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ONE-Dyas investeert samen met Nederlandse bedrijven in de 
energietransitie 
Omvangrijke contracten voor de ontwikkeling van Noordzeegas 

 
AMSTERDAM – 18  januari 2023 Voor de ontwikkeling van gasveld N05-A in de Noordzee heeft 
ONE-Dyas omvangrijke contracten gesloten met onder meer Allseas, Heerema Marine Contractors 
en HSM Offshore Energy. Daarmee wordt een belangrijke volgende stap gezet in de borging van 
leveringszekerheid van aardgas, de energietransitie en de Nederlandse (kennis)economie.  

Nadat de Nederlandse overheid in juni 2022 de definitieve vergunningen verleende, heeft ONE-Dyas 
samen met partners EBN en Hansa Hydrocarbons in september 2022 een definitieve 
investeringsbeslissing genomen voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A in de Nederlandse en 
Duitse Noordzee. Met dit besluit is een bedrag van ruim 500 miljoen euro gemoeid; de grootste 
Nederlandse investering in een aardgasontwikkeling van de afgelopen vijftien jaar.  

Versnelling van Noordzeegas 

ONE-Dyas draagt met deze ontwikkeling actief bij aan het verhogen van de Nederlandse 
energievoorziening en het fors verlagen van de CO2-uitstoot ten opzichte van importgas. De 
ontwikkeling van dit gasveld staat voor veilig en verantwoord aardgas van eigen bodem en past bij 
het beleid van Nederlandse overheid, die ervoor kiest om de productie van Noordzeeaardgas te 
versnellen en de import van nog meer buitenlands aardgas zo veel mogelijk te beperken. Met de 
Nederlandse en Duitse overheid hebben we afgesproken om alleen aardgas te produceren zolang er 
binnenlandse vraag naar aardgas is.  

Verantwoordelijkheid nemen 

Chris de Ruyter van Steveninck, CEO van ONE-Dyas: “Wij zetten alles op alles om dit Noordzeegas in 
de herfst van 2024 aan de Nederlandse en Duitse huishoudens en bedrijven te leveren. Daarom zijn 
we strategische samenwerkingen aangegaan met Allseas, Heerema Marine Contractros en HSM 
Offshore Energy. Bedrijven die hun sporen ruimschoots hebben verdiend en die net als ONE-Dyas de 
verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Hiermee geven we 
tevens een impuls aan de economie, werkgelegenheid en leveringszekerheid. We brengen de 
emissies naar het absolute minimum, doordat het nabijgelegen offshore-windpark Riffgat het 
platform N05-A voorziet van windenergie. Daarmee is dit op de Noordzee de gasontwikkeling met de 
laagste emissies.” 

Samenwerking met Allseas, Heerema Marine Contractors en HSM Offshore Energy 

“Het is mooi om betrokken te zijn bij een energieproject met zo’n strategisch belang voor 
Nederland”, zegt Pieter Heerema, President van Allseas. “Aardgas is een van de belangrijkste 
brandstoffen in de energietransitie en met de installatie van deze pijpleiding draagt Allseas bij aan de 
nog immer groeiende behoefte aan veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening in 
Nederland. Daarnaast werken we altijd graag in de Nederlandse wateren met Nederlandse partijen.” 

Jeroen van Oosten, Chief Commercial Officer van Heerema Marine Contractors: “Wij zijn bijzonder 
verheugd dat wij deze opdracht voor de installatie van het N05-A platform in de Nederlandse 
wateren hebben gekregen. Dit project zal bijdragen aan een grotere leveringszekerheid van energie 
tijdens de huidige energietransitie. Heerema kijkt uit naar de samenwerking met ONE-Dyas om dit 
project veilig en duurzaam op te leveren.”  

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/15/versnellingsplan-gaswinning-noordzee
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Visualisatie platform N05-A in de Noordzee en aansluiting op offshore-windpark Riffgat 

 
 

 

 

Hans Leerdam, commercieel directeur van HSM Offshore Energy: "HSM zet zich volledig in voor de 
energietransitie via haar EPCI-activiteiten in de offshore-wind en -waterstof. De overgang naar 100% 
hernieuwbare energie kost tijd; offshore-aardgasontwikkelingen zullen in de komende decennia een 
onderdeel blijven in de energiemix. HSM is trots om ONE-Dyas te ondersteunen in de constructie van 
het N05-A-platform dat wordt voorzien van windenergie vanuit het offshore-windpark Riffgat. We 
kijken uit naar een veilige en succesvolle samenwerking." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer over ONE-Dyas en het GEMS-project  

ONE-Dyas is het grootste private upstream olie- en gasbedrijf van Nederland, met een sterke focus op 
de Noordzee. Dankzij de kennis van de ondergrond, jarenlange ervaring in de sector en capaciteiten 
van onze mensen is ONE-Dyas in een unieke positie om bij te dragen aan de energietransitie.  

GEMS staat voor ‘Gateway to the Ems’ en verwijst naar een gebied in de Noordzee, circa 20 tot 100 
kilometer ten noorden van de monding van de Eems. In dit gebied onderzoekt ONE-Dyas samen met 
partners Hansa Hydrocarbons en EBN de mogelijkheden tot gaswinning. De ontwikkeling van gasveld 
N05-A is hier onderdeel van. Het verwachte te produceren volume uit het N05-A veld en de 
omliggende prospects is 4.5 tot 13 miljard Nm3. Het potentieel van het bredere Nederlands-Duitse 
GEMS-gebied is in totaal geschat op ongeveer 50 miljard Nm3, afhankelijk van het exploratiesucces. 
Gasveld N05-A ligt deels ook in Duitsland; het aardgas is daarom bestemd voor zowel de Nederlandse 
als Duitse vraag naar aardgas. Voor dit Nederlands-Duitse project worden ook contracten met Duitse 
bedrijven afgesloten.  www.gemsnoordzee.com 

Meer over Allseas 

Allseas is een toonaangevende aannemer in de offshore energiemarkt. Wij verleggen voortdurend de 
bestaande grenzen van techniek en zijn experts in het ontwerp en de uitvoering van grote en 
complexe offshoreprojecten. Onze veelzijdige vloot van gespecialiseerde schepen die we zelf 
ontworpen hebben werkt wereldwijd en is voorzien van de meest geavanceerde apparatuur en 
systemen.  

Allseas is actief op vier terreinen: pijplijninstallatie, zwaar hijswerk, verzamelen van diepzee 
mangaanknollen en afvalopvang in rivieren. www.allseas.com   

http://www.gemsnoordzee.com/
http://www.allseas.com/
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Meer over Heerema Marine Contractors 

Heerema Marine Contractors is wereldleider in het transporteren, installeren en verwijderen van 
constructies voor de offshore-energieindustrie. Klanten vertrouwen al meer dan zestig jaar op 
Heerema om oplossingen te leveren die het onmogelijke offshore mogelijk maken. Wij beheren de 
gehele keten van projectuitvoering en bieden oplossingen die front-end engineering, planning, 
logistiek, projectmanagement en de uitvoering van projecten wereldwijd omvatten. Heerema’s missie 
is ‘to create sustainable value(s) for clients and stakeholders’ en is een klimaatneutraal gecertificeerd 
bedrijf. Wij beschikken over unieke vaardigheden en mogelijkheden met een vloot van kraanschepen 
en pontons van wereldklasse, waaronder 's werelds grootste kraanschip Sleipnir, met een 
hefcapaciteit van 20.000 ton. www.heerema.com 

Meer over HSM Offshore Energie 

Al 60 jaar realiseert HSM Offshore Energy met succes meer dan 150 projecten zoals geïntegreerde 
platforms, modules en jackets voor de Offshore Wind, Waterstof, Olie en Gas markten. HSM streeft 
naar nauwe samenwerking met hooggekwalificeerde partners om de industrie van dienst te zijn en de 
energietransitie voor onze volgende generaties een impuls te geven. Door de competenties van onze 
mensen te combineren, kunnen wij onze klanten elke dag eersteklas technische expertise bieden. 
Sinds 2004 maakt HSM deel uit van de Andus Group, een organisatie met een sterke financiële basis 
en extra structurele productiefaciliteiten en middelen binnen Nederland. www.hsm.nl  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Niet voor publicatie: 

Meer informatie: 

ONE-Dyas 

Corine Toussaint, External Affairs & Communications Manager  

E-mail: corine.toussaint@onedyas.com 

Telefoon:  06-24752522 

 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.heerema.com%2F&data=05%7C01%7CCorine.Toussaint%40onedyas.com%7C96f482cba4404602532708daf8650e5d%7Ce1b90d66d6934266aacce32d9d723f24%7C1%7C0%7C638095410176840373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vLV689hpPUmZ1YLAE3HROZ8eGdmGeHdep0KtEYh0QXU%3D&reserved=0
http://www.hsm.nl/
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