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Pieter Schelte: offshore krachtpatser 
Het grootste schip ter wereld én het enige schip dat in één keer een heel booreiland kan optillen wordt in de Rotterdamse  haven  
afgemonteerd. Dat gebeurt in de Alexiahaven op Maasvlakte 2, in een speciaal daarvoor gebaggerde put. 

Maasvlakte 2

Alexiahaven

16 hefbalken van  
65 meter lang 1  (die 
worden geïnstalleerd in 
de Alexiahaven) kunnen 
samen met hydraulische 
grijpers 2  de boven-
bouw van een olie- of 
gasplatform tot 48.000 
ton in één keer optillen 
en meenemen.
Onderdelen demonteren 
of takelen is er niet 
meer bij: dat scheelt tijd 
en kans op ongelukken 
voor mens en milieu.

TAKELEN VAN EEN PLATFORMONDERSTEL

Het onderstel van een olie- of gasplatform noem je een jacket. De Pieter Schelte kan 
op het achterdek jackets tot 25.000 ton en 70m hoog tillen. 3

De Pieter Schelte vaart op 
eigen kracht tot 14 knopen 
per uur (26 km/u); kan door 40 
centimeter dik ijs (dus ook in 
de poolgebieden). Naamgever: 
Pieter Schelte Heerema, 
pionier in de off shore en vader 
van eigenaar Edward Heerema 
van Allseas. Vanwege de 
gevoeligheid rond de rol van de 
naamgever in de oorlog zijn in 
2008 Kamervragen gesteld.

Het dekhuis 
kan 571  
medewerkers 
herbergen

ONTMANTELING  
VAN EEN BOOREILAND

De Pieter Schelte positioneert zich nauwkeurig 
om het olie- of gasplatform.

Hydraulische grijpers omsluiten de poten van de 
bovenbouw. Door bewegingscompensatie blijft 
het schip t.o.v. het platform stabiel, en kan bij 
golven tot wel 3,5 meter blijven werken. 

Als het platform losgemaakt is van de onderbouw 
worden de grijpers in een snelle beweging 2 meter 
omhooggedrukt.

Nu kan het platform veilig mee  om te ontmantelen.
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Op het dek passen met gemak 3 voetbalvelden.
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