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TALISMAN MONTROSE BLP TOPSIDE VERTROKKEN BIJ HEEREMA ZWIJNDRECHT  

 

Bij Heerema Zwijndrecht, een van de yards van Heerema Fabrication Group (HFG), is de Montrose Bridge 

Linked Platform (BLP) topside weggevaren. HFG heeft deze topside gebouwd in opdracht van Talisman 

Sinopec Energy UK Limited (TSEUK). 

 

TSEUK en HFG tekenden eind 2012 het Approved for Construction contract en in maart 2013 gingen de 

bouwwerkzaamheden bij Heerema Zwijndrecht van start. Daar verrees in drie jaar een dek van 10.500 ton 

met een lengte van 75 meter, een breedte van 44 meter en een hoogte van 40 meter. “Ik ben trots op wat 

we in drie jaar voor elkaar hebben gekregen,” aldus Ronald Wiebes, Yard Director Heerema Zwijndrecht. 

“Het is een complex dek vol equipment. Het succes van dit project is onder andere te danken aan de goede 

samenwerking met de klant in alle lagen van de organisatie. Ik vind het bij uitstek een voorbeeld van hoe 

een klant en een contractor door de krachten te bundelen in alle opzichten tot het beste resultaat komen.” 

Koos-Jan van Brouwershaven, CEO van Heerema Fabrication Group, voegt hieraan toe: “De sleutel tot 

succes in dit uitdagende contract is vertrouwen. Vertrouwen om als één team samen te werken om deze 

topside op een hoog kwaliteitsniveau af te ronden, op tijd voor het geplande vertrek naar zee.  

 

Voordat de topside naar zijn definitieve plaats van bestemming in het Britse deel van de Noordzee 

vertrekt, maakt het een tussenstop in Schiedam. Eind april is het project klaar voor vertrek. Heerema 

Marine Contractors (HMC) is verantwoordelijk voor het transport naar de offshore locatie en voor de 

installatie ter plaatse met HMC’s kraanschip Thialf. Frank Huijben, HFG’s Project Manager Talisman 

Montrose BLP: “Als HFG en HMC hebben we bij de voorbereidingen voor het vertrek laten zien dat we 

door onze gecombineerde kennis en ervaring de klant toegevoegde waarde kunnen bieden.” Wat het 

Montrose project volgens hem bijzonder maakt, is de relatief grote hoeveelheid functionaliteit. “De 

module is overvol. Dat maakte de voltooiing van de constructie en de afstemming tussen de verschillende 

disciplines tot een mooie uitdaging. Naast de eigen disciplines van HFG hebben veel onderaannemers 

bijgedragen aan het succes. Kenmerkend aan dit project is dat we voortdurend met alle betrokkenen de 

werkzaamheden in een prima sfeer hebben kunnen afstemmen waardoor we een kwalitatief hoogwaardig 

product opleveren.” 

 

De eindbestemming van de topside is het Montrose veld. Dit ligt in Block 22/17 van het Britse 

continentale plat, 207 kilometer ten oosten van Aberdeen in de centrale Noordzee.  

Bill Dunnett, Managing Director van TSEUK: “De Montrose Area Redevelopment is een van de grootste 

kapitaal projecten in het Britse deel van de Noordzee dit jaar. Het voegt een compleet nieuwe faciliteit toe 

aan de kern van onze infrastructuur en kan een verandering teweeg brengen in deze business door een 

aanzienlijke verhoging van productie en het maximaliseren van het economisch herstel voor de komende 

jaren. 

 

Bedrijfsprofiel Heerema Fabrication Group  

Heerema Fabrication Group (HFG), gevestigd in Zwijndrecht, is een vooraanstaande engineering- en 

fabricagecontractor voor complexe staalconstructies voor de wereldwijde offshore olie- & gas- en energie-industrie. 

HFG beschikt over drie grote fabricagelocaties; twee in Nederland (Zwijndrecht en Vlissingen) en één in het 

Verenigd Koninkrijk (Hartlepool). Daarnaast heeft HFG een workshopfaciliteit in Polen (Opole) en in-house 

engineering, gespecialiseerd in het ontwerp van offshore constructies. HFG is onderdeel van de Heerema Group en 

heeft momenteel ruim 800 medewerkers in dienst.  

 

Voor meer informatie:  

Heerema Fabrication Group SE   Telefoon: 078 - 625 04 25 



Zwijndrecht      E-mail: communications@hfg-heerema.com 
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Foto 1: het Montrose BLP topside vertrokken bij Heerema Zwijndrecht  (© Boumedia) 

Foto 2: passage van het Montrose BLP topside onder de Botlekbrug (©Aerolin) 
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