
could not possibly use. Peter de Vin: 
“That makes this lab really unique. In 
addition, the great thing about the open 
innovation model is that companies now 
do not have to invest in test facilities 

one contractor. We share a lot of 
knowledge within DAGO and that also 
happens between operators themselves. 
Rijswijk offers pre-competitive research 
options that are extremely valuable for 
geothermal energy in order to reduce 
costs, improve safety and reduce risks. 
Operators attach great importance 
to working together in an open 
environment with suppliers who can 
compete with each other. DAGO is 
happy to help geothermal energy 
through this lab to further success.”

Open to students
According to Heerens, cooperation is not 
limited to the business world. Universities 
and colleges are also welcome in the 
open innovation center. “In the long 
term we have to build around seven 
hundred doubles for geothermal energy. 
Now there are not yet twenty-five. 
You must always maintain that after 
building. But there is no training for that 
in our country. Companies that build 
wells are now primarily focused on 
oil and gas extraction. Here students 
can get acquainted with the world 
of geothermal energy, conduct 
research and conduct experiments 
that are impossible elsewhere. 
That too should lead to acceleration.”

Source: TNO

LABORATORY LABORATORY

Companies that are directly or indirectly 
active in geothermal heat can use an 
advanced laboratory in Rijswijk in South 
Holland in the Netherlands since this 
summer. Here all facilities are present 
to test full scale under high pressure 
and temperature and to experiment 
with new drilling techniques and 
materials. The Open Innovation Center 
for Well Technology (OIC-WT) is partly 
aimed at accelerating the development 
of geothermal energy, an increasingly 
important sustainable energy source. 

The lab was built by Shell at the time 
and is now being transferred to 
a consortium with knowledge partners 
TNO, TU Delft, Utrecht University and 
EBN. The Ministry of Economic Affairs, 
the province of South Holland and the 
municipality of Rijswijk are participating 
from the government.

In higher gear
“As a drilling company, we have a lot 
of R&D knowledge and installations, 
but the equipment in this lab is 
unprecedented,” says Peter de Vin, 
director of Huisman Geo. “That, 
combined with the in-depth knowledge 
of two universities and TNO, makes 
this facility an innovation center where 
Dutch business can take big steps to 
make geothermal energy a success. 
As far as we are concerned, things are 
still too slow now. We can accelerate 
matters here.”

Extreme conditions
“That is necessary,” says Gert-Jan 
Heerens of TNO, “because geothermal 
energy plays an important role in 
the energy transition . It is one of the 
important sources within the sustainable 
energy supply. In the Netherlands we 
now produce 3.5 petajoules per year, 
but that should grow to 50 PJ in 2030 
and at least 200 PJ in 2050. Then 
geothermal energy will provide around 

a quarter of the total heat demand in 
our country. Much still needs to be done 
when it comes to more efficient drilling. 
It must become more cost-effective, with 
increasing attention to safety. In short, 
many technical innovations are needed. 
And they can be developed and tested 
here under the most extreme conditions 
of high pressure and temperature. 
Full scale and full size.”

Open innovation
Open innovation was deliberately 

chosen. Any interested company is 
welcome to use the facilities in the lab. 
The consortium is actively working on 
setting up a community; companies that 
work on new techniques and products 
not just for themselves but in 
collaboration with others. This creates 
a network of companies that are active 
in geothermal energy, heat storage, salt 
extraction, machine builders, and that 
supply components and materials. 
“You bring ideas together here. 
As TNO, we can, just like the universities, 

OPENED BY CONSORTIUM OF DUTCH PARTNERS  

Unique geothermal 
technology innovation 
laboratory 

A former Shell technology laboratory has been transformed into a geothermal technology innovation laboratory, 

the Open Innovation Center for Well Technology (OIC-WT) in collaboration of TNO, TU Delft, Utrecht University, 

EBN, Ministry of Economic Affairs, the province of South Holland and the municipality of Rijswijk.
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Drilling rig on site on Bergschenhoek project site in the Netherlands (source: Zublin).
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WALK TO WORK 

This remarkable achievement created 
hundreds of extra working hours for the 
Pluto Alpha (PLA) offshore turnaround 
in Q2, 2019, resulting in more than 
40 days of work scopes being 
completed in 27 days. The PLA gas 
production platform is operated by 
Woodside Energy and is located 190 km 
north-west of Karratha, Western 
Australia, in 85 metres of water. Gas 
from the Pluto field is piped through 
a trunk line to an onshore facility.

For this particular project operator 
Woodside Energy, Singapore-based 
vessel owner MMA Offshore and the 
Dutch Safeway collaborated intensively 
to install the unique 28 metre long 
walk-to-work Seagull-type on the 
87,8 m long multi-purpose support 
vessel MMA Pinnacle.

Woodside’s Turnaround Excellence 
Manager Russell Probert said the fully 
overhead covered and weather-proof, 
telescopic motion-compensated 
gangway allowed the maintenance crew 
safe and direct access to and from the 
Pluto platform, even with the vessel’s 
pitching and rolling motions. “It is like an 
airbridge from an airport terminal to an 
airliner,” he explained. “Our team was 
able to literally ‘walk to work’.”  

Woodside’s Construction Manager 
Angelo Chiappini added: “Whenever 
you work with a first of its kind, it brings 
a lot of challenges to it and also a great 
satisfaction when you deliver. W2W was 
extremely challenging to execute with 
Woodside’s assets because their height 
above sea level is so much higher than 
the average in other regions of the 

world, such as the North Sea. PLA, for 
example, is more than 29m above sea 
water. As from day one all work of the 
turnaround was executed safely, enabling 
the project to be a resounding success.” 

Ben Small, Woodside’s Marine 
Operations Manager stated: “From my 
perspective, this particular W2W project 
embodies everything Woodside aspires 
to achieve: innovating trusted and 
reliable ways of going to work at sea, 
collaborating with our contractor 
partners and then accelerating the 
delivery of work to unlock greater 
value than at any time previously.”
Finally he concluded that the next stage 
is to take lessons learned and roll them 
in to future scopes where W2W can 
add value, starting with the turnaround 
at North Rankin Complex coming 
September. Also conversations have 
already started for offshore turnarounds 
in 2020 and beyond.

Wijnand van Aalst, CEO at Safeway 
responded: “This successful ‘first’ 
W2W-project offshore Australia is indeed 
a significant milestone for Safeway as we 
enter another promising and challenging 
oil & gas region. Safeway is already 
operating with various striking types 
of motion compensated offshore access 
systems in areas such as the North Sea, 
Baltic Sea and offshore Nigeria. And 
obviously we are grateful for this 
opportunity given by Woodside Energy and 
MMA Offshore to show the game 
changing technologies of our Seagull-type 
W2W gangway in the Asia Pacific region 
as well. We look forward to many 
more projects to come.”

REMARKABLE ACHIEVEMENT 

Safeway successfully 
completes ‘first’ W2W 
operation in 
Australian waters

In what is believed to be a first for Australia, the unique Safeway motion compensated offshore access system of 

the Dutch Van Aalst Group recently completed more than 1200 safe personnel transfers and 40 gangway 

operations in only 24 days. For client Woodside Energy the campaign experienced no downtime whatsoever and 

created significant risk elimination and cost savings, resulting in maximum efficiency of operations.

WIND ENERGY

Vattenfall also received the permit to 
build Wind Farm Sites I and II of the 
Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone 
in 2018.

The wind power sector is growing and 
offshore wind farms are becoming 
increasingly cheaper to build. As recently 
as 2016, the developer of the Borssele 
Wind Farm Zone was still receiving 
subsidies for the electricity it generated. 
In 2018, Chinook/Vattenfall won the first 
unsubsidised Dutch tender. Now, instead 
of receiving subsidies, Vattenfall will pay 

around €2 million per year in ground rent 
for the seabed area where the Hollandse 
Kust (zuid) III and IV wind farm will be 
constructed. The electricity cable 
connecting the wind farm to the 
mainland will be installed by the 
transmission system operator TenneT.

In accordance with the Climate 
Agreement, 70% of the Dutch electricity 
needs, i.e. a total of at least 84 TWh, 
must be generated sustainably (solar or 
wind power) by 2030. More than half 
(49 TWh) will be generated by offshore 

wind farms, while the other 35 TWh 
will come from onshore wind farms and 
onshore solar farms. As well as fulfilling 
the electricity needs of homes and 
businesses, offshore wind power also 
helps industry replace fossil fuels and 
materials with 'green molecules', 
such as hydrogen created by wind-
powered electrolysis.

The average distance between the wind 
turbines will be approximately 1 km. 
In principle, the space in between is 
available for alternative uses, provided 
these are compatible with the wind farm. 
Within offshore wind farms there are 
opportunities to promote natural 
development beneath the waves. 
Some species are able to regenerate 
in wind farm zones while the seabed 
remains undisturbed by fishing, certain 
species establish themselves in or around 
the foundations of the wind turbines.

In the years to come, the amount 
of electricity generated by offshore wind 
farms will substantially increase. 
A 'wind boom' is coming. Currently, 
Dutch offshore wind farms generate 
a total of approximately 1 gigawatt (GW) 
of power, a figure that will have risen to 
at least 4.5 GW – or 16% of the 
Netherlands' total electricity output – 
by 2023. This total will subsequently 
increase to around 11 GW – or 40% 
of our electricity needs – by 2030.

Vattenfall is currently preparing to 
start construction of the wind turbines 
in Wind Farm Sites I and II of the 
Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone. 
With winning both tenders Vattenfall 
will build and operate both wind farms 
in this zone.

WIND FARM SITES III AND IV OF THE HOLLANDSE KUST (ZUID)

Vattenfall to build second 
unsubsidised Dutch 
offshore wind farm 

Vattenfall is going to construct and operate the second unsubsidised wind 

farm in the Dutch North Sea, more specifically in Wind Farm Sites III and IV 

of the Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone. Upon its completion in 2023, 

the wind farm will generate 760 MW of electricity, which is enough to power 

a million homes and provide over 2.5% of the country's electricity needs.
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Nieuw rapport: grote behoefte personeel 
voor wind op zee

Wind op zee speelt een grote rol in de energie transitie. 
Voor de bouw en het onderhoud van windparken op zee 
is veel personeel nodig, met specifieke competenties. 
Maar hoeveel personeel precies? En welke competenties 
moeten zij hebben? Het rapport ‘Employment analysis 
(2019-2023) of various fields of activities in the Dutch 
offshore wind sector’ geeft antwoord. De belangrijkste 
conclusies werden op 10 juli gepresenteerd in Rotterdam, 
tijdens de Netherlands Offshore Wind Q-meeting.

“Dit rapport is belangrijk,” zegt John Baken. Hij is 
projectmanager bij TKI Wind op Zee, dat samen met RVO.nl 
opdracht gaf aan Erik Knol (Qeam) en Erwin Coolen (ECHT) 
voor het onderliggende onderzoek. “Zo hebben we geleerd 
dat voor de bouw van de windparken de komende vijf jaar 
ongeveer 2.500 mensen nodig zijn. En in de operationele fase 
– die minimaal twintig jaar duurt – moet er voor beheer en 
onderhoud een personeelsbestand zijn van 320 fte. 
Getallen waar we eerder nog geen zicht op hadden.”

Bij al deze banen horen specifieke taken, 
verantwoordelijkheden en competenties. 
“Eén van de uitkomsten van ons onderzoek is dat  
Engelstalig onderwijs op mbo en hbo-niveau noodzakelijk is,” 
vertelt Erwin Coolen, onderzoeker en offshore windexpert. 
“Ondanks dat het reguliere onderwijs met het huidige aanbod 
voorziet in de benodigde vaardigheden zijn is er ook een 
noodzaak voor speciale onderwijsprogramma’s voor zeer 
specialistische functies. Die programma’s komen er alleen  
als onderwijsinstellingen daarvoor nauw samenwerken  
met de industrie.”

Informatie ophalen en vertalen

Coolen vertelt dat dit onderzoek bottom-up uitgevoerd is. 
“We analyseerden bestaande windparken vanuit het 
personeel. Hoeveel mensen werken er in de constructiefase  
en de operationele fase? Op welke manier en niveaus gaan  
ze met elkaar om? Om deze informatie te krijgen, 
interviewden we medewerkers van offshore bedrijven  
en organiseerden we workshops met hen. We zetten  
de antwoorden op een rij en vroegen om feedback op  
onze resultaten. Of we stelden ze verdiepende vragen.”

Met de kennis die ze zo opdeden, gingen de onderzoekers 
naar onderwijsinstellingen. “Ook voor hen organiseerden  
we workshops,” vertelt onderzoeker Knol. “We vroegen  
of ze zich herkenden in wat we in het veld hadden gevonden. 
En wat ze vonden van de competenties die we daaraan 
koppelden. Ze gaven ons terug blij te zijn met de informatie. 
Ze zien namelijk de vraag naar offshore windpersoneel hard 
groeien, maar weten tegelijkertijd niet hoe zij hun opleidingen 
het best kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.”

Schrijf u in voor nieuwsbrief export & events windenergie!  

Onder het logo wind & water works, gaan de 
brancheverenigingen NWEA, Holland Home of Wind Energy, 
IRO en Netherlands Maritime Technology weer vol aan de 
bak met exportactiviteiten voor windenergie in de tweede 
helft van 2019.

Zo pakken we groots uit met de ontvangst van verschillende 
buitenlandse handels- en overheidsdelegaties tijdens de Offshore 
Energy Exhibition & Conference in oktober, en zijn we daarnaast 
later dit jaar aanwezig op de China Wind Power beurs en de 
Offshore Wind beurs in Kopenhagen. Ook starten we binnenkort 
met een Partners in International Business programma voor offshore 
wind in de Verenigde Staten. In het eerste kwartaal 2020 staat  
er een handelsmissie naar Polen en Litouwen op de agenda.

U kunt hier alles over lezen in onze Export & Events Nieuwsbrief, 
waarvoor u zich kunt inschrijven door een berichtje te sturen naar 
info@nwea.nl. En bel of mail ons gerust als u interesse heeft voor 
deelname aan onze activiteiten; wij zijn u graag van dienst!

Incidenteel of  
structureel werk

“Wij hebben als 
industrie continu te 
maken met dreigende 
personeelstekorten. 
Daarom werkten wij 
graag mee aan dit 
rapport,” stelt David 
Pieter Molenaar, CEO  
bij Siemens Gamesa,  
de windmolentak  
van Siemens.  
 

“Wij kunnen concrete cijfers en resultaten bieden van  
de windmolenparken waaraan wij hebben bijgedragen.  
We weten precies wat er gebouwd is, hoeveel uur werk dat 
gekost heeft en welk soort professionals er in welke mate voor 
nodig waren. Dat helpt een realistisch beeld te schetsen van 
wat je bij toekomstige parken nodig hebt.”

John Baken benadrukt dat bij het schetsen van dit beeld goed 
onderscheid moet worden gemaakt tussen incidenteel en 
structureel werk. “Juist dat onderscheid brengt dit rapport 
mooi in kaart.”

Voorbereiden op de toekomst

In het rapport staat onder andere de aanbeveling voor  
de industrie om een human-capital-plan op te stellen:  
een plan om te zorgen voor een continue instroom  
van personeel.  
 
“Daar zijn we bij Siemens volop mee bezig,” vervolgt 
Molenaar. “Bijvoorbeeld door studenten stages  
en afstudeeropdrachten te bieden. Maar ook door docenten 
uit te nodigen op ons trainingscentrum, om ze te laten zien 
hoe wij opleiden. Daarnaast informeren we studenten over 
wat offshore werk inhoudt, inclusief de vele veiligheids- en 
documentatieregels. Dankzij die duidelijkheid weten 
studenten beter waar ze aan toe zijn.”

Baken licht toe dat de uitkomsten van het rapport 
onderwijsinstellingen kunnen helpen hun opleidingsstrategie 
te bepalen. Maar ook voor de overheid en de industrie zijn 
interessante aanbevelingen gedaan. Nu is het aan de  
overheid, industrie en het onderwijs om een plan voor  
de toekomst op te stellen.

Meer weten?

U kunt het rapport ‘Employment analysis (2019-2023) of 
various fields of activities in the Dutch offshore wind sector’ 
downloaden op de website van TKI Wind op Zee:  
www.topsectorenergie.nl/nieuws/we-weten-nu-welke-
competenties-wind-op-zee-nodig-heeft

Eerste RVO projectsubsidie voor Fieldlab Zephyros

RVO Nederland Topsector Energie heeft een eerste projectsubsidie toegekend aan Fieldlab Zephyros voor het smart 
maintenance innovatieproject AIRTuB (Automatische Inspectie en Reparatie van Turbine Bladen). Projectleider Ferry  
Visser is verheugd over de toekenning van deze Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Fieldlab Zephyros
 
Het World Class Maintenance Fieldlab Zephyros zet in op het optimaliseren van onderhoud voor energietechnologieën. World Class 
Maintenance werkt samen met het Centre of Expertise Water & Energy aan Fieldlab Zephyros. Dit initiatief, dat ook samen met het 
Centre of Expertise Water & Energy tot stand gekomen is en waaraan subsidie adviesbureau InnoFunding bijgedragen heeft, verenigt 
in eerste instantie de Nederlandse offshore windsector (industrie, onderwijs en kennisinstituten) in het bereiken van betere prestaties 
van offshore windenergie.

Het doel is het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovaties en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Het ultieme 
doel: geen onnodige stilstand en geen noodzaak tot on-site maintenance van het offshore windenergie systeem. Het werken hieraan 
versnelt de ontwikkeling van grootschalige offshore windenergie, zodat het ecologisch en economisch gezien een concurrerende en 
duurzame energiebron wordt.

De ambitie van Fieldlab Zephyros is om op termijn de scope van het fieldlab verbreden naar alle technologieën die van belang zijn 
voor de energie transitie.

Projectsubsidie voor AIRTuB
 
Aan dit project doen de volgende partijen mee: Qlayers, DronesforWork, Demcon, Stork AMT, Eneco Wind, Dutch TeraHertz,  
LM Wind Power, TNO-ECN, NLR, TU Delft, HZ University of Applied Sciences/Scalda, Hogeschool InHolland, Hanze Hogeschool, 
Saxion University of Applied Sciences en Development Center for Maintenance of Composites. De toegekende projectsubsidie  
etten bovengenoemde partijen in voor het realiseren van de AIRTuB-doelstellingen: 

•  Een volledig getest prototype van een autonome UAV ontwikkelen, inclusief sensor payload, die structurele- en oppervlakteschade 
kan detecteren en in de vorm van data kan overdragen  

•  Modellen voor structurele defecten en blad erosie opbrengst impact ontwikkelen t.b.v. asset 
management en operationele beslissingen 

• Technologie voor het geautomatiseerd aanbrengen van blad coatings ontwikkelen 

•  Software t.b.v. het automatisch classificeren van bladschade en genereren van automatische 
reparatie-‘recepten’ ontwerpen

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.

www.nwea.nl

Werkgelegenheid 
in offshore wind, 
foto van Charlie Chesvick
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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 Daniël Biegel.

gevonden om de juiste boodschap over 
te brengen. Dit gaat niet altijd in een 
keer goed, maar de aanhouder wint. 
Door dit proces leer je ook beter te 
luisteren. Als dat lukt, ontdek je vaak 
dat je eigenlijk al vanaf het begin 
dezelfde intenties hebt.”

Geeft het bedrijf waarvoor je werkt 
gelegenheid om Young IRO events 
bij te wonen? 

“Ja, mits het toegevoegde waarde 
heeft op mijn werkzaamheden. Dit 
moet ik zelf inschatten of overleggen 
met mijn manager. Eventueel kan ik 
ook tijd voor tijd werken om naar 
een Young IRO event te gaan, dus in 
principe ben je vrij om te gaan als de 
werkdruk het toelaat. Ik denk dat we  
sommige Young IRO events beter 
onder de aandacht moeten brengen, 
zodat ook minder betrokken mensen 
alsnog naar de relevante events gaan. 
Je leert er iets, ontmoet er interessante 
collega’s uit de industrie en het is 
nog leuk ook.”

Wat is jouw visie op duurzame 
energie en hoe kijk je tegen de 
energie transitie aan die nu 
plaatsvindt?

“In de offshore is de wereld je speelveld 
en daarom zijn wij hier ook extra 
verantwoordelijk voor. Wij als 
toeleveranciers maken duurzame 
energie en de energie transitie 
mogelijk. Ik denk dat we daar trots 
op mogen zijn. Ik denk nog steeds 
dat we veel meer kunnen doen. 
Waarom compenseren wij als IRO niet 
onze gehele CO2 footprint om een 
statement te maken naar de wereld 
en onze klanten? Op het geld kan het 
niet hangen, en tevens is de renewables 
markt nog een enorme groeimarkt.”

“Tot slot zou ik graag al mijn collega’s, 
ex-collega’s, vrienden en familie willen 
bedanken voor hun gezelligheid, steun, 
vertrouwen en wijze lessen! En Young 
IRO bedankt voor dit interview.”

YOUNG IRO

Kun je jezelf kort introduceren?

“Ik ben Daniël Biegel (25), een 
nuchtere Fries die opereert in de 
offshore constructie branche, 
opgegroeid in het pittoreske Grou, 
bekend van het Skûtsje Silen.” 

“Een aantal feitjes: In november 
ga ik de Atlantische Oceaan overzeilen. 
Ooit kocht ik een stofzuiger op de 
Heerema-kerstveiling voor één 
maandsalaris, ik was toen nog student. 
Mijn passies zijn drummen, zeilen, 
co-creatie en innovatie. Quote de dag: 
“It is not the strongest or the most 
intelligent who will survive but those 
who can best manage change - 
Charles Darwin.”

Wat is je achtergrond en waar heeft 
het je gebracht?

“Na mijn Bachelor Civiele Techniek aan 
de NHL in Leeuwarden ben ik op mijn 
20ste aan de slag gegaan als Structural 
Engineer bij Heerema Marine 
Contractors. Hier heb ik naast mijn 
baan nog een parttime Master 
Structrual Engineering kunnen doen 
waarvan ik nu in de afrondende fase 
zit. Ik heb vanaf het begin geprobeerd 
impact te maken bij Heerema en 
dat is tot dusverre aardig gelukt. 
Mijn passie voor verbetering, 
organiseren, verkopen en vooral samen 
ontwikkelingen voor elkaar te krijgen 
is daarbij van essentieel belang. 
Alleen ben je sneller, samen kom 
je veel verder.”

“Mijn gaafste offshore ervaring was 
tijdens het Ichthys project in Australië 
waar we 49 anker palen van 63 meter 
moesten installeren. Ik had hier tijdens 

mijn stage bij HMC al aangerekend en 
het was bijzonder om daarvoor naar 
de andere kant van de wereld te 
vliegen om dit werk uit te voeren. 
Een droom werd werkelijkheid.”

Wat zijn je ambities? 

“Op professioneel vlak wil ik graag 
mijn talenten intensiever inzetten in 
een commerciële rol, zoals bijvoorbeeld 
business development. Waarbij het 
me erg gaaf lijkt om de link te leggen 
tussen klant en intern proces. Je maakt 
mij niet blij met rapporten schrijven.”
 
“Hoe kan Heerema nog beter op de 
wensen van de klant in spelen, en 
wellicht de toekomstige wensen 
bepalen en daarbij een positieve 
impact op de wereld hebben. 
Onlangs heb ik een idee gepitcht om 
Heerema Carbon Neutral te maken, 
dit balletje begint aardig te rollen.”

Waarom heb je ervoor gekozen om 
in de (Nederlandse) olie, gas & wind 
industrie te gaan werken? 

“Als kleine jongen keek ik vaak naar tv 
programma’s als Mega Structures op 
Discovery Channel, hier leerde ik dat 
dit was wat ik wilde doen, grote dingen 
bouwen voor de wereld. Zo belande ik 
uiteindelijk op de studie civiele techniek 
in plaats van het conservatorium.”

“Na een stage in de wegenbouw en 
een excursie bij een baggermaatschappij 
ontdekte ik dat ik de wegenbouw niet 
uitdagend genoeg vond en de zee 
stofzuigen het ook niet was voor mij. 
De zee trok me aan en grote 
constructies ook, waar kan je dan 
beter terecht komen dan bij Heerema. 

Olie, gas of renewables maakt mij qua 
werk niet veel uit, zolang het maar 
offshore constructie of ontmanteling 
is groot, zwaar en uitdagend.”  

Waarom ben je lid geworden van 
Young IRO? 

“Als Young Heerema Board werden we 
uitgenodigd voor het launch event van 
Young IRO op 22 juni 2017. Dit was 
voor mij de eerste kennismaking met 
de (Young) IRO. Ik was erg geboeid 
door de mensen die ik daar heb 
ontmoet en hoe zij zich met dezelfde 
passie inzetten voor hun visie en 
bedrijf. Dit heeft mij gemotiveerd 
om Young IRO lid te worden en deel 
te nemen aan de Young IRO events. 
Hoewel ik sinds die tijd een Young IRO 
Ambassador ben. Wie weet organiseer 
ik er zelf ooit ook nog één.” 

Hoe belangrijk acht jij de 
samenwerking tussen verschillende 
generaties binnen IRO? 

“Ik zou deze vraag kunnen 
beantwoorden met talloze 
management quotes, maar de 
samenwerking in het algemeen en 
in het bijzonder tussen generaties is 
ontzettend belangrijk. We hebben een 
verschillende kijk op de wereld omdat 
we in andere tijden zijn opgegroeid en 
onze kernwaarden kunnen daardoor 
verschillen. Daarnaast is er nog een 
verschil in en aan ervaring en inzichten. 
Deze combinatie maakt het uiterst 
interessant om van elkaar te leren. 
De uitdaging ligt hier vooral in de 
communicatie en het begrijpen van 
elkaars inzichten. Mijn tactiek hiervoor 
is om mijn verhaal aan te blijven 
scherpen tot ik de juiste woorden heb 

'In de offshore is de wereld je speelveld en 

daarom zijn wij hier ook extra verantwoordelijk voor.' 
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Deze cursus wordt georganiseerd door DOB-Academy in samenwerking met IRO en NWEA. 
Tijdens deze cursus leren de deelnemers de basis van de Offshore windenergie industrie.

Inhoud cursus
•  Inzicht verkrijgen in de snelle groei en ontwikkeling 

van de offshore windenergie industrie
•  Kennis opdoen over het effect van beleid en van  

wensen vanuit de maatschappij op de ontwikkeling 
van offshore windenergie

•  Begrijpen hoe wind wordt omgezet in elektriciteit  
en hoe deze elektriciteit de consument bereikt

•  Begrijpen hoe een business case wordt gemaakt  
voor het opwekken van windenergie op zee

•  Inzicht verkrijgen in de levenscyclus van een  
windpark, inclusief ontwerp, constructie,  
installatie, werking en onderhoud

Locatie: DOB-Academy, Raam 180, 2611 WP Delft
Kosten: € 495,- excl. BTW
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch

Voertaal: Nederlands 
(Engels indien Engelstaligen in de cursus)

Tijd: 08.30 - 17.15 uur 

Beschikbare data: 22 november

Check de online IRO calendar voor 
meer informatie en aanmelden.
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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 

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

GENOEMDE ACTIVITEITEN ZULLEN  
ALLEEN DOORGANG VINDEN BIJ  
VOLDOENDE BELANGSTELLING  
VANUIT DE LEDEN.

HEEFT U INTERESSE IN DEELNAME
OF VRAGEN OVER: 

>  BEURZEN NEEM CONTACT OP  
WASILIKA PUPOVAC - MOUTZOURIDIS, 
W.PUPOVAC@IRO.NL

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

>  CURSUSSEN NEEM CONTACT  
OP MET BARBARA VAN BUCHEM,  
B.VANBUCHEM@IRO.NL 

>  OVERIGE ZAKEN NEEM CONTACT 
OP MET IRO, VIA INFO@IRO.NL  
OF TELEFOONNUMMER 079-3411981.

Inhoud cursus
• Cursus voor niet-technische medewerkers of nieuwkomers in de olie- en gasindustrie
• Goed en globaal inzicht in de hele upstream keten van het opsporen tot het verwerken van olie en gas
• Overzicht van het wereldwijde energievraagstuk, waaronder hernieuwbare energie
• De processen en methodes die gebruikt worden voor exploratie, productie, transport en opslag
• Actieve deelname aan de Offshore Experience in het Maritiem Museum Rotterdam

Locatie: Maritiem Museum Rotterdam

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

Voertaal: Nederlands (Engels indien Engelstaligen in de cursus)

Tijd: 08.30 - 17.00 uur

Beschikbare data: • 18 september • 4 december

Check de online IRO calendar voor meer informatie en aanmelden.   (foto: Marco de Swart)

 

De Golfregio vormt een interessante markt voor ondernemend 
Nederland en veel Nederlandse bedrijven hebben de weg 
naar deze regio al gevonden. Wist u dat de Nederlandse 
goederenexport naar de Golfstaten het afgelopen jaar een 
waarde van maar liefst € 8 miljard had?

De wens voor verdere diversifiëring van de lokale economieën 
geeft mogelijkheden voor het Nederlands bedrijfsleven. 
Benieuwd wat deze inhouden? Kom dan op vrijdag 27 september 
naar de Gulf Business Dialogue.

Op vrijdag 27 september organiseert het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de derde Gulf Business 
Dialogue in Den Haag. Op die dag kunt u zich oriënteren op 
de 6 landen die tot de Golfregio behoren, uw netwerk 
uitbreiden en informatie inwinnen bij experts.

Markten in ontwikkeling
De markten in de Golf zijn volop in ontwikkeling, of het nu gaat 
over de gezondheidszorg, logistiek, water, energie of voedsel. 
De Nederlandse overheid biedt via informatievoorziening, 
activiteiten, subsidies en overige financiering actieve 
ondersteuning aan ondernemers.

Ook doet Nederland mee aan de wereldtentoonstelling EXPO 2020 
Dubai met als inzet ‘Uniting Water, Energy and Food’. 

Vanwege het internationale karakter van de EXPO 2020 Dubai 
en grote beurzen en evenementen biedt dit unieke evenement
een extra mogelijkheid om u te positioneren in de Golfregio. 
Op de Gulf Business Dialogue hoort u hoe u hier als ondernemer 
gebruik van kunt maken.

Kansen in de Golfregio
Tijdens het plenaire gedeelte lichten experts een breed aanbod 
aan mogelijkheden in de regio uit. Tijdens de break-outsessies 
kunt u zich verdiepen in diverse best practices en kansen in 
de Golfregio in specifieke sectoren (waaronder voedsel, 
water en energie). Dan hoort u ook meer over de 
financieringsmogelijkheden die de overheid biedt en de 
cultuur van het zakendoen in de Golfregio. Ook kunt u een 
op de regio toegespitste training volgen: ‘Hoe houd ik een 
goede pitch voor mijn potentiele zakenpartner?’

Aansluitend treft u op de informatiemarkt alle relevante 
informatie over verschillende landen en EXPO 2020 Dubai. 

Daarbij geven de handelsmedewerkers van de Nederlandse 
ambassades uit de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, 
Koeweit, Saoedi-Arabië, Oman en Qatar u graag actuele 
informatie. Ter afsluiting is er een netwerkreceptie.

Schrijf u nu in via www.rvo.nl/actueel/evenementen/ 
save-date-gulf-business-dialogue-2019

Op donderdag 27 juni doken we de diepte 
in bij DCN Diving. Tijdens een zeer zonnige 
IRO ledenbijeenkomst namen meer dan 
60 IRO leden een duik in de wereld van 
nat en hyperbaar lassen en onderzeese 
operaties. 

De middag begon met pitches van Muller 
Dordrecht, CHC Helicopters en Maritime 
Construction Services en presentaties van 
MME Group en DCN Diving. Na de interessante 
tour met een demo in het hyperbare testcentrum,  
genoten we allemaal van de netwerkborrel en 
een zeer culinair walking dinner. 

DCN Diving, bedankt voor de gastvrijheid!
 

1-DAAGSE CURSUS ‘OFFSHORE ENERGIE: 
VAN FOSSIEL TOT RENEWABLE’, INCLUSIEF 
BEZOEK AAN UNIEKE OFFSHORE EXPERIENCE

IN HET DIEPE BIJ DCN DIVING

1-DAAGSE CURSUS OFFSHORE WIND BASICS

GULF BUSINESS DIALOGUE – EXPO 2020
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TOELEVERANCIERS IN DE 
OLIE- EN GASINDUSTRIE  
EN OFFSHORE RENEWABLE 
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.

   

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

BEURSGENOTEERD

ADIPEC 2019, 11 - 14 NOVEMBER 2019, ABU DHABI

Uitverkocht. Deelname in ons Holland Paviljoen is alleen nog mogelijk via  

Lounge deelname. Benieuwd naar de mogelijkheden? Contact: w.pupovac@iro.nl

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

ONS 2020, 31 AUGUSTUS-3 SEPTEMBER 2020,  
STAVANGER, NOORWEGEN
Neem deel in ons Holland Paviljoen! Registratie voor standruimte  

kan via onze website. Contact: w.pupovac@iro.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

Voor ondernemers in de 
energiesector die op zoek zijn 
naar risicokapitaal organiseert 
InnovatieLink een InvestorDay 
op donderdag 21 november 2019 
in Delft. Bedrijven kunnen zich 
vanaf 22 augustus tot 15 oktober 
aanmelden.

Bedrijven die door de selectie komen, 
krijgen intensieve begeleiding en 
kunnen zich presenteren voor een 
select gezelschap van private 
investeerders en publieke fondsen. 
Voor investeerders die willen 
investeren in energie-innovaties 
biedt de InvestorDay de kans  
om snel en doeltreffend een  
geschikte kandidaat te vinden. 
De InvestorDay is expliciet 
bedoeld voor ondernemers uit de 
energiesector die op zoek zijn naar 
een kapitaalinjectie in hun bedrijf  
van € 100.000 – € 2 miljoen. 

Ondernemers kunnen zich aanmelden 
vanaf 22 augustus tot 15 oktober 
via de website van InnovatieLink. 
Investeerders worden persoonlijk 
benaderd, maar kunnen zich ook 
opgeven via de website van 
InnovatieLink. 

Meer informatie op 
www.innovatielink.nl/financiering-
van-innovatie/investorday/

INVESTORDAY VOOR INNOVATIEVE ONDERNEMERS 
IN DE ENERGIESECTOR 

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.

Leerdoelen
•  De basisprincipes van veiligheid begrijpen
•  Leren praktische veiligheidsmaatregelen  

toe te passen
•  Inzicht verkrijgen in het effect van  

menselijk gedrag op veiligheid
•  Omgaan met individueel verwacht  

veiligheidsgedrag
•  Een duurzame proactieve houding aannemen 

met betrekking tot veiligheid

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

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

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

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

Voertaal: Nederlands 
(Engels indien Engelstaligen in de cursus)

Tijd:  
09.00 - 17.30 uur

Beschikbare data:  
6 december

Check de online IRO kalender op www.iro.nl/
calendar voor meer informatie en aanmelden.

1-DAAGSE CURSUS OFFSHORE SAFETY 

Van 18-20 juni vond in het Maleisische Kuala Lumpur de 17e editie van de 
regio’s nummer 1 olie- en gasbeurs, OGA 2019, plaats. In het Kuala Lumpur 
Convention Centre werden de nieuwste technologieën, apparatuur en machines 
getoond op het gebied van de olie-, gas- en petrochemische technologie.

Gedurende drie dagen was het Holland Paviljoen de thuisbasis van 13 indruk- 
wekkende Nederlandse bedrijven die hun producten en diensten presenteerden  
in hun stand. Aan bezoekersaantallen geen tekort, het Holland Paviljoen werd 
goed bezocht. Over het algemeen trok de editie van dit jaar meer bezoekers  
en exposanten dan 2017. Zo’n 27.837 bezoekers uit 70 landen bezochten  
OGA 2019 en 1.992 bedrijven uit 55 landen presenteerden zich aan hen.

Netwerken op de Residentie 
Op de maandagavond, de avond voor de opening van de beurs, vond de Holland 
Networking Receptie plaats, welke samen met de Nederlandse Ambassade in 
Kuala Lumpur werd georganiseerd, in de prachtige residentie van de (inmiddels 
voormalig) Ambassadrice Karin Mossenlechner. Alle gasten werden welkom  
geheten door de Deputy Head of Mission, Christoph Prommersberger.  
Onder het genot van heerlijke hapjes, inclusief echte Nederlandse bitterballen, 
kon er goed genetwerkt worden. 

Daarnaast was op woensdagochtend een zeer interessante ontbijtbijeenkomst  
georganiseerd in samenwerking met MDBC met als onderwerp de ontwikkelingen 
in de Maleisische olie- en gassector. 

Alle deelnemers kijken terug op een succesvolle OGA 2019. 

Voor in de agenda: OGA 2021 wordt gehouden van 8 - 10 juni 2021.  
Maak in 2021 ook deel uit van het Holland Paviljoen!

Volg onze Linkedin company pagina en blijf op de hoogte van 

het laatste offshore gerelateerde nieuws en onze activiteiten! 

 

www.linkedin.com/company/1801702

IRO LID GEWORDEN VAN OCEAN ENERGY EUROPE

BEN JIJ AL GELINKT 
MET IRO?

Linked in

We zijn blij te kunnen aankondigen dat IRO onlangs lid is 
geworden van Ocean Energy Europe! Ocean Energy Europe 
is het grootste netwerk van oceaanenergieprofessionals 
ter wereld. 

Meer dan 120 organisaties, waaronder Europa's toonaangevende 
nutsbedrijven, industriële partijen en onderzoeksinstituten,  
vertrouwen op OEE om de belangen van de Europese  
oceaan-energiesector te vertegenwoordigen. 

De technologieën die met name worden gestimuleerd zijn:  
golfenergie; getijdenenergie; OTEC – ocean thermal energy  
conversion; Blue Energy – verschil zout/zoet water. 
 
Meer informatie vind je op www.oceanenergy-europe.eu

GOED BEZOCHT HOLLAND PAVILJOEN TIJDENS OIL & GAS ASIA (OGA) 2019
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Van 7-9 oktober 2019 is Offshore Energy Exhibition 
and Conference (OEEC) de plaats waar de energie transitie 
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. 

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-

ducten aan de ruim 12.000 internationale bezoekers. 
Internationale handelsmissies zullen de beurs bezoeken waarop 
o.a. veel landenpaviljoens, exclusieve netwerklounges van de 
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. 

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

OFFSHORE ENERGY

OFFSHORE WIND

OIL & GAS

Supported by

Created and produced by

WWW.OFFSHORE-ENERGY.BIZ

Be part of O� shore Energy 2019

O� shore Energy Exhibition and Conference (OEEC) is where the energy transition takes place. Join the most 

important gathering of the o� shore energy industry and network with highly qualifi ed 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.

MARINE ENERGY

NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

CAPE HOLLAND WWW.CAPE-HOLLAND.COM

Ontwikkelaar en fabrikant van Vibro Lifting Tools voor het gecertificeerd optillen,  
overeind zetten, installeren en/of uittrekken van fundatie (mono) palen.

CRITICAL MINDS  WWW.CRITICALMINDS.COM   

De Critical Mind is een verfrissend alternatief voor de grijze consultant; niet lullen maar poetsen. 

Door slimme focus zorgen wij voor doorlooptijdverkorting en meer werkplezier. 

INMARSAT WWW.INMARSAT.COM/MARITIME

Al ruim 40 jaar verbindt Inmarsat de maritieme industrie middels betrouwbare satelliet  

communicatie met toonaangevende voice en data diensten. 

VAN WOERKOM, NOBELS & TEN VEEN WWW.WNVNL.COM   

Met 18 internationaal opererende maritieme experts voert WNV opdrachten uit waaronder;  

warranty services, IMCA / MCA Audits, BIMCO in- / uithuur inspecties, schade vaststellingen en taxaties.

EUROPORT

Van 5-8 november 2019 is Europort, georganiseerd in 
wereldhavenstad Rotterdam, de toonaangevende vakbeurs 
voor special purpose schepen. Europort is de zakelijke 
ontmoetingsplaats voor de maritieme industrie, met 
haar focus op gespecialiseerde schepen en slimme 
oplossingen voor de toekomst. 

Met 27.000 professionele bezoekers en 1.100 exposanten 
behoort Europort tot ’s werelds belangrijkste maritieme 
ontmoetingsplaatsen. IRO zal deelnemen met een stand. 
Voor meer informatie kijk op www.europort.nl

17 SEPTEMBER BESTUURSVERGADERING  ROTTERDAM

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  LEIDEN

22 NOVEMBER CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’  

 DOB ACADEMY, DELFT

26 - 28 NOVEMBER WINDEUROPE OFFSHORE  

 KOPENHAGEN, DENEMARKEN

3 DECEMBER INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS COMMISSIE 

 N.T.B.

4 DECEMBER  INTRODUCTIE CURSUS ‘ OFFSHORE ENERGIE:  

VAN FOSSIEL TOT RENEWABLE’  

 ROTTERDAM

6 DECEMBER INTRODUCTION TRAINING OFFSHORE SAFETY   

 DOB ACADEMY, DELFT

12 DECEMBER BESTUURSVERGADERING 

 ROTTERDAM

2020

8 JANUARI IRO NIEUWJAARSRECEPTIE  DEN HAAG

4-7 MEI OTC  HOUSTON, TEXAS

20-22 JUNI MEXICO PETROLEUM CONGRESS  MONTERREY, MEXICO

31 AUG-3 SEPT ONS  STAVANGER, NOORWEGEN 

Op dinsdag 2 juli organiseerde IRO in 
samenwerking met Dutch Marine Energy 
Centre (DMEC) een bijeenkomst over 
veelbelovende ontwikkelingen op het 
gebied van marine renewable energies, 
zoals getijdenenergie, golfenergie, 
OTEC en energie uit het verschil tussen 
zoet en zout water (Blue Energy).

De presentaties van o.a. DMEC, RVO, 
Tocardo en Teamwork Technology 
kunt u downloaden op de IRO website. 

COMMERCIËLE KANSEN 
VOOR MARINE 
RENEWABLE ENERGY 
OPLOSSINGEN

    

 

IRO KALENDER BEURZEN, MISSIES, 
CURSUSSEN  EN BIJEENKOMSTEN 2019 / 2020
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DECOMMISSIONING

LM Wind Power has built more than 
215,000 wind turbine blades since 1978: 
blades which have provided more than 
100 GW of renewable energy, sparing 
the planet from more than 212 million 
tons of CO2 emissions each year.  
With this in mind, it is surprising that  
LM Wind Power is worried about its 
carbon footprint, but it is. 

“We have the vision to create a greener 
world, and our products support that. 
But, we must also look inwards and 
embrace this fully,” says John Korsgaard, 
Senior Director, Engineering Excellence  
at LM Wind Power. 

Challenge becomes market 
LM Wind Power joined the UN’s Global 
Compact in 2010 and began to take 
production in a greener direction with 
a focus on the blade’s entire lifetime - 
from production to end-of-life. In 2016, 
the company initiated a process towards 
becoming the wind industry’s first 
carbon-neutral company: a goal which 
was achieved in 2018. Recycling and 
resource management has a strong 
presence both at the head office in 
Kolding and the 15 factories that 
LM Wind Power has worldwide. 

“In order to achieve sustainable 
production, we must look at the 
environmental footprint of every 
element of our development, operation 
and decommissioning,” John said. 
“Today, our blade design minimizes 

waste in the manufacturing process, 
we extract materials for production 
more accurately, and we sort, store and 
dispose of waste better. We also work 
with energy improvement and emission 
reduction, and the next natural step is 
decommissioning." 

“When an old blade ends up in landfill or 
is incinerated, it’s a waste of resources,” 
John continued. “You are also missing 
out on opportunities. There is a huge 
market in solving the challenge of the 
end of wind turbine blades’ lives, and the 
market will become significantly bigger 
in the coming years. When looking at 
the development that wind energy has 
undergone, it will only be 20–25 years 
until the turbines have to be taken down. 
The steel can easily be taken care of, but 
people who efficiently recycle composites 
will really have a market."

Big business 
Only a small portion of the world’s 
composites are currently recycled, but 
it is possible to recycle many more, for 
example, from ships and constructions, 
from the aerospace industry, and not 
least, the wind turbine industry. 

“There are factories that handle the 
recycling of composite materials, but 
many more are needed to handle the 
quantities we see today and will see in 
the future," John said. "We should do 
something about this because it will 
not only solve our challenge regarding 

recycling wind turbine blades, but it will 
also solve much greater challenges for 
other industries, and it has the potential 
to become big business."

Industrialized decommissioning 
Getting there will require collaboration 
across the entire sector, and the industry 
will also be required to assume responsibility. 

The will is there, John believes: 
“Our customers want to address it, 
and wind farm owners want to have 
a plan for what to do with their products 
when they reach the end of their service 
life. When everyone in the value chain 
can see the value in addressing it, 
we will be able to move towards 
industrialized decommissioning in 
which we can consider all aspects. 
Like in the DecomTools project,” he said.

DecomTools is a North Sea collaboration 
in which some of the world’s first 
offshore wind-nations collaborate on 
decommissioning offshore wind. “It makes 
sense that those who were first to erect 
offshore wind turbines are also the first to 
take them down and together learn to 
tackle a common challenge," John said. 

"The countries have been common 
pioneers in creating green energy, so 
the opportunity to be common pioneers 
in decommissioning is obvious."

This article was originally published in the 
2019 Energy Innovation Cluster Yearbook. 

JOHN KORSGAARD, SENIOR DIRECTOR, ENGINEERING EXCELLENCE AT LM WIND POWER 

Decommissioning blades 
is both a responsibility 
and an opportunity

For one of the world’s largest 

manufacturers of wind turbine 

blades, decommissioning blades is 

a task and a responsibility that 

the industry should assume, and 

it is also a golden opportunity to 

create a new growth industry.

John Korsgaard, Senior Director, Engineering Excellence at 

LM Wind Power (photo credit: Nicky Bonne).

OFFSHORE WIND

OIL & GAS

MARINE ENERGY

Supported byDiamond Sponsor

WWW.OFFSHORE-ENERGY.BIZ

Do you want to network with leading players in the o	 shore energy industry? Do you want to be 

informed, share knowledge and do business? If the answer is yes, make sure to register now and join over 

10,000 industry professionals at O	 shore Energy Exhibition & Conference, the home of energy transition. 

Register now: registration.o� shore-energy.biz

Created and produced by

HOME OF
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VUYK ENGINEERING 
ROTTERDAM

DESIGN TO FUNCTION

Vuyk Engineering Rotterdam services the 
maritime industry with integrated design 
and engineering packages. It is renowned 
in its market for high-tech performance and 
tailor-made vessel designs or conversions, 
as well as equipment design and marine 
operations engineering. 

VUYKROTTERDAM.COM
powered by ROYAL IHC


