
In deze VOEKS Gaat Offshore
leek het mij leuk om de
verschillende manieren van
transport van en naar een
platform te laten zien, en dan
niet de heli’s. Want tijden en
inzichten veranderen, en
veranderingen zijn er op dit
gebied in de loop der jaren
best veel geweest. Zeker
wanneer men kijkt naar het
personen transport van en
naar een platform. Dit is in
mijn ogen een heel stuk
verbeterd, op zowel comfort
maar zeker ook op
veiligheidsgebied.

← In den beginne →

werden personen van en naar
een platform overgezet middels
een zogenaamde “basket” of
“Man riding basket”. Deze
basket bestond uit een houten
ronde plaat met daaraan wat
aan elkaar geknoopte touwen
(versterkt met staal) welke hing
in de haak van de kraan aan dek
van het platform. Bagage en of
andere materialen kon je in het
midden leggen en zelf stond je
aan de buitenkant en moest je
jezelf vasthouden aan de
touwen. Op de foto links en
rechts is een voorbeeld van
zo’n basket te zien. Deze
worden op de Noord zee niet
echt vaak meer ingezet, maar
daarbuiten nog geregeld. Deze
specifieke foto’s zijn genomen
op de L10-A van het toenmalige
Placid (begin jaren 80),

VOEKS Gaat Offshore: Tijden veranderen

Het allerlaatste op het gebied van →
personen- en equipment vervoer is de B2W
Zbridge (Bring-2-Work). Bij dit systeem zitten
de personen en/of spullen in een soort van
verhuislift en word je als het ware naar boven
gebracht. Je hoeft dus niet meer te lopen. Dit
systeem, uit Ijmuiden, heeft begin 2022
diverse malen het nieuws gehaald en mag nu
voor WinterShall aan de slag op de Noord zee.

← In 1985 werd er al
volop geïnnoveerd en het
is Willem Poede die de
Willem Poede brug
bedenkt/introduceert. De
brug wordt o.a. gebruikt
bij het P6-B platform van
het toenmalige Mobil en
middels een ophaal
systeem omhoog of
omlaag gelaten. Dit soort
bruggen wordt ook wel
de “WidowMaker”
genoemd. Het laat zich
wel raden wat ze daar
mee bedoelde!

← Een al wat meer
gerenommeerd bedrijf is
Ampelmann en met hun
W2W (Walk-2-Work) gaan ze
de hele wereld over. De
Ampelmann is een
gestabiliseerde brug waar
mensen overheen kunnen
lopen richting het platform.
Het systeem is bedacht in
2002 en verder uitgewerkt op
de TU in Delft. De NAM
gebruikt het momenteel op
hun 2 onderhoudsboten de
Kroonborg en de Kasteelborg,www.werkenindeoffshore.nl
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