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SUCCESVOLLE OPLEVERING NEXEN BUZZARD PS DEK DOOR HEEREMA HARTLEPOOL 

 

Heerema Hartlepool, één van de drie grote productie locaties van Heerema Fabrication Group (HFG), heeft het  

6.500 ton wegende Buzzard Production Sweetening (PS) dek van Nexen Petroleum U.K. Limited  succesvol opgeleverd. 

Het dek, geladen op een zeegaande bak, is vrijdag 30 april 2010 uit Hartlepool vertrokken voor haar uiteindelijke 

offshore bestemming, het Nexen Buzzard olieveld, en inmiddels succesvol geïnstalleerd ongeveer 30 miles (48 kilometer) 

ten noordoosten van Peterhead in Schotland. 

 

In maart 2008 heeft Heerema Hartlepool de opdracht ontvangen voor de bouw van het process dek inclusief een 550 ton 

wegende kraan. Het dek heeft een lengte van 60 meter, een breedte van 36 meter en een hoogte van 42 meter. De brug heeft een 

lengte van 80 meter. Het project is een van de grootste projecten in de geschiedenis van Heerema Hartlepool en heeft meer dan 

800 banen opgeleverd voor mensen woonachtig in Hartlepool, alsmede aanvullende werkzaamheden gegenereerd voor 

subcontractors en leveranciers in het Noordoosten van Engeland. Het dek zal worden geïnstalleerd op het 3.500 ton wegende 

jacket (onderstel) gefabriceerd door HFG’s productie locatie Heerema Vlissingen. Dit jacket is reeds in augustus 2009 door 

Heerema Vlissingen opgeleverd. 

 

Frank Moran, directeur van Heerema Hartlepool zegt: “Het veilig uitvoeren van zo’n uitdagende constructie is een enorme 

prestatie. Het bewijst dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds de expertise en de capaciteit heeft om dit soort grote offshore 

projecten uit te voeren, ondanks de toenemende concurrentie in overzeese gebieden. Onze mensen, subcontractors, leveranciers,  

het Nexen team en alle overige betrokkenen die bijgedragen hebben aan het succesvol afronden van dit project, willen wij 

hierbij hartelijk danken voor hun enorme bijdrage en inzet. “ 

 

Chris Reay, project manager van Heerema Hartlepool vervolgt: “Het ontwerp van de leidingsystemen van dit dek was enorm 

complex en het fabricage programma krap.  De hoge mate van kwaliteit bij oplevering is te danken aan het team bij Heerema 

Hartlepool en onze subcontractors en leveranciers. Dit gecombineerd met de geintegreerde aanpak van activiteiten van het 

Nexen site team en de goede onderlinge communicatie heeft geresulteerd in dit mooie resultaat. Iets waarop we trots op mogen 

zijn.” 

 

Het Buzzard veld werd in juni 2001 ontdekt en is ontwikkeld door drie met bruggen verbonden platforms, waarvan het 9.500 ton 

utilities dek eveneens is gebouwd en geleverd door Heerema Hartlepool in april 2006.  

 

 

Bedrijfprofiel Heerema Fabrication Group: 

Heerema Fabrication Group (HFG) is gevestigd  in Zwijndrecht en is een vooraanstaande engineering en fabricage contractor 

voor complexe staalconstructies voor de wereldwijde olie & gas en energie industrie. HFG beschikt over drie productie locaties, 

waarvan er twee in Nederland (Zwijndrecht en Vlissingen), één in het Verenigd Koninkrijk (Hartlepool) en een workshop 

faciliteit in Polen. Daarnaast beschikt HFG over een ingenieursbureau  in Nederland (Zwijndrecht). Bij Heerema Fabrication 

Group zijn momenteel meer dan 1.000 mensen werkzaam. HFG is onderdeel van de Heerema Group. 

  

Voor meer informatie: 

Heerema Fabrication Group B.V.     Cell: +31 [0]6 51897062 

Zwijndrecht, the Netherlands     E-mail: jeanny.deleeuw@hfg-heerema.com  

Mrs. Jeanny C.M. de Leeuw     Website : www.heerema.com  

Telephone: +31 [0]78 – 625 0425      

 

Noot voor redactie: 

Bijgaand foto’s van de load-out operatie met Chris Reay (project manager) op de voorgrond en sail away van het Nexen 

Buzzard PS dek (© HFG). 
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