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Over GeoSea NV
GeoSea staat voor Geotechnical
& Offshore Solutions. De organisatie is
gespecialiseerd in de installatie van de
fundaties voor havenhoofden en
aanlegplaatsen, installatie van offshore
structuren en windmolenparken en
geotechnisch onderzoek op grote
diepte.

Uitdaging
Plaatsen van stellingen in zeer kort
tijdsbestek
Oplossing
Goede voorbereiding, goede
organisatie ter plaatse. Werken in
shiften.

Projectomschrijving
Modificatie DP 2 Innovation

‘s Werelds grootste jack-up
vessel in de stellingen
De DP 2 Innovation is de grootste “jack-up vessel” ter
wereld. In opdracht van eigenaar GeoSea NV, onderdeel
van DEME, levert Brand Energy & Infrastructure Services
de stellingen voor de modificatie werkzaamheden.
De Innovation is onlangs gemodificeerd in de dokken van Damen
Shiprepair. Voor werkzaamheden aan onder andere de spudlegs
monteerde BRAND de stellingen. Een spudleg is een stalen
vakwerkpaal waarlangs het schip zich op en neer jackt en
waarmee het schip op de zeebodem kan staan.

DP 2 Innovation
Het 147 meter lange hightechschip “Innovation” is een
enorm zelfvarend werkplatform. De jack-up vessel kan 
zich voor werkzaamheden op zee op poten zetten en wordt
gebruikt voor de bouw en het onderhoud van wind
molenparken. De jack-up legs kunnen wel tot 89 meter
lang zijn. Op het dek is een helikopterplatform en er staat
een gigantische kraan die ladingen tot 1500 ton kan
behandelen.
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Maritiem

Als senior technical superintendent was Arian van der Linden van
GeoSea nauw betrokken bij de modificatiewerkzaamheden.
“Aangezien dat BRAND onze vaste stellingfirma is voor GeoSea,
was het voor ons een logische keuze om BRAND te contacteren
voor deze uitdaging. Ook ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid
voor een complex project als deze weten we uit ervaring dat dit
gewaarborgd is bij BRAND”, aldus Arian van der Linden.

Korte doorlooptijd
Binnen een kort tijdsbestek van slechts 3
dagen werden op een veilige en efficiënte
wijze de gevraagde stellingen geplaatst en
krimpfolie aangebracht. Arian van der
Linden: “De uitdaging voor BRAND 
was om in een zeer korte periode een
stelling rond de spudlegs te bouwen, 
met als voorwaarde dat wij de spudlegs
nog 2 meter op en neer konden bewegen.
Door met een goed voorbereid plan van
aanpak te komen en door een goede
organisatie ter plaatse hadden wij geen
omkijken naar de werkzaamheden van
BRAND en konden wij ons op onze eigen
werkzaamheden concentreren.”

Goede samenwerking
Door het inzetten van voldoende gekwalifi
ceerd personeel en het werken in shiften
werden in samenspraak met de klant de
targets tot tevredenheid behaald. Arian van
der Linden: “Voor mij persoonlijk is
vertrouwen één van de belangrijkste
factoren voor een goede samenwerking.
Wij werken al zeer lang samen met het
team van BRAND en communiceren
daardoor open maar ook kritisch naar
elkaar toe. Hierdoor ontstaat er een relatie
dat je op elkaar kunt vertrouwen. En zo kun
je met elkaar elke uitdaging aangaan en
passende oplossingen vinden!”

GeoSea is onderdeel van DEME
(Dredging, Environmental and Marine
Engineering NV), een wereldwijd
actieve internationale groep van
bedrijven die zich specialiseren op
het vlak van baggeren, landwinning,
haveninfrastructuur, offshore services
voor onder meer de olie- en gas
industrie en windenergie. De hoofd
zetel van de DEME groep bevindt zich
in Zwijndrecht te België. Bekende
werken waarin het bedrijf participeerde
zijn onder meer de baggerwerkzaamhe
den in het Panamakanaal, de berging
van het roro-schip “Tricolor”, de aanleg
van windmolenparken voor de
Belgische kust op de Thorntonbank 
en het aanleggen van kunstmatige
eilanden voor de kust van
Abu Dhabi (“SARB”-project).

Arian van der Linden, senior technical
superintendent GeoSea:
“Met BRAND verloopt de samenwerking uitstekend.
Ik ben zeer te spreken over het snelle schakelen, de
professionele aanpak en het duidelijk communiceren:
zeg wat je doet en doe wat je zegt!”.
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