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GROOTSTE OFFSHORE DEK OOIT GEBOUWD IN NEDERLAND ZET KOERS NAAR OFFSHORE BESTEMMING 

Het 11.000 ton wegende BP Valhall hoofddek is onderweg naar het Valhall veld offshore Noorwegen 

 

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

11.000 ton wegende Valhall Re-Development Geintegreerde Productie & Hotel dek officieel overgedragen aan klant  

BP Norge. Op dinsdagavond 13 juli j.l. om 18.00 uur is de bak geladen met het dek richting zee vertrokken voor installatie 

in het Valhall veld offshore Noorwegen.  

  

In maart 2007 heeft Heerema Zwijndrecht de opdracht ontvangen voor de bouw en de integratie van het 11.000 ton wegende 

Geintegreerde Productie & Hotel dek alsmede de 350 ton wegende flareboom constructie. De fabricage hiervan is gestart in 

november 2007. Daarnaast is op 23 juni 2009 door Heerema Zwijndrecht een aanvullende opdracht ontvangen voor de bouw van 

een  2.000 ton wegend Weather dek module. 

 

Het BP Valhall hoofddek heeft een lengte van 100 meter, een breedte van 47 meter en een hoogte van 50 meter. De totale hoogte 

na installatie van de kraan is 68,5 meter. De verwachting is dat de flareboom, bruggen 1 en 2 en het Weather dek module, 

respectievelijk op 16 en 20 juli naar hun offshore bestemming zullen vertrekken. 

 

“Tot de laatste minuut voor vertrek is iedereen hard aan het werk geweest met werkzaamheden om het hoofddek compleet af te 

leveren aan onze klant”, meldt Ronald Wiebes, project manager van Heerema Zwijndrecht. “Met trots heb ik dan ook het dek zien 

vertrekken naar de uiteindelijke offshore bestemming. Met recht een waar meesterstuk, welke wij niet succesvol zouden kunnen 

afronden zonder de voortreffelijke support van iedereen betrokken bij de uitvoering van dit project. Hierbij wil ik dan ook met 

name onze klant BP Norge hartelijk danken voor de prettige samenwerking. Met hun support en vertrouwen hebben we een 

kwalitatief hoogwaardig product afgeleverd”, vervolgt Ronald. 

 

Tino Vinkesteijn, managing director van Heerema Zwijndrecht en Heerema Vlissingen vervolgt: “Als eerste wil ik hierbij onze 

medewerkers, subcontractors, leveranciers, BP site team en alle overige betrokkenen hartelijk danken voor hun enorme inzet en 

bijdrage aan de succesvolle oplevering van dit project. Het BP Valhall Re-Development project is het grootste project in de 

geschiedenis van Heerema Zwijndrecht en toont onze capaciteiten en flexibiliteit om grote uitdagende complexe projecten zoals dit 

project te managen en vervolgens in staat te zijn een hoogwaardig product op tijd af te leveren. Daarnaast heeft dit contract voor 

ongeveer 2.500.000 manuren werkgelegenheid gegenereerd voor onze yard, subcontractors en leveranciers.”  

 

Chris Ruthven, Topsides Project Manager BP: “Dit is een enorme onderneming geweest. BP Valhall Re-Development is een 

complex project ontworpen voor een levensduur van 40 jaar en gebouwd volgens zeer hoge specificaties. BP en partners willen 

hierbij Heerema Fabrication Group bedanken voor hun betrokkenheid en inzet om een hoge standaard van voltooiing te realiseren.”  

 

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), een workshop faciliteit in 

Polen en 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: 

Op bijgaande foto is het BP Valhall hoofddek geladen op een bak onderweg op de Nieuwe Waterweg naar de uiteindelijke offshore 

bestemming  (© HFG). 
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