
 

 

Heerema-Technip Alliantie wint groot diep water pijpleg contract voor de kust van Angola 
 
Leiden, 16 April 2014   
 
Een consortium bestaande uit Heerema Marine Contractors (Heerema) en het Franse Technip(1) heeft een 
grote opdracht gekregen van Total E&P Angola. De opdracht betreft ontwerp, inkoop, fabricage, 
installatie en in-bedrijfsstelling van een groot deel van de onderwaterinfrastructuur benodigd voor de 
productie van olie en gas uit het Kaombo veld. Dit veld is gelegen voor de kust van Angola in 2000 meter 
waterdiepte. De opdracht aan het consortium heeft een totale waarde van ongeveer 3.5 miljard dollar. 
Technip heeft een aandeel van ± 55% en zal optreden als leider van het consortium. Heerema’s aandeel 
betreft ± 45%. 
 
Dit project valt onder de strategische Heerema-Technip Alliantie, die in 2012 gevormd is met de 
specifieke bedoeling om de markt te versterken met een nieuwe doch ervaren aannemer voor onderwater-
infrastructuur projecten in ultra-diep water. Heerema en Technip zijn in hoge mate complementair en 
brengen gezamenlijk een unieke combinatie van materieel, technologieën en expertise op de markt.  
 
De partners hebben de projectuitvoering zodanig verdeeld en geoptimaliseerd, dat de complementariteit 
van het aanwezige materieel en expertise maximaal kan worden benut: 
• Heerema is verantwoordelijk voor het opleveren van de riser-systemen en de zwaardere 

productiepijpleidingen. De pijpleidingen hebben een gezamenlijke lengte van ongeveer 300 km. 
• Technip is verantwoordelijk voor het opleveren van de overige pijpleidingen, de kabels en het 

verbinden van de vele leidingen met de FPSO. 
 
De ontwerpwerkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan in Parijs (Frankrijk), Leiden (Nederland) en 
Luanda (Angola) en onder leiding van het gezamenlijk projectteam zullen het merendeel van de offshore 
installatiewerkzaamheden in 2016 en 2017 plaatsvinden.  
 
Local content is van strategisch belang voor Heerema en Technip en beider Angolese 
dochterondernemingen zullen dan ook hun kennis en ervaring inbrengen: Technip Angola Engenharia zal 
ontwerp- en projectmanagementdiensten leveren, terwijl Angoflex delen pijpleiding zal fabriceren. 
Heerema Porto Amboim zal diverse onderwaterconstructies fabriceren en tevens delen pijpleiding lassen 
die daarna geïnstalleerd worden door Balder, een van Heerema’s diep water constructie schepen. 
 
Het totale Kaombo project zal naar verwachting in de eerste helft van 2018 voltooid zijn. 
 
Pieter Heerema, Chairman van Heerema Marine Contractors, zegt: "Om het tot nu toe grootste SURF-
project in de industrie toegewezen te krijgen als het eerste project voor de Technip-Heerema Alliantie is 
een fantastisch succes. Deze toekenning is een erkenning dat onze klanten de waarde inzien van de 
Alliantie: speciaal opgezet voor het leveren van veilige, robuuste, concurrerende en ongeëvenaarde 
oplossingen voor grote en complexe ultradiepwaterprojecten”. Voortbouwend op onze beider reputaties 
zijn we ervan overtuigd dat we dit prestigieuze en uitdagende project tot een goed einde zullen brengen. 
Tevens zijn we erg blij dat de toekenning van het Kaombo-project ons in staat stelt om een aanzienlijke 
hoeveelheid werk aan onze Angolese fabricage- en zeetransportbedrijven te geven.” 
 
(1) Technip is een van de grootste offshore aannemers in de wereld en is beursgenoteerd in Parijs (ticker TEC.PA). 
 
 
 



 

 
Over Heerema Marine Contractors  
Heerema Marine Contractors is een wereldwijd opererende toonaangevende maritieme aannemer in de 
internationale offshore olie-en gasindustrie. Heerema transporteert, installeert en verwijdert alle typen 
offshore-installaties. Deze omvatten vaste en drijvende constructies, onderzeese pijpleidingen en 
infrastructuren in ondiepe, diepe en zeer diepe wateren. HMC werkt met half-afzinkbare kraanschepen en 
diepwaterconstructieschepen. Het bedrijf is een volledige dochteronderneming van de Heerema Group. 
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