Ervaring en kwaliteit,
klaar voor de toekomst
Experience and quality,
ready for the future

SHIPBUILDING ■ WINCHES ■ REPAIRS ■ ENGINERING WORKS ■ DRY-DOCKS
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MAASKANT SHIPYARDS STELLENDAM

Member of the DAMEN SHIPYARDS GROUP

Deltahaven 40
3251 LC Stellendam
the Netherlands

telephone +31 (0)187 49 14 77
fax +31 (0)187 49 31 12

Postbus 12
3250 AA Stellendam
the Netherlands

info@maaskant-shipyards.nl
www.maaskant-shipyards.nl

Rederij Groen
kwaliteit en
verantwoordelijkheid
Rederij Groen is een familiebedrijf met ruim 40 jaar ervaring in de
offshore-industrie. Wij staan bekend om onze hoge kwaliteitseisen
en flexibele oplossingen. Met een vloot van 27 moderne schepen
en 37 charterschepen is Rederij Groen overal ter wereld inzetbaar.
VANUIT DE HAVEN VAN SCHEVENINGEN

Met kwaliteit als eerste prioriteit is Rederij Groen, operationeel
vanuit de haven van Scheveningen, één van de belangrijkste
spelers in de wereld van de offshore-, guard- en seismische
supportoperaties. Ook bewaken wij boorplatforms en
windmolenparken en escorteren maritiem personeel naar zee.
BEWUST VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Onze tientallen guard, seismic support, chase en standby vessels
maken van ons een veelzijdige partner bewust van onze grote
verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld voor de veiligheid van
bemanning en bescherming van het milieu. Als professionele en
toekomstgerichte partner zijn we daar altijd mee bezig.

Rederij Groen
quality and
responsibility
Rederij Groen is a family business with more than 40 years’ experience
in the offshore industry. We are known for our strict quality
requirements and flexible solutions. With our fleet of 27 modern vessels
and 37 charter vessels, Rederij Groen is ready for deployment anywhere
in the world.
BASED IN THE PORT OF SCHEVENINGEN

With quality as its number 1 priority, Rederij Groen is one of the major
players in the area of offshore, guard and seismic support operations.
Operating from the Dutch port of Scheveningen, our work includes
monitoring oil platforms and wind farms, and escorting maritime
personnel at sea.
AWARENESS OF RESPONSIBILITIES

Our extensive fleet of guard, seismic support, chase and standby
vessels makes us a versatile partner, but it also means that we carry a
lot of responsibility. This includes, for example, ensuring the safety of
crew and protecting the environment. As a professional and futureorientated partner, we are very aware of our responsibilities at all times.
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Henk (rechts) en Erik Groen

Van sportvisserij naar
geavanceerde vloot
Onze geschiedenis begint in de sportvisserij op de Noordzee
in 1973. In dat jaar richt Henk Groen, nog altijd onze directeur,
Rederij Groen op. De vloot bestond aanvankelijk uit 3 schepen
en groeide binnen een paar jaar heel hard naar een vloot
waarbij de focus op de offshore-industrie kwam te liggen. Het
succes met seismic operaties in de jaren ’80 betekende een
uitbreiding van onze maritieme werkzaamheden en creëerde
vele mogelijkheden voor de toekomst.
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Vanuit ons hoofdkwartier in Scheveningen delegeren wij
alle internationale operaties waar onze vloot betrokken bij
is. Ons bedrijf heeft een door DNV GL goedgekeurd SMS en
is actief lid van FPAL. Rederij Groen is voortdurend gericht
op verbetering ten aanzien van gezondheid, veiligheid en
milieuwetgeving- en procedures (HS&E). Alle data wordt direct
in ons SMS-systeem opgeslagen en geanalyseerd. Kwaliteit,
verantwoordelijkheid en veiligheid staan bij ons voorop!

From sport ﬁshing to an
advanced fleet
Our history began back in 1973 with sport fishing in the
North Sea. It was in this year that Henk Groen, who is still
our director, established Rederij Groen. Initially consisting of
three ships, the fleet rapidly expanded into an extensive fleet
within a few years, with the focus increasingly turning to the
offshore industry. Successful seismic operations in the 1980s
led to an expansion of our maritime activities and opened up
vast opportunities for the future.

We control all international operations involving our fleet
from our headquarters in Scheveningen. Our company has
a by DNV GL approved SMS and is an active member of the
FPAL. Rederij Groen is constantly focused on improving
health, safety and environmental laws and procedures
(HS & E). All data is stored directly in our SMS system and
analysed. Quality, responsibility and safety are our number
one priorities!
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Standby vessels
Sinds de ramp met de Piper Alpha, een olieplatform in
de Noordzee voor de kust van Schotland, op 6 juli 1988
is er heel veel veranderd op het gebied van veiligheid en
preventie. Zowel guard- als standby vessels zijn inmiddels
verplicht gesteld. In het geval van grote calamiteiten
moet er een permanent toezicht zijn. In het kader van de
zogenaamde NOGEPA-wetgeving zijn standbyvaartuigen
onmisbaar geworden bij goed functionerende
booreilanden. Ook hier is weer een ondersteunende rol
voor Rederij Groen weggelegd.

Wij zijn voorbereid op allerlei calamiteiten, uitstekend
geoutilleerd voor het uitvoeren van reddingsoperaties met
‘fast-rescue craft’, 24 uur per dag bemand en altijd alert.
Elk boorplatvorm dat ondersteund wordt met een
standbyvaartuig van Rederij Groen kan rekenen op een
uiterst professionele aanpak.

Since the Piper Alpha oil platform disaster in the North Sea
off the coast of Scotland on 6 July 1988, much has changed
in the area of safety and prevention. Both guard and
standby vessels are now mandatory. In the event of a major
incident, there must be permanent supervision. As part of
the Netherlands Oil and Gas Exploration and Production
Association (NOGEPA), standby vessels have become
indispensable for properly functioning oil rigs. Once again,
Rederij Groen plays a supporting role here.

We are prepared for all kinds of emergencies and excellently
equipped to perform rescue operations with our fastrescue craft, manned 24 hours a day and always ready for
deployment.
Every drilling platform that is supported by one of Rederij
Groen’s standby vessels can rely on a highly professional
approach.
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Sunrise-G

SEISMIC SUPPORT VESSELS

Bevoorrading, onderhoud
en tijdige aﬂossing
Echte eyecatchers zijn onze seismic support vessels. Ze
dienen net als de chase vessels ter ondersteuning van
de seismografische industrie. Deze vaartuigen zijn zeer
multifunctioneel bij seismografisch onderzoek, zoals
het bevoorraden van een seismisch schip en assistentie
bij technische problemen. Onze seismic support vessels
zoals Victory-G, Mare Verde, Venture-G, Mariska-G,
Maria-G, Sunrise-G en Marianne-G geven aan dat wij ons
in de wereld van de seismic support behoorlijk hebben
ontwikkeld. In Europa zijn we zelfs koploper in het naleven
van de Europese regelgeving.

Naast de bevoorrading van onder andere voedsel, gasolie
en zware olie (MGO, HFO), voeren onze schepen ook
onderhoudswerkzaamheden uit. Bovendien waken
onze seismic support vessels voor tijdige aflossing van
bemanning als een seismisch schip voor lange tijd op locatie
blijft. Rederij Groen speelt met name in de seismic support
een zeer belangrijke rol.

Provisioning, maintenance
and timely substitution
Our seismic support vessels are real eye catchers. Just
like the chase vessels, they support the seismic industry.
These vessels are equipped for a wide variety of roles in
seismic research, such as when a seismic vessel has to be
provisioned or for assistance in case of technical problems.
Our seismic support vessels, such as Victory-G, Mare Verde,
Venture-G, Mariska-G, Maria-G, Sunrise-G and MarianneGV, show how far we have come in the seismic support
industry. In Europe we even lead the field in compliance
with European regulations.

Besides supplying food, diesel and residual fuel oil (marine
diesel, heavy fuel oil), among other products, our ships
also carry out maintenance work. In addition, our seismic
support vessels ensure timely substitution of crew if a
seismic vessel has to stay at sea for a long period. Rederij
Groen plays a particularly important role in seismic
support.
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CHASE VESSELS

Snel en wendbaar voor
optimale bescherming
Rederij Groen werkt preventief en voorkomt schade en
oponthoud tijdens alle seismografische werkzaamheden.
Chase vessels bieden direct uitkomst als een seismisch
schip voor langere tijd op locatie bezig is. De snel wendbare
boten zijn uitermate geschikt om naderende schepen te
onderscheppen die schade zouden kunnen toebrengen aan
de voortgetrokken bekabelingen.

Onze chase vessels, bemand door ervaren en vakkundige
schippers, zijn uitgerust met moderne radarsystemen en
een scala aan geavanceerde communicatieapparatuur. Alles
verloopt zeer operationeel en nauwkeurig volgens het HSEprotocol.

Fast and agile for
perfect protection
Rederij Groen operates pro-actively in preventing damage
and delays during all seismic operations. Chase vessels have
a number of immediate benefits if a seismic vessel has to
operate for an extended period at a location. These fast
and manoeuvrable vessels are ideally suited to intercepting
approaching ships that could cause damage to the cabling
being laid.

Deltahaven 13
3251 LC Stellendam
T.
F.
E.
I.

10

+31(0)187 492 489
+31(0)187 492 806
info@ijtama.nl
www.ijtama.nl

Our chase vessels, manned by experienced and skilled
sailors, are equipped with modern radar systems and
a range of advanced communication equipment. The
HSE protocol is observed to ensure that everything runs
smoothly and correctly.

BRAND GUIDELINES
OCTOBER 2014

specialist insurance brokers

Howden Insurance Brokers Nederland B.V.
Parklaan 26
3016 BC Rotterdam
Tel: 31 (0) 010 720 0620
www.howdengroup.com
info@howdengroup.com
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GUARD VESSELS

Altijd in veilig vaarwater
Uw project en doelstellingen zijn optimaal ondersteund
met onze guard vessels. Zij bewaken objecten op locaties
zoals gas- en olieplatvormen en worden ook ingezet
bij de aanleg van windmolenparken. Wij garanderen
een professionele aanpak met goed opgeleid en
gekwalificeerd personeel die niets aan het toeval overlaat
en elk mogelijk risico op waarde kan inschatten. Door de

volledige bewaking en controle door onze guard vessels,
zoals Fortuna en Vivre-G, zal alles nauwlettend in de
gaten worden gehouden. Wendbaar en snel ter plekke,
ondersteund met ons Safety Management System (SMS).
Met een guard vessel van Rederij Groen bent u verzekerd
van de beste beveiliging.

Always in safe waters
Our guard vessels offer ideal support for your project and
objectives. They monitor objects around locations such
as oil and gas platforms, and are also deployed in the
construction of wind farms. We guarantee a professional
approach, with highly-trained and qualified personnel who
leave nothing to chance and are in a position to assess any
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possible risks. The complete monitoring and control offered
by our guard vessels, such as the Fortuna and Vivre-G,
means that everything will be closely observed. These swift
and agile vessels are supported by our Safety Management
System (SMS). With a guard vessel from Rederij Groen, you
are assured of the best protection.

M A AT W E R K S P E C I A L I S T E N IN ELECTRO
E&K electronics is a young and dynamic company and is located in Yerseke, the
Netherlands, the heart of the shellfish sector, which constitutes an important base for
our activities.
Kreeft 19a
4401 NZ Yerseke
T +31 (0)113-576033
M 0653810533
E info@ekelectronics.nl
www.ekelectronics.nl

We are specialized in the field of electro-technology. Customization and good service
are our strong points. In the field of control and automation we are in continuous
development. In as well the shipping, fishing and boating industry as in mobile cranes
engineering our activities take place.
We have knowledge and experience to serve you from engineering to final product.
We are specialized in offshore techniques.
A loyal service partner to the fleet of Rederij Groen.
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DE NIEUWE GENERATIE

THE NEW GENERATION

CHASE VESSELS

CHASE VESSELS

Made in Holland

Made in Holland

De seismic industrie kijkt met grote belangstelling naar
de ontwikkelingen in Nederland. Saltwater Engineering,
Rederij Groen en scheepswerf Maaskant testen namelijk
een nieuwe generatie chase schepen voor de seismic
industrie en de eerste onderzoeksresultaten zijn erg
positief. Wij hebben hoge verwachtingen van het nieuwe
type en dat ze de nieuwe wereldwijde standaard zou
kunnen gaan worden.

The seismic industry is monitoring developments in the
Netherlands with great interest. This is because Saltwater
Engineering, Rederij Groen and Maaskant Shipyard are
testing a new generation of chase vessels for the seismic
industry, and the first results are very positive. We have
high expectations of the new model, and anticipate that it
will become the new global standard.
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Seismic Support Vessels

‘7-Oceans’,‘7-Waves’,‘7-Stars’
Length OA

35,00 m

Length PP

29,10 m

Beam

8,70 m

Draught

3.20 m

Depth

4.25 m

Design Speed

12 knots

Gross Tonnage

338 grt

Bollard Pull

15 ton

a blasting and painting company specializing in corrosion
protection for all onshore and offshore business ...

MA RIN E & P ROT EC T IVE
Mr. Snijderweg 14

/

3251 LJ Stellendam

/

The Netherlands

/

+31 (0) 187 49 34 60
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Servicecatamarans voor windmolenparken
Rederij Groen gaat zeker met de tijd mee. Wij zijn
dankzij de inzet van onze servicecatamarans specialist
geworden in het vervoeren van diverse personeelsleden,
zoals werktuigbouwkundigen en monteurs, naar offshore
windmolenparken. Dit ten behoeve van de aanleg van een
windmolenpark. De schepen onderscheiden zich door

hun snelheid, een maximale zeewaardigheid, economisch
brandstofverbruik en een grote mate van stabiliteit. Dit
maakt dat ze ook onder ruwere weersomstandigheden
dienst kunnen doen. Ze zijn primair gebouwd voor
personeelstransport, maar zijn ook berekend op kleinere
hoeveelheden vracht.

Catamaran service for wind farms
Rederij Groen certainly stays abreast of the times. Thanks
to the deployment of our service catamarans, we have
acquired a specialist role in transporting various personnel,
such as mechanical engineers and technicians, to offshore
wind farms under construction. These catamarans stand

Koudetechniek
Beton koeling
Proceskoeling
Scheepskoeling
Invriezen en
Gekoelde opslag

Luchtbehandeling
Klimaatbeheersing
A.C. installaties
CV & Sanitaire
installaties

P.O. Box 95
2920 AB
Krimpen aan den IJssel
The Netherlands
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Service & onderhoud
24-uur per dag
7 dagen per week
Spareparts

+31 180 545 111
+31 180 545 110
info@nrkoeling.nl
www.nrkoeling.nl

out for their speed, maximum seaworthiness, excellent fuel
economy and high stability. It means that they can also be
deployed in harsher weather conditions. They are mainly
designed for personnel transport, but can also be used for
smaller amounts of cargo.

SPECIALISTEN IN
SCHEEPSPIJPLEIDINGEN
•

Nieuwbouw en reparatie van alle
voorkomende pijpleidingsystemen

•

Uitvoering in diverse materialen
zoals staal, roestvast staal,
cunifer, aluminium en kunststof

STOUT PIJPLEIDINGEN B.V.
Rivierdijk 609
3371 ED Hardinxveld Giessendam
Tel.
E-mail
Internet

+31 (0)184 615 022
info@stout-pijpleidingen.com
www.stoutpijpleidingen.com
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Veiligheid vóór alles
De huidige praktijk bij Rederij Groen is een weerspiegeling
van het nieuwe veiligheidssysteem, de FPALcertificeringseisen en onze eigen HSE-standaarden. Twee á
drie keer per jaar worden wij door grote olie- en seismische
bedrijven op kantoor en aan boord van de schepen geaudit.

CONTINUE WERKEN AAN ‘HEALTH, SAFETY AND
ENVIRONMENT’

Rederij Groen is op het gebied van HSE een voorloper in
de branche. Dat eist onze tak van sport ook. Wij willen
ons blijven onderscheiden in de markt door uitzonderlijke
veiligheidsmaatregelen, voortdurende controle en
duurzame maritieme oplossingen. Dat is kenmerkend voor
onze strategie en bedrijfsfilosofie.

Safety First
The current practice at Rederij Groen reflects our new
safety equipment, FPAL certification requirements and our
own HSE standards. We are audited 2 or 3 three times a year
by major oil and seismic companies, both at our office and
on board our vessels.
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PERMANENT FOCUS ON IMPROVING HEALTH, SAFETY
AND ENVIRONMENT

As demanded by our line of business, Rederij Groen is at
the forefront of the industry in terms of HSE. We shall
continue to set ourselves apart in the industry through
exceptional safety measures, permanent monitoring and
sustainable maritime solutions. That is characteristic of our
strategy and business philosophy.

Rederij Groen
vaart eigen,
innovatieve koers

Rederij Groen
sets its own
innovative course

In de afgelopen 40 jaar heeft Rederij Groen een goede
reputatie en stevige positie opgebouwd in de offshore
industrie. Dit is mede te danken aan het feit dat Rederij
Groen een eigen koers vaart die inspeelt op toekomstige
ontwikkelingen en hier zelfs richting aan geeft. Wij zien de
toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Over the past 40 years, Rederij Groen has built up an
excellent reputation and solid position in the offshore
industry. This is partly due to the fact that Rederij Groen
has always set its own course, anticipating and even
influencing future developments. We can therefore look
forward to the future with confidence.

Rederij Groen staat voor…

Rederij Groen stands for...

…hoge kwaliteitseisen
…ﬂexibele oplossingen
…duurzaam en verantwoordelijk
ondernemerschap

... high quality demands
... ﬂexible solutions
... sustainable and responsible
business operations

Marine- and Offshore Cranes | Worldwide Service | Spare parts on stock

LABLE
CRANES AVAI
FROM STOCK

P.O. box 480,
5140 AL Waalwijk
The Netherlands
Tel: +31 416 651 012
Fax: +31 416 650 757
info@heila-nl.com
spares@heila-nl.com
services@heila-nl.com
sales@heila-nl.com
www.heila.nl

From January 1st 2015 DOUBLE D will continue its activities under the name Heila Cranes Nederland B.V.
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Rederij Groen
Dr. Lelykade 16
2583 CM Scheveningen
The Netherlands
Tel.: +31 70 3553588
Fax: +31 70 3227544
info@rederijgroen.nl
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