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02 UITDAGENDE PERIODE IRO 
  Pieter van Oord heeft op 23 juni officieel afscheid genomen als IRO-

voorzitter. Zijn opvolger is Mark Heine, CEO Fugro. Samen met Han Heilig, 
editor van Ocean Energy Resources, blikten beide heren achteruit en vooruit. 
De huidige energie transitie waarin ook IRO een belangrijke rol speelt,  
wordt besproken en over een ding zijn beiden het eens: IRO staat aan  
de vooravond van een uitdagende periode.

10 DHSS VIERT 25-JARIG BESTAAN 
  Ocean Energy Resources sprak met DHSS-oprichter Wim Schouwenaar. 

Samen laten zij 25 jaar werken als logistiek dienstverlener de revue 
passeren. DHSS is erin geslaagd fossiel met wind te verbinden. Schouwenaar 
geeft expliciet aan hoe Nederlandse offshore-havens zich moeten presenteren 
om ook te kunnen profiteren van de ‘aanstormende’ wind industrie. Voldoen 
zij niet aan de eisen van de sector, dan geeft hij de havens weinig kans tot slagen.

14 NEW JACKET LIFT SYSTEM 
  Allseas has successfully deployed its new jacket lifting technology for the 

first time to remove the Ninian Northern jacket from the northern North Sea 
and transport it intact to shore for recycling. Weighing in at 8100 tonnes,  
the first commercial lift with Pioneering Spirit’s revolutionary Jacket lift 
system (JLS) is one of the heaviest offshore jacket lifts ever, but remains  
well within the system’s 20,000-tonne singlelift capacity.

26 SMART TOOLS FOR DIGITALIZATION 
  In modern process plants efficiency is essential, and it can only be achieved 

if the data from the project is continuously available for maintenance and 
operations and future projects. However, consistent documentation needs 
maintaining and continuous updating with suitable tools - especially where 
maintenance activities, modifications and extensions are concerned.  
Only then does plant reality (as-built) reliably match with the  
documentation at all times.
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De meeste tijd als voorzitter heeft Pieter van Oord bewust 
besteed aan zaken die direct en indirect te maken hadden met  
het faciliteren, het in standhouden van het ledennetwerk, het 
uitbreiden van het internationale netwerk en het bevorderen van 
de export. Het oordeel of hij geslaagd is in het bestendigen of 
liever gezegd verstevigen van de internationale erkenning van 
IRO, laat Pieter graag aan de leden over. Wel benadrukt hij dat  
de energie wereld die toenmalige IRO voorzitter Gert-Jan Kramer 
bij zijn aantreden in 2012 achterliet totaal anders was dan nu  
het geval is. In tien jaar tijd is de wereldwijde offshore energie 
industrie compleet veranderd. Er wordt vol ingezet op een switch 
van olie en gas naar renewables. Pieter van Oord: “Eerst belandde 
de fossiele industrie vanaf 2014/2015 in een diepe crisis.  
De omvang  was zo groot dat vele IRO leden hard zijn geraakt. 
Vervolgens kregen we te maken met een spectaculaire opkomst 
van windmolens. Op land en op zee. Met het inzetten van 
dergelijke duurzame bronnen moet een bijdrage worden geleverd 
aan een minder snelle opwarming van de aarde. Voor nagenoeg 
de meeste IRO leden is het behalen van omzet binnen de fossiele 
wereld fors afgenomen en is de focus terecht gericht op het 
bouwen van windparken op zee. Het krachtenveld is totaal 
veranderd. De externe omgeving van IRO is volledig 
getransformeerd. Was voorheen Nogepa één van de belangrijkste 
stakeholders van IRO, nu is dat de Nederlandse WindEnergie 
Associatie NWEA. Die transitie is enorm snel gegaan. Met als 
gevolg dat IRO bewust ook veel actiever is geworden met  
lobbyen binnen de Haagse politiek. Waren het vroeger de 
oliemaatschappijen die door IRO werden gevolgd, tegenwoordig 
zijn het de centrale overheden, die op nationaal niveau de 
energietransitie aansturen. En daardoor een cruciale rol zijn  
gaan spelen in het voortbestaan van IRO en haar leden. Ik denk 
wel dat we in alle bescheidenheid mogen zeggen dat IRO aardig is 
meebewogen met die verschuiving van fossiel naar renewables.”

Mark Heine voegt toe: “Ik denk dat Pieter de spijker op zijn kop 
slaat. Door de transitie zijn we in een compleet nieuw tijdperk 
beland. En die situatie vereist van alle partijen een aanpassing. 
Van de politiek, maar zeker ook van ons als toeleveranciers.  
Dat gaat niet zomaar van vandaag op morgen. Daar gaat tijd 
overheen. Veel tijd. En daarbij speelt een goede connectie met die 
overheid zeker een belangrijke rol. Als IRO mogen we best kritisch 
kijken naar hoe die overheid het werkveld om ons heen beïnvloedt. 
We moeten ons laten horen. Mondiaal en nationaal zorgt die 
energietransitie voor grote uitdagingen en die kunnen we alleen 
samen overwinnen. Samenwerking is daarom cruciaal voor de 

toekomst. Zeker als je die transitie wilt versnellen. Alle landen 
hebben gigantische ambities. Nederland ook. Maar om die doelen 
te verwezenlijken, is het wel belangrijk dat men in Den Haag  
snel doorpakt. De recente Esbjerg deal met Denemarken,  
België en Duitsland is een flinke stap voorwaarts. De Nederlandse 
maritieme toeleveranciers spelen internationaal een enorm 
belangrijke rol. IRO leden zijn bij de aanleg van vele offshore  
wind parken betrokken. Wil je als BV Nederland die kennis en 
competenties vastleggen om ‘in huis’ de eigen ambities te kunnen 

realiseren dan moet er wel een meer realistische opstelling 
worden ingenomen en moet er veel beter geluisterd worden  
naar de markt. Anders zijn straks vele IRO leden actief in het 
buitenland en is er nauwelijks nog tijd om wind projecten  
offshore Nederland te bedienen. Luisteren, samenwerken en snel 
beslissingen nemen. Het zijn ingrediënten die doorslaggevend zijn 
voor de realisatie van een duurzame toekomst in ons eigen land.”

Nu we het toch over de overheid hebben. Hoe blij is IRO met  
Rob Jetten als minister voor Klimaat en Energie?

Pieter van Oord: “Ik vind het goed dat Nederland voor het eerst 
een minister heeft voor klimaat en energietransitie. Dat hebben 
we nooit gehad. Het is goed dat Nederland de ambitie heeft om de 
geplande capaciteit voor energie van wind op zee te verdubbelen, 
van 10 naar ongeveer 21 gigawatt rond 2030. Ik kan alleen maar 
lovend zijn over de ambities van dit kabinet. Feit is wel dat we 
achterlopen op de Denen, Duitsers en de Engelsen. Wij waren in 
2015 de bedenkers van een kunstmatig energie-eiland op de 
Noordzee. Met als doel het installeren van converters van 
wisselstroom naar gelijkstroom. Maar wat is er met ons idee 
gedaan? Helemaal niets. Alle voorgaande kabinetten hebben  
geen enkele ambitie getoond om een leidende rol te spelen in de 
energietransitie. Dit in tegenstelling tot de Deense overheid die in 

‘IRO staat aan 
vooravond van 
uitdagende periode’ 

MARK HEINE NEEMT VOORZITTERSCHAP 

PIETER VAN OORD OVER

 
‘Grenzeloos respect  
voor alle IRO leden;  

zij zijn voor mij Hollands Glorie’ 

Pieter van Oord 

Pieter van Oord heeft op 23 juni tijdens de lustrumviering officieel afscheid genomen als 

voorzitter van IRO. Ruim tien jaar lang heeft hij aan het roer gestaan van de Branchevereniging 

voor de Nederlandse Offshore Energie Toeleveringsindustrie. Voor dit afscheidsinterview sprak  

ik Pieter, samen met zijn opvolger Mark Heine, CEO van Fugro. Er is veel gebeurd het afgelopen 

decennium waarin de nu 60-jarige Pieter van Oord IRO-voorzitter is geweest. Samen met de IRO 

directie en de andere bestuursleden heeft de CEO van het familiebedrijf Van Oord NV met veel 

inzet en plezier gewerkt aan de vormgeving van het huidige IRO. Zijn taak zit er nu op en hij laat 

een uiterst daadkrachtige belangenvereniging achter die wereldwijd gezien wordt als één van de 

sterkste offshore clusters in de wereld. Het is aan opvolger Mark Heine (48) om IRO verder door 

de huidige energie transitie te loodsen. En de vereniging te ‘verduurzamen’ voor de volgende  

50 jaar. Een ding staat als een paal boven water: IRO staat aan de vooravond van een in  

velerlei opzichten uitdagende periode! 



de tussentijd wel besloten heeft om een dergelijk energie-eiland te 
bouwen. Frustrerend en tegelijkertijd een gemiste kans voor Nederland.”

Mark Heine: “Het is belangrijk dat dit kabinet haar ambitieuze 
doelstellingen uitspreekt. Maar de hamvraag is: hoe ga je het 
aanpakken? En wat wil Nederland ten opzichte van de andere ons 
omringende landen? Daar moet gezamenlijk met de gehele industrie  
over worden gesproken. Velen klagen in Nederland over de traagheid 
waarmee energie zaken worden aangepakt. Kijken we naar Engeland  
dan zie je dat ze daar veel sneller doorpakken. Daar vinden we als 
Nederlanders natuurlijk weer van alles van, maar men beseft aan de 
overkant in ieder geval wel dat snelheid in deze uiterst essentieel is.” 

Welke rol speelt de Russische inval in de Oekraine in de energie 
transitie? Wat zijn de gevolgen voor IRO leden?

Pieter van Oord: “Voor beide vragen geldt: best groot. Laat ik voorop 
stellen dat het natuurlijk een geweldig humanitair drama is wat zich 
daar afspeelt. Wat het gevolg voor onze industrie is, valt in het niet bij 
wat die oorlog betekent voor de Oekraïners. Rusland is de afgelopen  
15 tot 20 jaar best een belangrijk marktsegment geweest voor vele  
IRO leden. Ook voor Van Oord. Die markt is nu weggevallen en zie ik in de 

toekomst niet terugkomen. Daarnaast hebben we te maken met explosief 
stijgende energieprijzen. Die gaan naar mijn overtuiging ook een groot 
effect hebben op zowel de fossiele industrie als de renewables. Zeker  
is dat we op de drempel staan van een laatste super cycle in fossiel. 
Hoofdzakelijk gas. Er zullen flinke investeringen worden gedaan. 
Tegelijkertijd zien we ook dat overheden opeens veel sneller beslissingen 
kunnen nemen als het gaat om het versnellen van de energietransitie 
met als ultiem doel de afhankelijkheid van Russisch gas te beperken.  
Zo zijn onder meer de verwachtingen van waterstof sterk gestegen.” 

Mark Heine: “Die fossiele super cycle zag je feitelijk de afgelopen jaren 
al aankomen. Er is reeds zwaar geïnvesteerd en dat zal, mede door de 
oorlog, ook de komende jaren nog het geval zijn. De beschikbaarheid  
en betaalbaarheid van energie is door de oorlog een groot probleem 
geworden. Er zal nog onvoorstelbaar veel moeten gebeuren om in 
Europees verband de olie- en gasimport uit Rusland te minimaliseren.”

“Wat we ook niet mogen vergeten is dat 15% van de zeevarenden in  
de wereld afkomstig is uit Rusland. Als er een moment komt dat wij die 
mensen niet meer aan boord van onze schepen gaan plaatsen, dan zullen 
verschillende IRO leden behoorlijk in de problemen geraken. Ik vind dit 
zeker een punt van aandacht.” 

Bij zijn aantreden in 2012 was Pieter al een redelijk bekende Nederlander. 
Hij behoefde nauwelijks introductie. Jij bent vanaf oktober 2018 CEO  
bij Fugro. Hoe zou jij jezelf introduceren bij de IRO leden? 

Mark Heine: “Ik ben een aan de Technische Universiteit Delft geschoolde 
ingenieur. En ben al 22 jaar verbonden aan bodemonderzoeker en  
geo-data leverancier Fugro. Al sinds mijn studietijd ben ik zeer 
geïnteresseerd in - even los van de techniek - het managen van  
mensen en werken in teamverband. Deels vanuit mijn hobby - ik ben 
bergbeklimmer - is mijn focus altijd gericht op het bereiken van de top; 
op het behalen van succes. Dat kan alleen als je ultiem goed samenwerkt 
met mensen die je volledig vertrouwt. Ik ben een man die probeert met 
beide benen op de grond te blijven staan en mij altijd tracht op de 
stellen als dienend leider. Een rol die mij goed bevalt.”

Sinds wanneer ben jij actief binnen IRO?

Mark Heine: “Ik ben in 2017 bij het IRO-bestuur gekomen en een paar 
jaar geleden benoemd tot vicevoorzitter. Met Pieter is toen overleg 
geweest om tijdens het geplande 50-jarig lustrumfeest in 2021 de 
voorzittershamer van hem over te nemen. Dit voornemen liep vertraging 
op door de uitbraak van Covid en dat kwam niet slecht uit want juist  
op dat moment zat Fugro in een proces van veranderingen en 
herfinanciering. Zaken die mijn volledige aandacht opeisten. Inmiddels  
is alles weer op redelijk z’n pootjes terecht gekomen en heeft Fugro een 
goed strategisch verhaal. Tijd dus om het stokje van Pieter over te 
nemen. Hij is een ware ambassadeur voor IRO geweest. Onder zijn leiding 
is IRO verder uitgegroeid tot een heel succesvolle en internationaal 
erkende netwerk- en exportbevorderingsorganisatie. IRO telt momenteel 
ruim 400 leden en het is prachtig dat wij als netwerkclub al die met 
succes in de sector opererende bedrijven een platform kunnen bieden 
waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Pieter heeft daarom zeer terecht een 
welverdiend en waardig afscheid gekregen tijdens het recent gehouden 
lustrumfeest. Als nieuwe voorzitter spreek ik mijn diepe bewondering  
en dankbaarheid uit voor alles wat hij voor IRO heeft gedaan.”  
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Als IRO-voorzitter heeft Pieter van Oord zich altijd vrij open en 
toegankelijk opgesteld. Zeker richting media. Wat mogen wij van  
jou verwachten als CEO van een beursgenoteerd bedrijf? 

Mark Heine: “Ik spreek al geregeld met de media, veelal op geijkte 
momenten, zoals de bekendmaking van de jaarcijfers. Het zal natuurlijk 
uiteen gaan lopen of iemand mij iets vraagt als voorzitter van IRO of als 
CEO van Fugro. Dat moet ik goed in mijn achterhoofd houden. De media 
ziet mij nu nog voornamelijk als de CEO van Fugro. Voortbouwend  
op de lijn van Pieter zie ik het als een belangrijke taak om daar het 
voorzitterschap van de IRO nadrukkelijk naast te zetten. Overigens  
acht ik het ook als één van de hoofdtaken van de directeur van IRO 
om het woord uit te dragen van het bureau.”

Hoe sta jij daarin Pieter? 

Pieter van Oord: “Ik ben inderdaad altijd vrij open geweest. Wel heb 
ik altijd een goede afstemming gehad met Sander Vergroesen over 
gelegenheden waar ik als spreker zou optreden of waar hij het woord  
zou voeren. Zoals Mark zojuist terecht suggereert, hebben we er altijd 
rekening mee gehouden dat in het geval ik iets zeg in de hoedanigheid 
van IRO voorzitter, de media er veelal een andere duiding aangeeft 

vanwege mijn functie als CEO bij Van Oord. Het is aan Mark om daar  
een nieuwe balans in te vinden in zijn hoedanigheid als CEO van een 
beursgenoteerd bedrijf. Het speelveld van IRO is de afgelopen tien jaar 
fundamenteel veranderd en dit vereist onverhoopt ook de implementatie 
van andere doelstellingen en vereisten op het gebied van communicatie.” 

Aan welke kwaliteiten moet een IRO voorzitter voldoen om deze functie 
naar behoren te kunnen voldoen? 

Pieter van Oord: “Er is een aantal vereisten. De onderneming waarvoor 
de voorzitter werkt,  moet actief zijn in de offshore wereld. En de persoon 
in kwestie moet een stevig bestuurder zijn. Traditioneel moet je als 
voorzitter jaarlijks een redelijk gefundeerd overzicht geven van de 
toekomstverwachting in Nederland en elders in de wereld. Het  
doorgeven van dergelijke marktinformatie kan alleen als je deskundig  
en geloofwaardig gedrag uitstraalt. Tot slot moet de voorzitter een 
verbinder zijn en makkelijk kunnen communiceren met stakeholders.”

Pieter, wat heeft jou geïnspireerd om je ruim 10 jaar zo in te zetten 
voor IRO? 

Pieter van Oord: “Allereerst omdat ik de offshore industrie en dan 

vbnvbnvbnTijdens OTC 2022 hield  

Pieter van Oord zijn laatste 

toespraak voor een internationaal 

publiek als IRO-voorzitter  

(foto: Jeroen Tresfon).

Een belangrijke taak van IRO is exportbevordering.  
Foto toont overzicht van de Energy Transition Lounge op de  

OTC 2022 in Houston  (foto: Jeroen Tresfon). 

 
‘IRO leden spelen internationaal  

een enorm belangrijke rol’

Mark Heine
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uiteraard met name de toeleveringssector een fantastische en 
uitdagende wereld vind. In Nederland zijn wij disproportioneel groot ten 
opzichte van de omvang van het land. En internationaal vormen wij een 
enorm sterk cluster. Creativiteit in de breedste zin van het woord. Daar 
ligt de kracht van de Nederlandse toeleveranciers. Wij zijn klein, maar 
slagvaardig. Ik heb een soort van aangeboren affiniteit met alles wat 
offshore gebeurt. En ik heb een grenzeloos respect voor onze leden.  

Of het nu gaat om marktleiders of de wat kleinere innovatieve 
toeleveranciers. Tezamen vormen zij voor mij Hollands Glorie.” 

Hoe bepalend is de energietransitie voor IRO en haar leden?

Mark Heine: “Zeer bepalend. Veel bij IRO aangesloten bedrijven hebben 
de afgelopen jaren zelf al een ingrijpende transitie doorgemaakt.  
Of zitten er nog middenin. Er heeft een enorme verschuiving van 
activiteiten plaatsgevonden. Kijk maar eens naar bedrijven als Van Oord 
en Fugro. Maar ook Huisman en Heerema. Wind op zee is voor velen een 
belangrijke groeimarkt geworden met heel veel kansen. Niet alleen 
nationaal, maar vooral mondiaal. Kijk naar Amerika en Azië. Maar vlak 
ook Brazilië niet uit. Daar heeft men als ambitie 80GW. Dit overstijgt 
alles. Ter vergelijk: de Amerikaanse president Biden heeft als target 
gesteld om in 2030 45GW te halen. Een hele serie Nederlandse 
aannemers speelt hier al een belangrijke rol bij de ontwikkeling  
van grote offshore windparken.” 

Pieter van Oord: “Er wordt momenteel flink geïnvesteerd in met name 
installatieschepen. Als je puur kijkt naar de groei van de internationale 
windsector, dan komt dit heel logisch over. Maar aan de andere kant 
pleit ik tegelijk voor nuance in dit proces. We moeten namelijk  
oppassen dat we niet in een soort van varkenscyclus geraken, waarbij 
overschotten en tekorten van installatieschepen elkaar afwisselen, 
doordat aanbieders reageren op de marktbehoefte, maar tegen de  
tijd dat deze reactie doorwerkt op het aanbod, de prijs dusdanig is 
omgeslagen dat de verdiensten gering zijn. Een duivels dilemma dus.” 

Staat IRO aan de vooravond van een enorm uitdagend decennium?

Pieter van Oord: “Daar geloof ik stellig in. En een ding staat voor mij  
als een paal boven water: ‘it is not going to be business as usual’!  
Als je kijkt naar de periode van 2025 tot en met 2030 dan zal er een 
tekort zijn aan alles. In principe zou dat onherroepelijk moeten gaan 
leiden tot normale verhoudingen van vraag en aanbod in de sector.  
De afgelopen zeven jaar hebben we te maken gehad met meer aanbod 
dan vraag. Dit heeft tot een ongezonde prijserosie geleid. Daarom  
moet er snel weer een balans komen tussen vraag en aanbod.  
En opdrachtgevers moeten snel gaan beseffen dat op sommige vlakken 
absoluut meer betaald zal moeten gaan worden. Anders gaat een aantal 
bedrijven een zeer zware tijd tegemoet en zal het steeds moeilijker 
worden om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.”

“Overigens is mijn grootste zorg niet eens zozeer het tekort aan 
equipment, mijn allergrootste zorg is mensen. Dat zal een veel lastiger 
probleem worden voor bedrijven om op te lossen. Goed opgeleide 
mensen en expertise worden cruciaal.”

Mark Heine: “Wat Pieter zegt is volkomen correct. Recent sprak ik 
iemand op een beurs in Spanje en die beschreef de huidige situatie  
als paniekerig en chaotisch. Aan de ene kant wil elk land versneld 
doorpakken om afdoende duurzame energie te realiseren en 
tegelijkertijd wil de fossiele industrie in sneltreinvaart offshore nieuwe 
olie- en gasvelden in ontwikkeling brengen. Op beide ketens komt dus 
een enorme druk te staan.” 

Welk toekomstperspectief is er voor IRO?

Mark Heine: “De energietransitie, hoe complex ook, wordt het thema 

voor de komende jaren. Pieter noemde al eerder ons werk als 
netwerkorganisatie en export promotie en ik zou daar als derde punt nog 
aan willen toevoegen: versteviging van onze connectie met de 
Nederlandse overheid en in bredere zin met andere internationale 
netwerkorganisaties. Lobbyen en meedenken hoe we het probleem  
van de energietransitie zowel nationaal als internationaal kunnen 
oplossen. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat IRO leden graag 
willen meehelpen aan de versnelling van de energietransitie, maar  
dan moet ook de overheid zich bereid tonen met een aantal zaken snel 
door te willen pakken.”

“Waar eigenlijk heel weinig over gesproken wordt, is onze zorg om de 
oceanen. In mijn beleving moeten wij vanuit de samenleving daar veel 
meer het accent op gaan leggen. Oceanen zijn het kloppend hart van de 
aarde. Zij leveren 50% van de zuurstof en nemen 20% van de CO2 op. 
Veel mensen weten dat niet. En daarom moeten wij in het licht van de 
klimaatveranderingen die oceanen veel beter gaan beheersen en 
bedienen. Elk beheerder van assets op zee moet die verantwoordelijkheid 
gaan dragen. En dat geldt ook voor IRO leden. Samen zullen we duidelijk 
moeten vaststellen wat onze rol is om die gevreesde klimaatverandering 
tegen te gaan en om CO2 emissies terug te dringen.”

“Ik zou tegen onze leden willen zeggen: stelt u zich erop in dat er 
gigantisch veel gaat veranderen. Zoveel dat u zich daar op dit moment 
nauwelijks een voorstelling van kan maken. Je zou het bijna een 
aardverschuiving kunnen noemen. Wind, floating wind, zonne-energie, 
golfenergie, waterstof dat als energiedrager moet gaan fungeren. 
Overheden stimuleren allerlei ontwikkelingen van schone brandstoffen 
met subsidies en ook verschillende energiereuzen dragen hierin  
hun steentje reeds bij. Hierin is absoluut ook een nieuwe rol voor  
IRO weggelegd.”

Slotvraag: als jullie op persoonlijke titel iets tegen de IRO leden 
moeten zeggen, waar ga je het dan over hebben?

Pieter van Oord: “Mijn boodschap zou zijn om een veel hogere prioriteit 
te geven aan het aantrekken van en behouden van kwalitatief goed 
opgeleide mensen. We moeten met z’n allen proberen jonge mensen  
te verleiden om te komen werken in onze spectaculaire industrie.  
We willen allemaal een veilige en schone planeet. Dit is misschien  
wel de grootste maatschappelijke uitdaging op dit moment.  
Als toeleveringsindustrie doen wij er alles aan om die dreigende 
klimaatverandering een halt toe te roepen. Dan is het toch fantastisch 
om bij een van de IRO leden te mogen werken en op die manier een 
bijdrage te mogen leveren aan de ideale wereld die onze kinderen  
voor ogen staat.”
  
Mark Heine: “Zoals aangegeven staat de wereld voor een gigantische 
uitdaging om de CO2 uitstoot terug te dringen. Uiteindelijk streven  
we allemaal die ene schone wereld na. Alleen moet je daar wel een 
realistisch plan voor hebben. Als Nederlandse maritieme sector kunnen 
wij daar wereldwijd een cruciale rol in spelen. Ik zie daarom ontzettend 
veel mogelijkheden en kansen voor onze leden. Meer dan ooit tevoren. 
Samen kunnen wij het verschil gaan maken. Samen moeten we  
zoeken hoe duurzame energie projecten op een win-win manier 
uitgevoerd kunnen worden. En, bovenal, dat wij als Nederlandse 
toeleveringsindustrie gezond kunnen blijven groeien.” 

Mark Heine, CEO Fugro, is de nieuwe IRO-voorzitter.

 
‘Versteviging van connectie  

met Nederlandse overheid  
en andere internationale  

netwerkorganisaties is noodzakelijk’

Mark Heine

 
‘Versteviging van connectie  

met Nederlandse overheid en  
andere internationale  

netwerkorganisaties is noodzakelijk’

Mark Heine

 
‘Hogere prioriteit geven aan het 

aantrekken van en behouden van  
kwalitatief goed opgeleide mensen’

Pieter van Oord 
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“Een klant wil altijd zekerheid hebben dat hij de volle aandacht krijgt.  
Daarom is onze bedrijfsstrategie daar geheel op afgestemd. Standaard  
wordt onmiddellijk gereageerd op welk verzoek dan ook,” stelt Schouwenaar, 
die op 1 mei 1997 met DHSS begon. Aanvankelijk als eenmanszaak, inmiddels 
uitgegroeid tot een internationaal opererend bedrijf met 60 mensen op de 
payroll. Business is booming, met name in de offshore wind. 

Professioneel
De 53-jarige ondernemer uit Den Helder beseft dat zijn visie op het naar  
eer en geweten verzorgen van een optimale dienstverlening veel vraagt  
van al zijn medewerkers en medewerksters, maar juist die betrokkenheid  
en klantgerichtheid is de sleutel tot het succes van DHSS.  
 
“Klanten verwachten van ons dat we 24/7 bereikbaar zijn. Dat we dag en 
nacht operationeel zijn. Alle DHSS-ers zijn daarvan doordrongen en handelen 
dienovereenkomstig. Ook zij weten dat je zo goed bent als je laatste klus. 
Daarom stellen zij zich elke dag weer professioneel en vooral ook proactief op. 
Het leveren van een succesvolle dienstverlening is een constant proces, want de 
wensen van klanten veranderen ook voortdurend. Natuurlijk kunnen wij dankzij 
digitalisering en automatisering veel zaken vlot afhandelen, maar onze kracht 
is dat wij juist bij calamiteiten in staat zijn om adequaat en snel te handelen.”

‘Op logistiek 
gebied verbinden 
wij fossiel 
met wind’

WIM SCHOUWENAAR RICHTTE  

25 JAAR GELEDEN DHSS OP

Praten met Wim Schouwenaar, oprichter en directeur van 

logistiek dienstverlener DHSS, doe je met heel veel energie  

en plezier. Zijn visie op het ontzorgen van klanten is zo volledig en 

oprecht dat het zeer aannemelijk klinkt als hij zegt dat zijn 

klanten een groot vertrouwen hebben in de dienstverlening van 

DHSS. “Omdat wij zo puur zijn en de klant altijd centraal stellen, 

weten zij ons al 25 jaar telkens weer te vinden,” vertelt hij trots. 

“Onze service gaat heel ver. Wij zijn de spin in het web  

voor oliemaatschappijen en offshore wind contractors.  

Dankzij onze ervaring weten wij exact wat de behoefte is van een 

klant. Ik zeg altijd: wij zijn fixers. Wat wij zeggen, doen we ook.  

Wij beperken ons niet alleen tot het in- en uitklaren van schepen. 

DHSS regelt alles van paperclip, computermuis tot en met het 

regelen van helicoptervluchten en het charteren van 

transportvliegtuigen.” En hierbij worden aspecten als veiligheid, 

kwaliteit, service en snelheid altijd met HOOFDLETTERS geschreven.

“Wij zijn fixers. Wat wij zeggen, doen we ook,”  
stelt DHSS-directeur Wim Schouwenaar.
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opslag van materiaal voor HKZ en HKN. Ideaal is het niet. Het liefst wil  
ik bij de IJmondhaven zo snel mogelijk een permanente ruimte laten 
bouwen. Net zoals wij dat in de Eemshaven hebben gerealiseerd. 
Onderhandelingen zijn gaande. Er is behoefte aan opslagruimte en 
buitenterrein, vlak aan het water. Voldoe je niet aan die behoefte,  
dan kun je als haven wel inpakken.” DHSS wil en kan in die  
voorziening voorzien. Maar dan moeten de lokale havenautoriteiten  
wel de wil tot samenwerking tonen.  

Internationalisering
Inmiddels beperkt het werkterrein van DHSS zich allang niet meer alleen 
tot Nederland. Ook op het vliegveld van Saint Nazaire en Saint Brieuc in 
Frankrijk hangen tegenwoordig DHSS reclameborden boven een kantoor. 
Van hieruit worden opdrachtgevers als DEME Offshore en Van Oord 
bediend met helikopter logistiek. DHSS verzorgt de complete 
grondafhandeling en voor DEME worden ook de fixed wing 
chartervluchten vanuit Amsterdam richting Le Havre geregeld.  
In de UK opereert een DHSS-team als client rep voor alle crew  
changes van Vestas in zowel Aberdeen en Norwich.  

Als het aan Wim Schouwenaar ligt, worden binnen niet al te lange tijd 
ook landen als Polen, Japan en de USA toegevoegd aan de lijst met 
buitenlandse DHSS-vestigingen. “Wij krijgen van onze klanten 
regelmatig het verzoek om eigen kantoren in het buitenland op te zetten. 
Vandaar dat ik momenteel met een aantal partijen in verschillende 
landen in overleg ben. Internationalisering met eigen mensen is door 
allerlei omstandigheden schier onmogelijk. Je moet partnerships 

afsluiten met lokale partijen waarbij onze inbreng zal bestaan uit  
het overdragen van kennis en ervaring. Overigens is dit niet iets  
wat je zomaar even regelt. Het vereist veel voorbereiding.” 

Personeel
Een ieder die Wim Schouwenaar kent, weet dat hij altijd uitermate 
positief gestemd is. Hij rekent dan ook op een verdere groei van zijn 
bedrijf. Commercieel gezien ziet de toekomst er beslist rooskleurig uit, 
maar tegelijkertijd bestempelt de DHSS-directeur het geringe 
personeelsaanbod als uiterst zorgwekkend. Het aanbod van nieuwe 
projecten is enorm. Daar zit niet het probleem. De grootste uitdaging is 
het vinden van de juiste mensen om het werk uit te voeren. Er worden 
zoveel windparken offshore ontwikkeld dat het aanbod van mensen 
nauwelijks nog gelijke tred kan houden met het aantal nieuwe projecten. 
Vandaar dat DHSS heel doordacht omgaat met het aannemen van 
opdrachten. 

Wim tot slot: “DHSS draait mee in de top van de Champions League. 
Daar hebben we een kwart eeuw keihard voor geknokt.  
Ons huidig team bestaat uit toppers die altijd uiterst gemotiveerd zijn 
om te presteren. Wij groeien bewust beheersbaar omdat het aantrekken 
van nieuwe ‘spelers’ bepaald geen sinecure is vandaag de dag.  
Met name in de maritieme en logistieke sector wordt het steeds moeilijker 
om voldoende gekwalificeerde mensen te vinden die de energie branche 
kennen en al ervaring hebben. Je moet er tegen kunnen dag en nacht 
operationeel te zijn. Contractors en subcontractors zullen er alles aan 
moeten doen om de deuren open te houden voor nieuw en jong talent.” 

Best in class
Naast het gegeven dat voor Wim Schouwenaar zijn werknemers de 
belangrijkste asset zijn, is hij ook vanaf de oprichting van DHSS heel 
transparant naar zijn partners binnen de supply chain waarmee de markt 
wordt bediend. Zij kennen de werkwijze en de kwaliteitseisen van DHSS 
en erkennen de voordelen ervan. “Wij werken alleen met de ‘best in 
class’. Al onze subcontractors kennen het klappen van de ‘offshore’ 
zweep door en door. Wij auditen elke nieuwe partner. Zonder een 
gedegen samenwerking met onze partners kunnen wij niet presteren. 
Daarbij komt dat wij ons niet beperken tot een vast contract met één 
subcontractor uit dezelfde discipline. Een goed voorbeeld is onze 
heliservice. DHSS heeft met alle heli operators die bekend zijn met 
offshore vliegen contracten. Of het nu gaat om haven- of helilogistiek. 
DHSS is voor haar klanten het enige aanspreekpunt. En zorgt ervoor dat 
op de achtergrond al die partners gewoon hun werk doen. In ons geval 
hoeft een klant zelf geen compleet team op te tuigen om bijvoorbeeld 
alle heli subcontractors te benaderen. Daarbij komt dat wij volledig 
transparant opereren. De klant ziet exact wat hij krijgt en is bekend  
met de marges die wij doorberekenen.” 

Aanpassing
In mei van dit jaar vierde Wim Schouwenaar met zijn medewerkers het 
25-jarig bestaan van het bedrijf. Er is in die periode veel gebeurd. 
Ontzettend veel. Men zegt wel dat ‘regeren vooruitzien is’, maar dat anno 
2022 DHSS actief is over de gehele wereld had zelfs een optimist als 
Wim Schouwenaar niet voorzien. Eerlijk gezegd had hij niet gedacht  
ooit buiten Den Helder te gaan opereren. Begrijpelijk want tot 2016 
bediende DHSS alleen de olie- en gaswereld vanuit de offshore haven in 
Noord Holland. Maar niets is minder waar. In 2016 kwam Schouwenaar 

voor de eerste keer serieus in aanraking met de wind. Hij had zich toen 
reeds behoorlijk verdiept in deze nieuwe offshore sector. Zijn voorgevoel 
gaf aan dat dit wel eens de markt van de toekomst zou kunnen worden. 
En gelijk kreeg hij. Hij ging heel bewust netwerken en kwam er al snel 
achter dat het een ‘people’s business’ is. Met als resultaat contracten in 
2016 en 2017 met Siemens Gamesa voor respectievelijk het offshore 
Gemini en Veja Mate windpark. Het aantal contracten uit de windsector 
groeide vervolgens behoorlijk en er werden kantoor geopend in de 
Eemshaven en IJmuiden. “We kregen zoveel werk aangeboden uit zowel 
de fossiele als de windsector dat ik op een gegeven heb besloten om 
binnen de organisatie een aanpassing door te voeren. Tom Gravemaker 
richt zich expliciet op de olie- en gaswereld, want die brandstoffen 
hebben we de komende decennia echt nog nodig en mijn focus ligt  
vooral op de wind. Tonnie Schuil is onze man in de Eemshaven en  
heeft goede contacten aldaar en in Duitsland.” 

Op de vraag of het niet moeilijk is twee verschillende broodheren 
tegelijkertijd te moeten dienen, antwoordt Wim: “Helemaal niet.  
Op logistiek gebied kunnen we zelfs fossiel verbinden met wind.  
Neem het vervoer per helikopter. We kunnen op één vlucht zowel  
mensen voor een productieplatform als voor een windturbine meenemen. 
Kwestie van eventjes doorvliegen.” 

Havens
In Den Helder heeft DHSS drie kantoren, waarvan één gevestigd op  
Den Helder Airport. Helaas is er in de haven van Den Helder een gebrek 
aan ruimte, maar Wim verwacht dat de haven in de toekomst toch wel 
een graantje kan meepikken van de windactiviteiten op de Noordzee. 
Naar zijn mening moet de haven minimaal één windpark tegelijk kunnen  

   bedienen met ligplaatsen voor allerlei service 
schepen. “Ik zal me daar sterk voor maken,” stelt 
hij. “Maar dan moet de haven van Den Helder 
ervoor zorgen dat alle faciliteiten aanwezig zijn.”
 
Eemshaven heeft als voordeel dat er ruimte 
genoeg is en dat het Duitse Continentale Plat 
over Nederland heen loopt. Hoe meer men naar 
het westen gaat ontwikkelen hoe interessanter 
het voor de haven wordt. Niet alleen voor 
nieuwbouw maar ook voor O&M werkzaamheden.   
 
Voor de kust van IJmuiden zal de komende jaren 
eveneens flink worden gebouwd. Voor opslag en 
overslag van monopiles en turbines is de 
IJmondhaven niet geschikt, maar tijdens de bouw 
van een offshore windpark is nu eenmaal een 
armada aan schepen nodig. En voor al dat type 
schepen is IJmuiden wel degelijk een geschikte 
uitvalsbasis. Mocht de Energiehaven gerealiseerd 
worden, dan kan IJmuiden een nog grotere rol 
spelen in de offshore wind industrie.  
 
Wim: “Voor Deutsche Windtechnik hebben we in 
IJmuiden een tijdelijke hal neergezet. Ook voor 
Siemens is een dergelijke hal geplaatst voor 

Opslag en buitenterrein, vlak aan het water. Als haven-
autoriteiten aan die behoefte van de windsector voldoen, 
kunnen zij van toegevoegde waarde zijn.

DHSS heeft contracten 
met alle heli operators  

die bekend zijn met  
offshore vliegen.
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Pioneering Spirit arrived in the Ninian field, 160 km northeast of the 
Shetland Islands, on 14 April. A week later, after final preparations  
and leg cutting, the eight-legged jacket was lifted safely out of  
the water and lowered onto the deck for transit. 

The jacket will be delivered to the Veolia yard in Dales Voe, Shetlands. 
The facility targets 98% steel reuse.

The lift on April 21 successfully concluded two years of planning and 
design, which started with the safe and successful single-lift removal  
of the 14,200 t Ninian Northern platform topsides by Pioneering Spirit  
in 2020. 

“CNR International’s decision to select Pioneering Spirit for the Ninian 
Northern jacket removal demonstrates the industry’s confidence in 
Allseas’ innovative engineering solutions and further reinforces our 
reputation as a frontrunner in the global offshore energy market,”  
says Allseas President Edward Heerema. 

Fundamentally different to conventional crane-lifting vessels,  

the aft-mounted system comprises two connected 170-metre long 
beams that lift and support jackets of all sizes during removal and 
installation operations. The system also enables the transport of  
jackets in a near-vertical position to safeguard structure integrity. 

This advanced technology enables direct transfer of structures to  
and from the quayside and eliminates the need for support barges.  
There is no need to seafasten the jacket to the beams during transit  
due to the vessel’s high level of stability, significantly reducing  
time in the field and lowering the emissions footprint.

“With the removal of the Ninian Northern jacket, Allseas has realised  
its long-term vision of a vessel that provides the offshore industry  
with a total solution for offshore work,” adds Heerema. 

Ninian Northern is the first of several major jacket removal and 
installation commitments for Pioneering Spirit in 2022. The vessel  
will lift and transport more than 123,000 tonnes of structures for  
the offshore energy industry this year utilising both its Jacket  
lift and motion-compensated Topsides lift systems.

Allseas has successfully deployed its new jacket  
lifting technology for the first time to remove  

CNR International’s Ninian Northern jacket  
from the northern North Sea and transport  

it intact to shore for recycling. 

Weighing in at 8100 tonnes, the first commercial  
lift with Pioneering Spirit’s revolutionary Jacket lift 
system (JLS) is one of the heaviest offshore jacket  
lifts ever, but remains well within the system’s 
20,000-tonne singlelift capacity. 

Pioneering Spirit removes 
Ninian Northern jacket 
with new jacket lift system

ALLSEAS HAS SUCCESSFULLY DEPLOYED NEW TECHNOLOGY FOR THE FIRST TIME 
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According to the UN Environment Programme, coral reefs 
provide habitat for an estimated 32% of all marine species  
and benefit 1 billion people worldwide, directly or indirectly. 
But global warming is increasing sea surface temperatures, 
which can create a bleaching effect that threatens the survival 
of tropical coral reef ecosystems, adding to the global 
biodiversity crisis.

Driver
Climate change is becoming the biggest driver of biodiversity loss,  
and a substantial expansion of offshore wind is central to tackling these 
interlinked crises. Governments are planning a significant build-out of 
green energy infrastructure at sea, and if done right, Ørsted believes the 
expansion of offshore wind energy needed to fight climate change can 
also integrate solutions that support and enhance ocean biodiversity. 
That is why Ørsted has set an industry-leading ambition to deliver  
a net-positive impact on biodiversity across all the new energy projects 
it commissions from 2030 at the latest.

Adding to its efforts to leave nature healthier than before, Ørsted,  
the global leader in offshore wind, is exploring innovative new ways to 
protect and enhance biodiversity. ReCoral by ØrstedTM is one example  
of the company exploring how to achieve this. The project aims to 
implement a non-invasive approach for collecting surplus indigenous 
coral spawn as it washes ashore and for growing healthy coral colonies 
on the foundations of nearby offshore wind turbines.

Idea
Increased surface temperatures in shallow waters can lead to  
coral bleaching. At offshore wind farm locations further offshore, 
temperatures are more stable due to vertical mixing in the water  
column, preventing extreme temperature increases.

ØRSTED TRIALS WITH TAIWANESE PARTNERS

Offshore wind turbine 
foundations safe havens for corals

Ørsted, the world’s most sustainable energy company, is planning a world-first attempt to support coral  
reefs by growing corals on offshore wind turbine foundations. Together with Taiwanese partners, the company 
will test the concept in the tropical waters of Taiwan this summer. The aims are to determine whether corals 
can be successfully grown on offshore wind turbine foundations and to evaluate the potential positive 
biodiversity impact of scaling up the initiative.

Coral spawn is buoyant and gets washed up on the shoreline, 
shown here in the characteristic ‘pinkish’ colour.

Freshly collected coral spawn in a rearing container 
equipped with oxygenating equipment.
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The innovative idea behind ReCoral is that the relatively stable water 
temperatures at offshore wind farm locations will limit the risk of  
coral bleaching and allow healthy corals to grow on wind turbine 
foundations. Corals will be grown close to the water's surface to 
ensure sufficient sunlight.

In 2020, biologists and marine specialists in Ørsted teamed up with 
private and academic coral experts to mature and test the concept. In 
2021, the ReCoral team successfully grew juvenile corals on underwater 
steel and concrete substrates at a quayside test facility for the first time.

In June this year, the offshore proof-of-concept trial will begin at the 
Greater Changhua offshore wind farms in Taiwan to test the concept  
in open waters on four separate wind turbine foundations.

Sustainability
Mads Nipper, Group President and CEO of Ørsted, said: “To halt climate 
change and create a sustainable future for the planet, its ecosystems, 
and its people, we must speed up the transition from fossil fuels to 
renewables. Governments are preparing a significant expansion  
of offshore wind energy, and I’m confident that if done right,  

the offshore wind build-out can support and enhance ocean 
biodiversity.” He continues: “If we succeed with ReCoral and the 
concept proves to be scalable, this Ørsted innovation could create  
a significant positive impact on ocean biodiversity.”

Coral experts
Ørsted collaborates with the Penghu Marine Biology Research Center  
in Taiwan, and together they have developed a non-invasive methodology 
for coral seeding, in vitro fertilisation, larvae transport, and larvae 
attachment to wind turbine foundations. Rather than removing anything 
from existing coral ecosystems, ReCoral’s non-invasive approach relies 
on the collection of surplus coral egg bundles that wash up on shorelines 
and would not otherwise survive.

Hern-Yi Hsieh, Director of Penghu Marine Biology Research Center,  
said: 

“We’re excited to take part in such a great initiative and partner up 
with the world’s most significant player in offshore wind. Environ-
mental protection and marine biodiversity will continue to be one 
of the key topics of the world in the coming decade. It’s great to 
see that, apart from its effort to supply clean energy, Ørsted is also 
launching its coral project here in Taiwan to promote environmental 
friendliness. We’re honoured to participate in the project, and we 
look forward to more such initiatives in the future.”

If the proof-of-concept trial is successful, Ørsted will explore 
opportunities for scaling up the initiative, with the ultimate aim of  
using additional coral larvae generated at offshore wind farm locations 
to restore and enhance threatened near-shore reef systems.
The ReCoral concept could be applied to offshore foundations 
of any kind in tropical waters around the world. Ørsted will share 
learnings and the techniques the ReCoral team develops with the 
broader coral conservation community, and with other wind farm 
developers, expecting that the findings will be useful regardless  
of whether the ReCoral pilot succeeds.

Impact
Net-positive biodiversity impact is Ørsted’s ambition for all renewable 
energy projects the company commissions from 2030 at the latest 
Net-positive biodiversity impact means a measurable contribution that 
improves biodiversity overall and leaves nature as a whole in better 
shape than before. Unavoidable impacts are minimised and mitigated, 
and active steps are taken beyond this to enhance biodiversity and 
repair ecosystems currently under threat from both the crises of 
climate and biodiversity.  
 
Ørsted’s offshore wind farms do not harm naturally occurring coral 
reefs, and Ørsted’s biodiversity ambition does not depend on ReCoral  
to deliver a net-positive impact for biodiversity at the Greater 
Changhua wind farms, however, it will provide vital learnings on  
how Ørsted and others might provide wider biodiversity benefits. 

Four jacket foundations for offshore wind 
turbines on which brackets have been 

attached. The attachment of the brackets 
and the application of the concrete paste 

was conducted in a fabrication yard in 
South Korea, just before the jackets were 

shipped to the offshore wind farm 
location in Taiwanese waters on barges. 

Artist’s impression of future coral growth potential. This is not a scientific illustration of 
the possible scale, species, or size of the corals. Still from the ReCoral explainer video.
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Successful deep-water test of 
polymetallic nodule collector 
vehicle at 2,500 meters depth

ANNOUNCEMENT THE METALS COMPANY AND ALLSEAS  

Engineers successfully lowered the Allseas-designed collector vehicle to the 
seafloor at depths of 2,470 meters, marking the first time the vehicle had 
been subjected to ultra-deep-water temperatures and pressures. Engineers 
then subjected the vehicle to extensive testing of its various pumps and 
critical mobility functions, driving 1,018 meters across the seafloor.

Pilot
“The pilot nodule collection system is so far performing beautifully throughout 
these trials and getting the collector vehicle into the deep water in the 
Atlantic has given the team the opportunity to really pressure-test critical 
components,” said Gerard Barron, CEO & Chairman of The Metals Company. 
“I continue to be astounded by the planning and preparedness of Allseas 
engineers who are moving right along into wet-test commissioning and 
trial deployment of the riser system.”

Since 2019, Allseas and TMC have been working together to develop a pilot 
system to responsibly collect polymetallic nodules that sit unattached on 
the seafloor and lift them to the surface for transportation to shore. 
Nodules contain high grades of nickel, manganese, copper and cobalt - 
key metals required for building electric vehicle batteries and renewable 
energy technologies.

Early May, The Metals Company, an explorer of the world’s largest 

estimated undeveloped source of critical battery metals, 

announced the successful completion of initial deep-water trials 

of the polymetallic nodule collector vehicle in the Atlantic Ocean.

The Allseas-designed nodule collector vehicle 
awaiting launch from the Hidden Gem.



North Sea
Previously, TMC and Allseas announced successful harbour wet-test 
commissioning and shallow-water drive tests in the North Sea.  
With this latest round of deep-sea trials Allseas engineers will also  
test deployment of components of the riser as well as the connection 
between the jumper hose and the collector vehicle. All of the trials to 
date are in preparation for full pilot nodule collection system trials later 
this year over an 8 km2 section of the NORI-D contract area in the 
Clarion Clipperton Zone of the Pacific Ocean. The trials are an integral 
part of the International Seabed Authority’s regulatory and permitting 
process and the environmental impact data collected both during and 
after this nodule collection test work will form the basis of the 
application for an exploitation contract by TMC’s wholly-owned 
subsidiary, Nauru Ocean Resources (NORI).

Nodule collection
Development of technologies to collect polymetallic nodules first  
began in the 1970s when oil, gas and mining majors including Shell, 
Rio Tinto (Kennecott) and Sumitomo successfully conducted pilot test 
work in the CCZ, recovering over ten thousand tons of nodules.  
In the decades since, the ISA was established to develop the regulatory 
framework to govern mineral extraction in the high seas while 
technology development efforts have largely focused on scaling  
proven nodule collection technologies and optimizing for minimal 
seafloor disturbance and environmental impact.
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The Hidden Gem during recent deep 
water trials of the nodule collector 
vehicle in the Atlantic Ocean.

An ROV-shot image of the nodule collector vehicle driving across the seafloor.

This ‘first of a kind’ project will generate 10.5GW 
of zero carbon electricity from the sun and wind  
to deliver 3.6GW of reliable energy for an average 
of 20+ hours a day. This is enough to provide  
low-cost, clean power to over 7 million British 
homes by 2030. Once complete, the project  
will be capable of supplying 8 percent of Great 
Britain’s electricity needs.

Alongside the consistent output from its  
solar panels and wind turbines, an onsite 
20GWh/5GW battery facility provide sufficient 
storage to reliably deliver each and every day,  
a dedicated, near-constant source of flexible 
and predictable clean energy for Britain, 

designed to complement the renewable energy 
already generated across the UK.

When domestic renewable energy generation in 
the United Kingdom drops due to low winds and 
short periods of sun, the project will harvest the 
benefits of long hours of sun in Morocco 
alongside the consistency of its convection 
Trade Winds, to provide a firm but flexible 
source of zero-carbon electricity.

The Xlinks Morocco-UK Power Project will provide 
‘renewable energy that acts like baseload power’.

Four cables, each 3,800km long form the twin 

1.8GW HVDC subsea cable systems that  
will follow the shallow water route from the 
Moroccan site to a grid location in Great Britain, 
passing Spain, Portugal, and France.

Agreement has been reached with National Grid 
for two 1.8GW connections at Alverdiscott in 
Devon. Voltage source convertor stations will 
enable the Xlinks project to secure high value 
balancing contracts with National Grid, and  
a HVDC Technical Feasibility study has been 
completed to validate reliability and cost.

Editor: Salsal Mounir, Consultant training /  
Acquisition de talents.

THE MOROCCO - UK POWER PROJECT 

New electricity generation facility 
The Xlinks Morocco-UK Power Project will be a new electricity generation facility entirely powered by solar  
and wind energy combined with a battery storage facility. Located in Morocco’s renewable energy rich region  
of Guelmim Oued Noun, it will cover an approximate area of 1,500km2 and will be connected exclusively to  
Great Britain via 3,800km HVDC sub-sea cables.



24 25

O C E A N  E N E R G Y  R E S O U R C E S   2  |  2 0 2 2

Research project
The research project also aims to explore the legal framework for 
operating transport drones at offshore wind farms and identify any  
as yet uncovered legal aspects for this application or conflicts with 
existing regulations. The goal is to identify the conditions and necessary 
steps for implementing cargo and passenger drone transport operations.

Scientists from German Aerospace Center, which sets out the 
framework conditions for drone operation in the wind farm environment, 
are conducting experiments with a DLR drone in a wind farm on land.  
In parallel, operation in the offshore area is being developed as  
a model and closely examined in simulations.

According to EnBW, extensive practical testing is already being 
prepared though an Offshore Drone Challenge (ODC), with EnBW  
and DLR, together with other partners, already working on the 
competition design.

F.e. the Dutch wind turbine manufacturer 2-B Energy is contributing 
its expertise gained from the development of landing pads on  
wind turbines.

Advantages
Drone technology will play an even larger role worldwide, particularly  
in the area of logistics. Many sectors see real potential for the 
transportation of people and materials. The EnBW research project will 
examine whether the use of drones is promising for the offshore wind 
sector and especially establish which requirements will need to be met.

The German offshore wind developer said that using cargo drones to 

transport tools and materials directly to the top of a 100-metre wind 
turbine would eliminate the need for cranes. If service technicians were 
to travel by passenger drones, there would be no need for transfers to 
the turbines and two-week shifts with overnight stays at sea, EnBW said.

Logistical challenges associated with ever larger offshore wind farms  
are expected to be met by automated transport drones in the future  
to reduce operating costs.

Approach
Business models are being drawn up within the research project and the 
efficiency of drones examined. From a technological perspective, the 
transport drones should be able to carry loads in the form of tools, 
maintenance consumables and spare parts, but later also personnel, to  
and from their work locations in the wind farm. For such uses, the project 
is evaluating suitable configurations and load-bearing systems for the 
drone and shaping the interaction between offshore wind farm and drone.

Interfaces must be created at both hardware and software level to 
enable the use of transport drones. Legal framework conditions must 
also be taken into consideration in these concepts. How will  
drones and wind farms be certified for this purpose in the future?  
Which international conditions must be taken into account for  
such OWP in the future?

The automation concept is developed and validated in a simulated 
environment set up as part of the project. At the same time, operational 
aspects relevant to the implementation of the transport mission are 
worked on. The aim here is to achieve a high degree of efficiency  
and maximum operational safety.

EnBW and German Aerospace Center (DLR) have 
lanched a research project on the use of logistics and 

passenger drones to service offshore wind farms. 
In light of the many developments  

in urban air mobility aimed at  
expanding airborne transport systems,  

coupled with investments by logistics companies  
in drone technologies, it makes a lot of  

sense to look more closely at offshore wind farms  
as a potential application, according to EnBW.

As flight paths are almost exclusively over uninhabited areas,  
we anticipate fewer restrictions than for Urban Air Mobility,”  
said Dr. Michael Splett, Head of Offshore Operations at EnBW.

As part of the three-year project, funded by the German Federal Ministry 
for Economic Affairs and Climate Protection, EnBW and DLR will also 
look into upgrading offshore wind farms for the use of transport  
drones to complement helicopter and ship deployments.

“Among the issues to be clarified are how offshore wind farms need to 
be equipped to enable the use of drones, what a drone landing platform 
could look like, how a transport container needs to be designed and what 
communication interfaces could look like,” said Jonas Janke, responsible 
project manager and offshore specialist at EnBW.

Jonas Janke.

OFFSHORE LOGISTICS AND PASSENGER DRONES

Drones can make maintenance 
of OWFs more efficient

Drone technology will play an even 
larger role worldwide, particularly  

in the area of logistics. 
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Smart tools for digitalization
CONSISTENT DOCUMENTATION FOR PLANT OPERATION, SAFETY AND AUDITS

In modern process plants efficiency is essential, and it can only be achieved if the 
data from the project is continuously available for maintenance and operations and 
future projects. However, consistent documentation needs maintaining and 
continuous updating with suitable tools - especially where maintenance activities, 
modifications and extensions are concerned. Only then does plant reality (as-built) 
reliably match with the documentation at all times. Consistently adopting this 
approach makes it possible to digitally create documents that comply with formal 
requirements, for instance for audits and safety inspections.

For some time now, the chemical companies in the INEOS Group 
have been optimizing and harmonizing processes across 
locations in their Smart Manufacturing Initiative. This also 
involves making plant documentation as consistent as possible 
and using uniform tools for planning and operative support.  
In this example INEOS Styrolution, a producer global leader in 
manufacturing of styrenics, has benefited for a long time now at 
its locations of Antwerp, Ludwigshafen and Schwarzheide from 
the documentation tools ProDOK and LiveDOK by Rösberg,  
the automation specialists from Karlsruhe.

Paperless
LiveDOK helps INEOS generate completely paperless 
documentation that is accessible across the site. In the last  
few years the tool has been extended to include redlining 
functions, package administration on the four-eyes principle  
(i.e. the two-person rule) for especially critical workflows -  
and recently also a web-based version. The practical tool is  
now an essential part of daily operations, providing support  
for engineers and technicians in the various departments  
in everything to do with plant documentation.

INEOS Styrolution uses ProDOK for the planning and operations 
and maintenance support of its process plants. Using this tool, 
all I&C operations can be digitalized, because data and 

documentation from external sources in any format can  
be integrated and centrally managed. In 2019 all three 
locations migrated to the newest version of the software.  
As the most recent site, INEOS Phenol in Gladbeck is now 
benefiting from the unified project data and master data, 
which is already being used by several other plant operators 
at the chemical location Marl. With the support of the 
automation specialists, importing the data from various 
different systems into the I&C platform at the Gladbeck  
site was accomplished in a short time.

Christian Nadolski, Head of Project Development & CAPEX 
Management says: “One very important thing when deciding  
on tools for digitalization is that they should not be too powerful 
- otherwise, too many specialist competences and administrative 
personnel are required. Here, ProDOK is pretty well self-
explanatory, an out-of-the-box solution that meets the  
needs of our planning and maintenance staff 100%.” 

The CAE-I&C system ensures an integrated planning process 
with consistent rules, and uses state-of-the-art software 
technology. This opens up many possibilities above and  
beyond planning – for instance visualization, modularization, 
integration into various system landscapes, databases,  
cloud based applications and ERP systems (SAP).

INEOS Styrolution uses ProDOK for the planning and operations support of its process plants. Using this tool, all I&C operations can be  
digitalized, because data and documentation from external sources in any format can be integrated and managed. (Copyright: Rösberg)



28 29

O C E A N  E N E R G Y  R E S O U R C E S   2  |  2 0 2 2

About Rösberg Engineering 

Rösberg Engineering GmbH, founded in Karlsruhe in 1962, offers tailored automation solutions created by around 140 

employees working at five locations in Germany and China, for internationally active enterprises in the process industry.

Today RÖSBERG is an internationally successful solution provider for automation technology and innovative software 
applications. Its scope includes basic and detail engineering for the automation of process and production plants  
as well as the configuration, delivery and commissioning of distributed control systems. The enterprise also has 
extensive project planning and application experience in the implementation of safety-related controls, is an expert 
in functional safety, and offers sector-specific software solutions in the area of information technology. The I&C-CAE 
system ProDOK has enjoyed international success for more than 30 years now. Together under the name of Plant 
Solutions the new system generation ProDOK, the digital plant documentation LiveDOK - with the web application 
LiveDOK.web - and the Plant Assist Manager (PAM) support plants over their whole life cycle, from planning, 
construction and commissioning through to modernization, expansion and decommissioning.

Rapid implementation
Just now, for example, a production plant is being built by INEOS  
in Chemiepark Marl for cumene, an important raw material in the  
production of phenol and acetone. Here, too, both software tools  
from Karlsruhe are in use.

Work on the new plant in Marl began in December 2020 and is 
progressing well. At present, manufacturers’ information on sensors, 
actuators etc. installed in the plant is being imported into the I&C system 
using NE100 or eCl@ss. Especially eCl@ss, as a cross-sectoral, ISO- and 
IEC-compliant standard, is ideally suited for a consistent description of 
technical process data. This creates a clear overview and enables 
comparisons and analysis to be made throughout the plant and also across 
multiple sites, for I&C planners, I&C planning maintenance teams and 
production staff. It was also possible to import the complete I/O 
configuration of the Honeywell process control system including wiring,  
so a large number of instrument loop diagrams can be generated from  
the imported data. “In the end more than 3,000 I/O points, approximately 
9,000 instruments and around 100 safety functions (SIFs) will be 
documented in ProDOK,” Nadolski explains. “We will then have consistent, 
modern documentation for the plant owner that includes all necessary 
documents for operations, recurring inspections and audits.”  
This means that official requirements regarding plant safety and 
hazardous incidents (in Germany, for instance, the Operational Safety 
Ordinance BetrSichV and the Hazardous Incident Ordinance StöV) as  
well as periodic safety and standards inspections (in Germany TÜV) for 
functional safety and explosion protection can be conducted much more 
simply and efficiently, and involve fewer personnel.

Optimizing costs 
Changes that are made during the operations can also be comfortably 
recorded and added to the documentation, thanks to the LiveDOK 
documentation software, which is tailored to the processes and needs  
of engineering, commissioning and the maintenance and operations 
support of the manufacturing facilities. The system makes it possible  
to administer, search and correct all the documents and plans of industrial 
plants digitally, in real time. Changes, additions and new documents are 
imported straight away and are visible to all project participants.  
“It is so much easier to meet the requirements of proof, for instance  
in periodic inspections,” Nadolski says appreciatively.  

“All servicing activities relating to safe operation and the useful lifetime 
of field devices and system components are documented. Some of the 
devices’ operating life can be extended and they would not need to be 
replaced every time around. The proof for this is available pretty well  
at the touch of a button.” As part of the project, Rösberg’s automation 
specialists trained both the company staff and the contractors - who will 
also now benefit from the consistent documentation, e.g. in future 
modernizations and installation tenders. Planning folders can be transferred 
digitally, and feedback is also securely documented. “We are now optimally 
equipped for the future,” Nadolski adds. “ProDOK and LiveDOK are established 
systems in process engineering - and they are continuously developed and 
enhanced, meaning that they adapt to relevant standards and customers’ 
requirements.” This also applies internationally. In the chemical park in Mobile 
(Alabama), USA, many operators have been using both tools for years now.

'All servicing activities relating to safe operation  
and the useful lifetime of field devices and  

system components are documented.' 

Christian Nadolski, Head of Project Development & CAPEX Management.

About INEOS
INEOS is a global chemical enterprise with its headquarters in London. It has grown rapidly due to  
acquisitions, and with 65 locations in 16 countries has annual sales of over 40 thousand million USD.  
However, INEOS is often described as being the biggest enterprise that most consumers have never heard  
of - because its products are not directly sold to the consumer, but act as raw materials for a wide range  
of sectors, from pharmaceuticals to automotive. Many of the products ultimately contribute to saving lives 
or improving people’s health and living standards all over the world.

The chemical enterprises in the INEOS Group have been optimizing  
and harmonizing processes across locations in their Smart  

Manufacturing Initiative for some time now. (Copyright: INEOS)

Work on the new plant in Marl began in December 2020 and is progressing well. At present, manufacturers’ information on sensors,  
actuators etc. installed in the plant is being imported into the PCT system using NE100 or eCl@ss. (Copyright: INEOS)

LiveDOK helps to generate completely paperless 
as-built documentation that is accessible to  

everyone concerned. (Copyright: Rösberg)
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TO CLIMB ANY EXISTING CONCRETE TOWER 

HWS Concrete Towers from Spain has developed an universal Concrete-tower ANCHORAGE-System Concept,  

for installation of wind turbines using self-climbing cranes. This disruptive anchoring system,  

enables to all the brand new self-erecting cranes to climb any of the existing concrete towers in the market.  

This presented anchorage is only applicable for concrete structures on shore, but according to  

Chief Technology Officer Amaia Martínez Martínez, the system could also be used offshore.  

HWS is now working on the development of an anchorage system for steel structures.

 
 

Advantages
The special shape of the presented anchorage system provides several advantages:

w  During INSERTION of the spikes: Its special shape allows for a smooth and 
guided insertion of the spike into the cavity. In addition, the rotary motion 
assigned to the spikes promotes self-correction of possible position and 
alignment errors in the hitch. This way, the location of the anchoring 
elements in the concrete modules does not require of high precision. 

w  During OPERATION and CLIMBING of the crane: The anchorage completely 
relies on gravity, avoiding any mechanical locking device that could get 
blocked at height due to some dirt, material expansion, or deformation. 
Moreover, the round shape of the spike leads to optimum (homogeneous 
and centered) load distribution of the climbing device to the concrete 
tower. In such manner, larger loads can be withstood in all directions, 
resulting in higher performance of the self-climbing crane by increasing its 
lifting capacity and operational wind speed.

w   During EXTRACTION of the spikes: It follows the same smooth and guided 
process as during the insertion. Furthermore, since no mechanical locking 
device is included, the  system cannot get jammed at heights where 
reparation is time consuming and expensive. 

Hence, it is concluded that the design of the presented anchorage system 
favours the insertion, correct support, and extraction of the spikes, leading to 
a safe, reliable, maintenance and reparation-free system. 

Performed studies 
The behaviour of the anchorage system has been analysed through advanced 
finite element models for different concrete tower types: 
• With varying wall width: from 15 to 35 cm.
• With different tower segment Length: from 3.6 to 20 m.
• With diverse tower segment Weight: from (30 t) 60 to 265 t. 
 
The anchorage has shown excellent response in all the studied scenarios, only 
requiring of some additional REBAR reinforcement around the anchorage area 
in certain cases. 

The analyses have also shown that some plastification of the bottom part of 

the METAL FRAME (or inserts) embedded in the tower wall occurs during 
maximum loading conditions. This has been designed this way to optimize  
the anchorage. 

The metal inserts are made of a lower resistance steel than the spikes so  
that plastification of the spikes is always avoided. The spikes are part of the 
self-climbing crane and will be constantly used for assembly of different 
towers and wind turbines. Hence, the perfect condition of these pieces must 
be ensured along the lifetime of the crane. However, the metal inserts are 
barely going to be used along the lifetime of the tower, only during construction 
or maintenance works. Thanks to the special shape of the system, allowing 
some plastification of the inserts in a localized area, does not compromise the 
correct subsequent functioning of the anchorage or blockage of the system. 
 
This leads to an optimum design of the system while guaranteeing the perfect 
condition of the spikes and ensuring the correct operation of the system.

Other developments
For already built concrete towers, where the metal inserts cannot be 
embedded during manufacturing, HWS has developed an anchoring version,  
in which a plate that can be easily bolted externally to the tower is proposed. 
This way, maintenance of existing towers through self-climbing crane 
technology is enabled. 
 
On the other hand, HWS is currently developing a different anchorage system 
for enabling self-climbing cranes to install steel towers. In this case, the 
anchorage points will be attached to a reinforced flange placed between the 
steel tower segments.  This flange will have four connection points at the 
same horizontal plane: the two outer ones will be used by one climbing  
device and the two internal ones by another one.  

Conclusion
n conclusion, HWS presents this development as a unique anchoring system 
applicable to any concrete tower and adaptable to any self-climbing device. 
 
This invention could be envisaged as the standard anchorage system  
to push and establish the use of self-climbing cranes in the construction  
of wind turbines.

The patented anchorage consists of:  

 (1)  In the CONCRETE TOWER: Some CAVITIES (or HOLES) with a special shape that are left 
 in the tower wall and are protected by some METAL FRAME (inserted on the concrete, 
orange in the picture). These inserts are economic and easy to attach to the mould and 
embed during manufacturing of the prefabricated tower segments, without practically 
altering and making the tower more expensive. The openings in the wall can be through  
or  non-through and take the form of a hole or niche. 

(2)  In the CRANE: Special metal ‘SPIKES’ (in green in the picture) that get correctly locked  
in the metal inserts in order to anchor the self-climbing crane to the tower.  
These SPIKES are barrel-shaped steel elements with rotary motion and some end  
plates located at the front and rear ends of the piece. 
 

In a hooking position the SPIKES are inserted into some of the tower CAVITIES, in such  
a way that the lower part of the spike is in contact with the inside of the hollow body of its 
corresponding metal insert, transmitting the weight of the self-climbing structure to the tower, 
and being held in position by that weight. 

Meanwhile, the end plates are engaged against the peripheral end surfaces of the metal inserts, 
blocking the horizontal displacement (f.i. caused by wind loading), and therefore avoiding that 
can be released.
 
Both the metal inserts and the interlocking spikes can be distributed one by one or in groups, 
although in pairs is preferred. 

HWS introduces universal  
concrete-tower anchorage system 



32 33

O C E A N  E N E R G Y  R E S O U R C E S   2  |  2 0 2 2

The Formosa I pilot project is the first offshore wind farm ever built in 
Taiwan. The 128 MW OWF has two phases, the first phase has two 4 MW 
WTGs with monopile foundations; the second phase comprises twenty  
6 MW WTGs also with monopile foundations. 

Back to 2015, when Taiwan government explored the possibility of  
the offshore wind energy, it started with 3 pilot projects, Formosa I,  
TPC 1, and Fuhai OWFs. At that time, only the local companies were 
allowed to bid for the pilot projects. 

Formosa I was originally solely developed by Swancor, a public traded 
Taiwanese company sells industrial-grade resins and other chemical 
products. Long looking for a strategy to enter the offshore wind supply 
chain of the fan blade resins, Swancor believed that being an OWF 
developer would give it the upper hand in negotiation of using  
its resin products. 

From the chemical industry and with zero offshore logistics knowledge, 
Swancor defied all the odds and built the first two 4 MW offshore  
wind turbines in 2016. The staggering cost almost drove Swancor to 
bankruptcy. Per the president of Swancor, the total cost of the two 4MW 
turbines is a whopping $133 million, 2.5 times of his original estimate. 

Swancor’s story scared the potential local investors, so pessimistic  
that no company was interested in bidding the next phase of commercial 
OWF unless the government could double the FIT rate.  

Frustrated by the lack of the local interests, the Taiwan government decided 
to open the market to the international players. Without increasing the FIT 
rate, the government successfully drew the interests from the players in 
European, Canada, Singapore, Japan, etc to bid on a total of 14 commercial 
scale OWFs. Seven companies were awarded those OWFs.  
 
Despite the cost overrun, the success of Swancor’s first two offshore 
wind turbines drew the attention from the international offshore wind 
market. As a result, Ørsted decided to join Swancor in the Formosa I  
OWF and took care the phase II logistics.  
 
Formosa I OWF phase II was completed and connected to the grid in 
December 2019. The first ever OWF in Taiwan. 

TPC 1 OWF, was completed and connected to the grid in September 
2021. The second OWF in Taiwan.   

Fuhai OWF, was not so lucky. After failing to set up the phase 1 two 
offshore wind turbines and also other various issues, the government 
deprived its right to continue its OWF development. 

The two 4MW offshore wind turbines are expensive and its story is 
actually excruciating. However, without the two turbines, there would be 
no offshore wind booming in Taiwan. Swancor's story actually resonates 
with what Steve Jobs once said ‘The people who are crazy enough to 
think they can change the world, are the ones who do’.

ORIGIN OF WIND INDUSTRY IN TAIWAN

'The total cost of the two  
4MW turbines is a whopping 
$133 million, 2.5 times of  
his original estimate'

Offshore wind is booming 
now after slow start

Warren Kuo-Yuan Hung is founder and owner of MCT Engineering in Katy, USA. He studied at  
The University of Texas at Austin and is specialised in Offshore Wind Engineering - Construction Support 
Engineering, Structural Integrity Analyses, Installation Aid Engineering, Rigging Engineering,  
and Risk Aversion Engineering. Warren wrote an awesome historical overview of the start of the 
Taiwanese wind industry. The road to success was not a bed of roses. Frustrated by the lack of  
the local interests, the Taiwan government decided to open the market to international players.  
No doubt you are familiar with the present situation in Taiwan. 
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Geo-data
Revolution Wind contracted Fugro to deliver geophysical surveys, geotechnical site 
investigations, and soil data and analysis. Fugro provided near-real-time soil Geo-data 
to inform project decisions and allow early decision-making, including rerouting export 
and inter-array cables around geohazards and obstructions; siting wind turbine 
generator locations; and making foundation design considerations.

Initial site framework
In 2017, Fugro conducted a reconnaissance survey with a 900 m by 900 m survey  
grid to provide Revolution Wind with an initial site framework and geological model  
of the wind farm.

Fugro continued supporting Ørsted and Eversource throughout 2018 and 2019 by 
completing preliminary export cable route geophysical and geotechnical surveys.
In 2019 and 2020, Fugro completed offshore site investigations to capture the  
full complexity of the site.

The company conducted a series of tests to determine which seismic source power 
settings were the best balance between imaging the deep geology and overworking  
the power source. Seismic processors developed a workflow for processing and 
reviewing the Geo-data onboard the survey vessel, which meant Fugro did not need  
to send the data back to shore.

Tricky terminal moraine
The project site is located on the terminal moraine of a former glacier and 
consequently the seafloor contains many boulders. In response to this challenge,  
our office in Norfolk, Virginia, developed a GIS-based customised machine-learning 
algorithm for locating and dimensioning the boulders on the seafloor. The algorithm 
picked boulders from the side scan sonar imagery, which allowed Fugro to provide  
a product which could not have been manually produced. 

Fugro provided Ørsted and Eversource with boulder hazard polygons for the entire  
site in advance of the final boulder point delivery based on the side scan sonar data, 
which exceeded client expectations and reduced the overall project development risk.

To ensure the project was completed within required time frame, Fugro conducted the 
fieldwork from several vessels simultaneously. Two vessels were deployed for the geotechnical 
investigations (a seabed vessel and a drilling vessel) and four vessels were deployed for  
the geophysical scope (offshore survey operations and shallow water operations).

FUGRO PROVIDED COMPREHENSIVE CAMPAIGN

Ørsted and Eversource are developing an offshore wind farm, Revolution Wind (REV01), to help Connecticut and 
Rhode Island meet their ambitious clean energy targets. Fugro provided a comprehensive campaign of 

geophysical surveys and geotechnical site investigations to characterise the site and optimise the design and 
positioning of the future wind turbines and associated infrastructure. An overview of the project.

SEACALF continuous drive system for CPTs  
onboard the MV Conti, offshore Rhode Island.

The Revolution Wind offshore wind farm, in US federal waters 30 km to 45 km off the coast of Rhode Island, 
covers an area of approximately 500 km2 of challenging ground conditions. Revolution Wind will deliver 
400 MW of power to Rhode Island and 304 MW to Connecticut, and will consist of around up to 100 wind 
turbine generators, up to 2 offshore substations (OSS), inter-array cables, and export cables.

Site characterisation  
for Revolution Wind
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Fugro also used the office assisted remote services (OARS) for 
navigation, positioning and PCPT processing during the survey,  
which eliminated the need for onboard surveyors and engineers, 
therefore optimising project crewing, safety and efficiency.

Sampling success
Fugro’s project team achieved excellent sample and core recoveries 
from challenging ground conditions, and our automated logging  
system guaranteed retrieval of the highest-quality data.

The offshore campaign was followed by a large in-house laboratory 
programme that included advanced testing to determine soil strength 
and strain properties, soil dynamic properties, and detailed ground 
layering, for thorough characterisation of the ground conditions.
Innovative highlight

Fugro’s Gaia Books and GaiaLive platform, accessible to all  
project stakeholders, helped accelerate data delivery through  
near-real-time updates, customised modules and 24-hour access  
to all project Geo-data.

The seabed CPTs were performed using the 20-tonne SEACALF PCPT 
system with a seabed reaction frame and continuous drive system.
Special clamping blocks improved the force transmission to the PCPT 
rod, resulting in an efficient system with a push and pull capacity of 200 
kN and a constant penetration rate aligned with industry best practices. 
This rate of penetration was maintained even through hard layers, such 
as those encountered on the Atlantic OCS, resulting in a higher quality 
of PCPT data. The continuous drive system consists of simple 
components, making it reliable and easy to maintain.

Impact
The project was delivered on time and fulfilled Revolution Wind’s defined 
scope of work. The Geo-data Fugro acquired will help Revolution Wind 
navigate challenging ground conditions at the design stage to optimise 
foundation design and will also mitigate future risks to the structures 
and during the installation phase of the wind farm.

The project was delivered on 
time and fulfilled Revolution 
Wind’s defined scope of work.

UNIVERSITY OF STAVANGER

University of Stavanger operates a micro gas plant in south-west 
Norway. The gas turbine produces both heat and electricity.  
It also supplies hot water for heating the laboratory buildings  
in the immediate area. In addition, surplus energy is supplied  
to power provider Lyse's district heating and electricity grids.  
All energy is used efficiently.

The researchers have been working on developing a method for  
using pure hydrogen as fuel in the gas turbine. The goal is to produce 
electricity with zero CO2 emissions. In mid-May 2022, an important 
milestone was reached. They started running the turbine on  
100 percent hydrogen.

"We have set a world record in hydrogen combustion in micro gas 
turbines. No one has been able to produce at this level before," says 
Professor Mohsen Assadi. He leads the research and brings with him 
doctoral fellow Reyhaneh Banihabib and engineers Magnus Wersland 
and Bjarte Hetlelid (from the research institute NORCE) to run the 
tests of the facility. They have now proven that they can use  
hydrogen in existing natural gas infrastructure.

"The efficiency of running the gas turbine with hydrogen will be 
somewhat less. The big gain though, is to be able to utilize the 
infrastructure that already exists. In addition, there are no CO2 
emissions associated with this energy production," says Assadi.  
He emphasizes that this research is about storage as well as 
distribution of gas fuel.

"First, a certain effort is required to ensure that existing gas 
infrastructure can handle hydrogen instead of natural gas.  
 
Second, this is about technology for energy conversion, that is,  
the turbine technology itself. That is what we have focused on.  
We have contributed to technological adaptations of the fuel  
system and combustion chamber technology," says Assadi.

His research team will now take a closer look at the limitations of  
the gas plant, and find out how they can increase the capacity to 
produce as much clean energy as possible.

Text and photo: Kjersti Riiber.

First gas turbine powered 
by pure hydrogen

From left Professor Mohsen Assadi,  
engineer Bjarte Hetlelid and doctoral 
fellow Reyhaneh Banihabib. 
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GENOEMDE ACTIVITEITEN ZULLEN  

ALLEEN DOORGANG VINDEN BIJ  

VOLDOENDE BELANGSTELLING  

VANUIT DE LEDEN.

HEEFT U INTERESSE IN DEELNAME

OF VRAGEN OVER: 

>  BEURZEN NEEM CONTACT OP  

MET JEROEN TRESFON, J.TRESFON@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.

Eindelijk kon op 23 juni het 50-jarig IRO jubileum gevierd worden in de Fokker 
Terminal in Den Haag! De opkomst was met ruim 380 gasten groot en met het  
zomerse weer zat de sfeer er gelijk goed in. De benoeming van Mark Heine als  
nieuwe IRO voorzitter en de uitreiking van de Award of Excellence aan  
Pieter Heerema maakte het geheel tot een waar feest.

IRO 50 JAAR: 
EMBRACING THE ENERGY TRANSITION,  

CELEBRATING THE FUTURE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter van Oord trapte af met zijn  

laatste speech als IRO voorzitter.  

 

“Er is reden voor optimisme naar de 

toekomst. Onze sector doet ertoe.  

Het energiebeleid dat in Den Haag  

gemaakt wordt, moeten wij uitvoeren.”

 

 

 

 

 

Sandor Gaastra, Directeur-Generaal 

Klimaat en Energie, Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat,  

scheen zijn licht op de energietransitie 

op de Noordzee.  

 

“In het Nederlandse deel van de 

Noordzee is nog twee keer zoveel ruimte 

voor offshore wind als de huidige hoge 

ambitie. Voor wind op zee zijn een paar 

dingen van essentieel belang: de business 

case, het tempo, voldoende mensen en 

passen binnen ecologische grenzen van 

de Noordzee.”
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De dag werd geleid door het enthousiaste 
dagvoorzittersteam, Charlotte Roodenburg  
en Ruben de Nie. 

Het door IRO & Young IRO samengestelde  
programma stond bol van inspirerende sprekers.  
De prikkelende stellingen tussendoor hielden de 
aanwezigen bij de les. De rood/groene kaarten 
boden uitkomst om wat koelte toe te wuiven!

René Peters, Energie expert TNO  

en tevens IRO bestuurslid,  

gaf verbeeldend weer wat het  

belang van offshore energy 

is in de huidige Europese gas crisis.

Edwin Verdonk, EVP Development & Subsurface, Shell, vertelde over de rol  

van techniek & innovatie in de energietransitie.  

 

“De offshore industrie heeft als innovatie centrum de BV Nederland heel veel  

opgeleverd, zowel financieel als ook qua werkgelegenheid en energiezekerheid”.

mailto:info@iro.nl
http://www.iro.nl
mailto:t.suurenbroek@iro.nl
mailto:b.vanbuchem@iro.nl 
mailto: info@iro.nl
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OVERDRACHT IRO VOORZITTERSCHAP  
PIETER VAN OORD AAN MARK HEINE

Een memorabel moment was de overdracht van het IRO voorzitterschap van Pieter van Oord aan  

Mark Heine, CEO van Fugro. Pieter heeft ruim 10 jaar met verve de rol van ‘boegbeeld’ vervuld,  

onze leden vertegenwoordigd en IRO de energietransitie in geloodst. Wij zijn blij en vereerd dat wederom 

een CEO van een belangrijk offshore ‘kern-bedrijf’ onze voorzitter is, en verwelkomen Mark met open armen!

Als dank voor 15 jaar bestuurslidmaatschap waarvan 10 jaar als voorzitter, kreeg Pieter uit handen van Mark  

een antieke 17e eeuwse zeekaart cadeau. Ook had Mark nog een verrassing voor Pieter: hij benoemde hem tot 

erelid van IRO en heeft hem het bijbehorende zilveren reversspeldje overhandigd.  

Daarnaast werd ook Edward Heerema benoemd tot erelid. Ook oud-IRO voorzitter Gert-Jan Kramer die al bij 

zijn aftreden tot erelid was benoemd, kreeg nog een zilveren speldje uitgereikt.
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 Tijdens de energieke subsessies die volgden konden de gasten zich laten inspireren door de sprekers 

Mark Tuitert (Olympisch schaatskampioen), Tom Touber (voormalig COO Volvo Ocean Race) en  

Ramon Vullings (Cross-industry innovation expert) welke mogelijk werden gemaakt door  

de IRO leden TWD, Van Oord en Heerema Marine Contractors.

 

 

 

SUBSESSIES

 

 

And the winner is…Pieter Heerema! 

Na de sessies kwamen de gasten bijeen voor de uitreiking van de IRO Award of Excellence.  

Niemand minder dan Pieter Heerema van Heerema Marine Contractors kreeg deze prestigieuze  

prijs uitgereikt door oud-winnaar Joop Roodenburg van Huisman. 

De jury roemt Pieter Heerema om zijn durf. Als roerganger van de Heerema Groep is hij al decennia het  

toonbeeld van Nederlands Kunnen in de wereldwijde offshore-industrie. Een dynamisch ondernemer die  

met zijn bedrijf Heerema Marine Contractors de Nederlandse Offshore Industrie wereldwijd op de kaart  

blijft zetten met grootse ontwikkelingen in een altijd roerige industrie. 

Het was een geweldige middag en avond! Het was warm, maar de sprekers hielden ons bij de les en geïnspireerd. 

De borrel en het walking dinner buiten zorgden voor een zomerse setting en maakten het feest compleet.  

 

Na afloop nog een swingend feest met de Dames Draaien Door die ervoor zorgden dat de voetjes van de vloer gingen.

WE EMBRACED THE ENERGY TRANSITION AND CELEBRATED THE FUTURE!
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YOUR SINGLE POINT OF CONTACT  
FOR OFFSHORE ENERGY LOGISTICS

2022

 Hollandse Kust 
Noord West Alpha 
OSS   
Vessel Agency & Port 
Logistics (Export cable)

 Kaskasi 
38 turbines 342 MW 
Vessel Agency  
& Port Logistics

2021

 Seagreen 
114 turbines 1.075 MW 
Helicopter operations

 Triton Knoll 
94 turbines 857 MW 
Helicopter operations

 Moray East 
100 turbines 950 MW 
Helicopter operations

 Saint Brieuc 
62 turbines 496 MW 
Helicopter operations

 Saint Nazaire 
80 turbines 480 MW 
Helicopter operations  
& Husbandry services

 Hollandse  
Kust Zuid 
140 turbines 1.540 MW 
Helicopter operations  
& Vessel Agency

2020

 Borssele III & IV 
77 turbines 732 MW 
Helicopter operations

 Borssele I & II 
94 turbines 752 MW 
Helicopter operations

2019

 Deutsche Bucht 
31 turbines 269 MW 
O&M Hub incl. Heli  
Hoist operations

2018

 Trianel Windpark 
Borkum II 
32 turbines 203 MW 
Ships Agency  
& Port Logistics

 Borkum Riffgrund II 
56 turbines 405 MW 
Ships Agency  
& Port Logistics

 Merkur 
66 turbines 396 MW 
Ships Agency  
& Port Logistics

2017

 Veja Mate 
67 turbines 402 MW 
Helicopter operations

2016

 Gemini 
150 turbines 600 MW 
Helicopter Operations

OUR INVOLVEMENT TILL TODAY CONTAINS 

1.051  
TURBINES

9.499 MW 
RENEWABLE 

POWER
12.713.000 

HOUSEHOLDS

AND WE CONTINUE COUNTING…


