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De bouw van hetmegaschip Pio-
neering Spirit van offshorebedrijf
AllseasheeftdeNederlandsemari-
tiemesectorbijnaeenmiljardeuro
aanordersopgeleverd.Ditblijktuit
gegevensdieAllseasheeftverstrekt.
Marnix Krikke, directeur inno-

vatie bij de brancheorganisatie
NetherlandsMaritimeTechnology,
spreekt vanordersdie voordesec-
toreengrootuitstralingseffectheb-
ben. ‘Inabsolutezinhebikdezeor-
deromvangnieteerdergezienvoor
eenschip.’Tervergelijking:dejaar-
omzet vanmaritieme toeleveran-
ciers bedroeg in2014€3,8mrd.

DePioneeringSpirit ligtal ruim
een jaar voor afbouw in de Alexia-
havenopdeMaasvlakte.De totale
bouwkostenworden door Allseas
momenteel geschat op €2,6mrd.
Dat is circa€200mlnmeerdande
eerste opgave, veroorzaakt door
vertragingindeafbouw.Hetschip,
waarvan het casco in Zuid-Korea
werdgebouwd,kandooreennieu-
we heftechniek de bovenkant van
boortorensinéénkeerbewegings-
gecompenseerdoptillen.
In totaal zijn ongeveer zeshon-

derd Nederlandse bedrijven be-
trokken als toeleverancier, die
goedzijnvooreenorderbedragvan
€930mln. De bulk van deNeder-
landseorders—rondde€750mln
—isterechtgekomenbij75bedrij-
ven. De waarde van hun leverin-
gen lopenuiteenvanééntotenke-
le tientallenmiljoeneneuro’s.Van
het restant van €180mln hebben
rond de vijfhonderd bedrijven ge-
profiteerd.

Demeeste ondernemingen ko-
menuitderegioRijnmond.Totde
grootste leveranciers behorenRH
Marine(voorheenImtechMarine)
uitRotterdam,CroonElectrotech-
niek uit Barendrecht en IHC uit
AlphenaandenRijnenSliedrecht.
Voor Bosch Rexroth uit Boxtel

was de order van Allseas de groot-
steooitvanéénklant.Deonderne-
ming leverde onderdelen voor de
specialehefbalken,waaronderhy-
draulische cilinders. ‘Op vijf pro-
ductielocatiesisaandeopdrachten
gewerkt. In totaal heeft het dui-
zendmanjarenwerk opgeleverd’,
alduseenwoordvoerdervanBosch
Rexroth.

MEGASCHIP

Allseas levert
Nederlandse
sectormiljard
aanordersop
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Na jaar vertraging ishet
tijddatdePioneering
Spirit geldgaat verdienen

Pieter Lalkens
Maasvlakte

Gewone stervelingen zijnmeestal diep
onderde indruk vandeafmetingen van
dePioneering Spirit. FredRegtop straalt
echter uit dat hij het grootste schip ter
wereld—382bij 124meter—volledigde
baas is.Debesnordekapiteinheeft dan
ookal veelmeegemaakt in zijnmaritie-
mecarrière. ‘Ik vaar al vanafmijn zeven-
tiende, dus 44 jaar.Dit zalmijn laatste
klus zijn’, zegtRegtopopde immense
brug vanhet bijzonderehef- enpijpleg-
schip vanoffshorebedrijf Allseas.Om
zijnwerkschoenendraagt hij speciale
hoezen. ‘Omdebrug schoon tehouden.’

Uiterlijk is hij onbewogen,maarde
Pioneering Spirit biedt tochnogavon-
tuur voorRegtop. ‘Of dehefbalken straks
werken zoals zemoetenwerken, dat is
het spannendst.’

Met die speciaal ontworpenhefbalken
voor ophet schip, zestien in totaal, kan
het schipdebovenbouwvanboorplat-
forms in zijn geheel verwijderenof in-
stalleren. Veiliger, efficiënter enmilieu-
vriendelijker dandehuidigemethodes,
claimtAllseas, en ‘uniek indewereld’.
Het schip is het resultaat van25 jaar
denkwerk vanAllseas-oprichter Edward
Heerema, die aanstaandedinsdag een
bijzondere onderscheidingkrijgt vande
Nederlandse ingenieursverenigingKivi.

Regtop legt uitwaarde spanning voor
hemnogmeer in zit. ‘Nee, het varenheb
ikwel onderdeknie’, zegt hijmet een
glimlach. ‘Het zit hem inhet complexe
samenspel vanallerlei dienstenhier
aanboord.’Methet dynamischpositio-

Deze zomer wordt grootste schip ter wereld — aanvankelijk
vernoemd naar de omstreden Pieter Schelte Heerema —
eindelijk getest. Allseas gaat er een markt in crisis mee op

neringssysteemmoethet schipkeurig
stil blijven liggenomdehydraulische
grijpers aandebovenbouwconstructie te
kunnenbevestigen.Diebewegingscor-
rectiewerkt nogbij eengolfhoogte van
3,5meter. ‘Daarnamoetdewaterballast
wordengeloosdomhet schipweer om-
hoog tebrengen.’

De innovatievehefbalken,die samen
40.000VolkswagenGolfjeskunnen til-
len, zijnerdehoofdoorzaak vandatde
PioneeringSpirit een jaar later af isdan
gepland. Sinds januari vorig jaar ligthet
schip indeAlexiahavenopdeRotterdam-
seMaasvlakte.Deafbouw is in volle gang,
werklui lopenaf enaan. ‘Diebalkenzijn
eenvolledignieuweneigenontwerp.Nog
nooit is zoietsontwikkeld’, zegt Jeroen
Hagelstein,pr-manvanAllseas. ‘De tech-
nischecomplexiteit ervan is groot, groter
danwehaddengedacht.Dathebbenwe
wat teoptimistisch ingeschat.’ Tegenval-
lerswarenerbij het installerenenhet in
bedrijf stellen vandebalken.

Verantwoordelijk voor alle construc-
ties aanboord endusook voordehefbal-
ken is ‘superintendent’ JonWade, een
Amerikaan vanhet type ruwebolster,
blankepit.Met zijn snor en zware zui-
delijke accent— ‘Arkansas ismyhome
state’—voldoet hij primaaanhet typi-
schebeeld vande ruige offshorewerker
—even lijkt het er zelfs opdat hij nog
pruimtabakkauwt.Wadewerkt al sinds
1986bij Allseas,met eenkorte onder-
breking ‘vanwege eenakkefietjemet een
superintendent’.Maarhijmochtweer
terugkomenen is bezigmetde grootste
klusuit zijn carrière.Het oponthoud in
deRotterdamsehavenheeft voorWade

€ 2,6mrd

€ 200mln

Offshorebedrijf Allseas
investeerde €2,6 mrd in
de Pioneering Spirit.

De bouwkosten pakken
€200mln hoger uit dan
was gepland.

Fred Regtop

Blik op het dek, de keuken, het stalen
herinneringshart en luchtfoto van de
Pioneering Spirit. FOTO’S: PETERSTRELITSKI

VOORHETFD. LUCHTFOTO:ALLSEAS

lang genoeggeduurd. ‘Ikwil naar eenop-
dracht enbewijzendat alles goedwerkt.’

De vertraging in de afbouw komt
Allseas slecht uit. De kosten van het
schip komen uit op €2,6 mrd, zo’n
€200mln hoger dan gepland. En dat
in een tijd van crisis in de offsho-
re, die wordt geplaagd door de lage
olieprijs en uitstel van investeringen
door de oliemaatschappijen. Volgens
Hagelstein kan de onderneming die
hogere kosten dragen. ‘We raken niet
in paniek. Onze kasstroom is voldoen-
de om aan onze verplichtingen te
kunnen voldoen. De afgelopen jaren is
veel geld opzijgezet.’ Maar hij erkent
dat de neergang deze keer een ander
karakter heeft. ‘Omdat er een belang-
rijke politieke component in zit, is hij
lastiger te duiden.’ Dus haalt Allseas
ook de broekriem aan: andere investe-
ringen worden uitgesteld en er wordt
geen nieuw personeel aangenomen.

Kortom,het is tijd dat dePioneering
Spirit geld gaat opleveren. Inde zomer
zal er opdeNoordzee een testworden
gedaanmet eenproefboorplatform, en
daarnamoethet echtewerkbeginnen.
Allereerstmet deontmanteling vanhet
Yme-platformvoordekust vanNoorwe-
gen.Gebouwddoor SBMOffshore,maar
nooit in gebruik genomenomdathet
niet voldeedaanalle veiligheidsnormen.
Verder gaat Allseasdrie boorplatforms
installeren voor Statoil en zijn er vier op-
drachten vanShell voorhet verwijderen
vanboorplatforms.

Voor een vandezeplatforms, deBrent
Delta,werddePioneering Spirit tijdens
debouw inZuid-Korea zelfs nog zeven
meter breder gemaakt. ‘Opdewerf in
Zuid-Korea is het schipweer opengesne-
denomhet te kunnen verbreden. Als je
goedkijkt zie je dat dePioneering Spirit
eenasymmetrischebouwheeft’, zegt
Regtop tijdens een rondgangdoorhet
imponerende ruim.

Bij dit schiphoren veel overtreffende
tredenenRegtop laat ze graag zien.Het
dekhuis—een rondleiding is ookgoed
voorhet scheepsvocabulaire—kan571
medewerkers herbergen. Er is voldoende
voedsel aanboord voordriemaanden,
bewaard in grote koel- en vrieshuizen.

Schelte Spirit
De naammag
dan gewijzigd
zijn van de Pie-
ter Schelte in de
Pioneering Spirit,
daarmee is het
schip niet minder
een eerbetoon
van Edward
Heerema aan
zijn vader Pieter
Schelte Heerema
(1908-1981). Deze
grondlegger van
de Nederlandse
offshore-indus-
trie is omstreden:
hij was in de
oorlog lid van
de Nederlandse
SS. Shell, een
belangrijke op-
drachtgever van
Allseas, drong er
vorig jaar op aan
de naam van het
gevaarte te ver-
anderen.
Maar de initialen
blijven ondanks
die naamswij-
ziging PS. En

de naamPieter
Schelte is nog
steeds zichtbaar
op het schip; de
letters zijn op
de boeg vastge-
klonken en niet
zomaar te ver-
wijderen. Vader
Heerema stond
ook centraal bij
de festiviteiten
die vorig jaar
werden gehou-
den bij de doop
van het schip. Bij
die gelegenheid
memoreerde
EdwardHeerema
zijn vader uitge-
breid: ‘Jouw ziel
zal altijdmet dit
schipmeevaren’,
tekende het vak-
bladDe Ingenieur
op. Aan dat doop-
feest herinnert
nog eenmeters-
hoog stalen hart,
dat nu in het ruim
van het schip is
geïnstalleerd.

Verder is er een speciale ruimtemet
draaibankenen schaafmachines. ‘Alle
onderdelenmoetenwe tijdensde vaart
zelf kunnenmaken. Stilliggenkost veel
geld.’Opeenanderdek zijn eengrote
wasserette, eenklein ziekenhuis en een
zaalmetfitnesstoestellenwaaropdege-
middelde sportschoolklant jaloers kan
zijn. Regtop: ‘Puur voordekracht. Lopen
doenweopdit schip genoeg; dagelijks
tochal gauwvijftienkilometer.’

Inhet deel vanhet ruimwaar olie- en
gaspijpenaanelkaarwordengelast,wijst
de kapiteinop vier enorme spoelenmet
elk 5000meter aan staalkabelsmet een
dikte van14 centimeter.Met deze instal-
latie kunnendepijpen tot grotediepte
opde zeebodemwordengelegd.DePio-
neering Spirit kan27.000 tonaanolie- en
gaspijpenopslaanaandek.

DePioneering Spirit is eenbijzonder
schip, endat is het. EdwardHeerema is
ervanovertuigddat het deoffshoresector
zal veranderen.Maar ookhet concern
zelf verandert erdoor.Hagelstein: ‘We
zijn trots opdit schip enwillenhet ook
laten zien.Die openheid, daarwarenwe
voorheennooit zo van.’

‘We zijn trots op
dit schip enwillen het
ook laten zien. Van
die openheid waren
we voorheen nooit zo’
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