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Met deze brochure willen we de beleidsmakers en politici 
informeren en inspireren over de mogelijkheden van offshore 
windenergie. We laten zien waar we nu staan, maar vooral 
waar we naar toe willen en wat daar voor nodig is. Dat is niet 
alleen geld, maar ook een vastberaden doelgericht stabiel be-
leid en natuurlijk veel kennis en kunde. We laten de toekomst 
zien met beelden en cijfers. En we bespreken de aspecten die 
een cruciale rol spelen bij de realisatie.

De markt is volop in beweging, talloze bedrijven investeren 
in windenergie op zee of zijn bereid dat te doen. En Neder-
land is niet de enige met plannen voor windturbineparken op 
de Noordzee: ook Denemarken, Groot Brittannië, België en 
Duitsland hebben grootse plannen. Alles bij elkaar opgeteld 
kan er over 30 jaar zo’n 80.000 MW op de Noordzee staan. 
Dan hebben we tachtig windelektriciteitscentrales die 100% 
schone elektriciteit leveren.

Chris Westra Jos Beurskens
Algemeen directeur We@Sea Wetenschappelijk directeur We@Sea
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Het is fantastisch om te zien hoe snel windener-
gie zich heeft ontwikkeld. 

In het begin van de jaren zeventig stonden we 
nog aan de wieg van een nieuwe technologie, 
die nu volwassen is geworden. Windenergie 
heeft geleid tot een nieuwe economische acti-
viteit met alleen al in Europa 160.000 banen 
en een geldstroom die niet naar oliestaten leidt, 
maar naar bedrijven in Europa.

In 2008 werden op elke werkdag in Europa 
gemiddeld twintig windturbines gebouwd. 
Daarmee is windenergie in nieuwbouw, de lei-
dende technologie geworden voor het opwekken 
van elektriciteit. Op land heeft windenergie de 
bouw van fossiele brandstof gestookte centrales 
en kerncentrales ingehaald. Het huidige opge-
stelde windvermogen dekt voor 4,2% de Euro-
pese elektriciteitsbehoefte. Windturbineparken 
op de Noordzee geven windenergie een nog veel 
groter perspectief voor Europa. De Europese 
Windenergie Associatie (EWEA) verwacht dat 
offshore windenergie in 2030 een bijdrage van 
15% levert aan de Europese elektriciteitsbehoef-
te. Het energetisch potentieel van de Noordzee 
is op termijn nog veel groter. Het is daarom niet 
ondenkbaar dat Europa op den duur een energie 
exporteur wordt. Verschillende studies waaron-

der die van Greenpeace, Econcern (Poseidon) 
en het masterplan ‘Zeekracht” van Natuur en 
Milieu uitgevoerd door OMA (Office for Me-
tropolitan Architecture) ondersteunen dat beeld.

Met het bouwen van grote windturbineparken 
van 500 tot 1000 MW op de Noordzee staan 
we voor een geheel nieuwe uitdaging. Het is een 
nieuwe technologie waar nog heel veel onder-
zocht, bedacht en ontwikkeld moet worden. En 
we hebben nog haast ook, want in 2020 moeten 
zo’n 1200 windturbines van 5 MW op zee staan 
draaien. We moeten nu aan de slag om dat voor 
elkaar te krijgen, want er zijn lange voorberei-
dingstijden. In de volgende hoofdstukken wordt 
beschreven wat er bij komt kijken om 1200 
windturbines van elk ruim 125 meter rotordia-
meter (5 MW) op zee te bouwen en elektriciteit 
te laten produceren. Voor twee wegen die daar-
toe leiden worden de prijskaartjes gegeven.

De Nederlandse regering heeft als doelstelling 
vastgelegd in 2020, 20% van de Nederlandse 
energiebehoefte duurzaam op te wekken. De 
Noordzee is bij uitstek geschikt om daar een 
wezenlijke bijdrage aan te leveren. Er is vol-
doende wind en ruimte om zelfs onze gehele 
elektriciteitsbehoefte op te wekken. Het is snel 
te realiseren en levert een aanzienlijke bijdrage 
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aan het reduceren van CO2 uitstoot. Daarnaast 
zijn er nog veel ander voordelen zoals het sparen 
van waardevolle grondstoffen en vreemde valuta 
en het creëren van werkgelegenheid. De Noord-
zee is een groot natuurgebied. Voor de mens is 
het een woestijn van water, altijd in beweging. 
Je wordt er zeeziek. Het kan er ook spoken. De 
Noordzee sloopt alles met golven, wind en zout 
water. Juist in die omgeving moeten duizenden 
windturbines worden gebouwd. Die ambitie 
stelt hele hoge eisen aan mens, materiaal en ma-
terieel. Alles moet naar zee worden getranspor-
teerd, geïnstalleerd en vervolgens 20 jaar liefst 
zonder al te veel toezicht probleemloos werken.  
Zoiets is nog nooit eerder vertoond. Daar zijn 
veel mensen voor nodig met kennis en handen, 
gespecialiseerde schepen en veel materiaal. Deze 
ambitie kan alleen worden waargemaakt met 
een stimulerend, stabiel en vooruitziend over-
heidsbeleid.  We hebben een sterke offshore-in-
dustrie en een goede kennispositie op het gebied 
van windenergie met de TU-Delft, ECN, 
IMArEs, TNO, de Universiteit van Twente 
en MArIN. We kunnen niet alleen onze eigen 
plannen realiseren maar ook een grote rol spelen 
in buitenlandse projecten. 
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Er staat nu ruim 1470 MW aan windvermogen 
in zee opgesteld, en er is 1770 MW in aanbouw, 
voornamelijk in de Noord- en Oostzee. Daarvan 
staat 228 MW in Nederland. Tussen IJmuiden 
en Egmond aan Zee staan twee Nederlandse 
windturbineparken. Ze zijn op verschillende 
manieren tot stand gekomen, verschillen in 
technische uitvoering en zijn anders gebouwd. 
We hebben een geweldige start gemaakt en er 
veel van geleerd, maar om een doorgroei moge-
lijk te maken, moet er op het gebied van beleid, 
wet- en regelgeving nog een en ander gebeuren.
Er wordt gewerkt aan vergunningprocedures, 
ruimtelijke ordening, elektrische infrastructuur 
en de financiële stimulering van offshore wind-
energie. Het Ministerie van Economische Zaken 
is verantwoordelijk voor de subsidie Duurzame 
Energie (sDE) en de elektrische infrastruc-
tuur. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
is de beheerder van de Noordzee en regelt de 
bouwvergunningen en zorgt voor de ruimtelijke 
ordening. Een helder beleid op al deze gebieden 
is dringend nodig voor een goed ondernemers- 
en ontwikkelingsklimaat, waardoor we onze 
ambities op zee kunnen waarmaken.

waar staan we nu?

offshore wIndpark  
egmond aan Zee (oweZ) 
na ruim 10 jaar voorbereiding (waarvan 4 jaar voor 
engineering en planuitwerking) en een investering van 
€ 208 miljoen van shell en nuon, leverde het offshore 
windpark egmond aan Zee (oweZ) in 2007 eindelijk de 
eerste elektriciteit aan het net. daarmee was het eerste 
windturbinepark voor onze kust een feit. dit park bestaat 
uit 36 turbines die in totaal een oppervlakte van 30 km2 
innemen en het ligt rond 10 kilometer voor de kust van eg-
mond aan Zee. de turbines staan in water met een diepte 
van 18 tot 20 meter. de ontwikkeling van het park was in 
handen van noordzeewind, een gezamenlijke onderne-
ming van shell en nuon. de bouw werd uitgevoerd door 
een bouwcombinatie van aannemer Ballast nedam en de 
deense windturbinebouwer Vestas.

sinds de opening van het park is het de leverancier van 
zo’n 400.000.000 kwh aan schone elektriciteit, goed voor 
meer dan 100.000 nederlandse huishoudens. daarbij 
vermindert het 140.000 ton Co2-uitstoot op jaarbasis bij de 
productie van elektriciteit.

prInses amalIawIndpark
het prinses amaliawindpark is een gezamenlijk project 
van econcern en eneco. het bestaat uit 60 windturbines 
van elk 2 mw en bevindt zich 23 kilometer uit de kust in 
blok Q7 ter hoogte van IJmuiden. het water is hier 19 
tot 24 meter diep. het park is daarmee wereldwijd het 
grootste park buiten de 12-mijlszone en tevens in het 
diepste water gebouwd. per jaar levert het windpark 
435.000.000 kwh aan elektriciteit en voorkomt een uitstoot 
van 176.000 ton Co2.

het windpark is het eerste offshore windturbinepark op 
basis van een zogenoemde ‘non recourse’ projectfinan-
ciering. dit is een belangrijke mijlpaal in de wereldwijde 
realisatie van offshore windparken.

de windturbines zijn met een in zee geplaatst transfor-
mator station verbonden. daar wordt de spanning van 22 
kiloVolt omhoog getransformeerd naar 150 kiloVolt. met 
één kabel wordt de totale productie van het wind park 
naar een onderstation bij Corus getransporteerd.
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1 In de nieuwe IJmondhaven in IJmuiden 
worden de onderdelen voor de windturbines 

zoals de wieken (windturbine bladen), masten 
en gondels verzameld. 

2 de IJmondhaven staat in open verbinding 
met de noordzee waardoor de onderdelen 

gemakkelijk naar de bouwlocatie kunnen wor-
den gevaren. het gele transitiestuk, dat boven 
water zichtbaar blijft, en de monopile liggen 
hier te wachten om naar zee te gaan.

3 de 36 windturbines worden allemaal 
voorgemonteerd op de kade in IJmuiden. na 

keuring worden masten op hoogte aan elkaar 
gemonteerd. de masten van de turbines zijn 55 
meter hoog. 

4 elke molen heeft drie bladen van elk 45 meter 
lang. twee van de drie bladen worden alvast 

aan de turbines vastgemaakt. dit worden ook 
wel de ‘bunny ears’ genoemd. 

5 een hefschip vervoert de monopaal en het 
transitiestuk naar zee. daar wordt de paal 30 

meter de bodem in geheid. Vervolgens worden 
stenen rondom de paal gestort. 

6 op elke funderingspaal wordt een zoge-
naamd transitiestuk (tussenstuk) geplaatst. 

deze steekt ongeveer 13 meter boven het water 
uit. aan dit transitiestuk zitten de werkplatforms, 
de ladders en een ‘aanlegsteiger’ voor schepen. 

7 het heien van de fundering en het bevestigen 
van het tussenstuk kost twee dagen. op dit 

tussenstuk wordt vervolgens de mast van de 
molen geplaatst.

8 nu komt het deense kraanschip ‘sea energy’ 
in actie. de mast hangt al in de takels van de 

grote kraan. 
9 de sea energy neemt per keer twee masten, 

twee ‘bunny ears’ en twee losse bladen mee. 
het schip pendelt tussen de haven in IJmuiden 
en het windpark. 

10 de mast wordt op het gele transitiestuk 
geplaatst en met 140 bouten en moeren 

vastgezet. het geheel steekt nu 70 meter boven 
het water uit.

11 Vervolgens wordt de zogenaamde gondel 
met ‘bunny ears’ door een hijskraan 

omhoog gehesen. deze weegt meer dan 100.000 
kilo. de gondel kan draaien op de mast, zodat 
de rotorbladen in de wind komen te staan.

12 het derde blad wordt aan de as, op de 
kop van de gondel vastgezet. het kost 

gemiddeld twee dagen om elke windturbine te 
plaatsen. 

13 de windmolens zijn in totaal 115 meter 
hoog. dat is hoger dan een gebouw van 

35 verdiepingen. onderin de mast staat een 
computer om de molen te sturen. een computer 
op land laat alle 36 windturbines samenwerken. 

14 Boven in de gondel van de windturbine zit 
de generator waarmee elektrische stroom 

wordt opgewekt. net zoals in een fietsdynamo 
wordt een draaiende beweging omgezet in 
elektriciteit. 

15 de elektriciteit wordt met dikke kabels naar 
land gebracht. het kabellegschip ‘team 

oman’ legt de stroomkabels. Bij wijk aan Zee 
zijn deze aangesloten op een transformator. 

16 de aanleg van een elektriciteitskabel 
startte met het trekken van een dikke nylon 

lijn naar het strand vanaf de ‘team oman’.

17 het schip vaart daarna naar het windpark 
waarbij de kabel uitviert. tegelijkertijd 

wordt de kabel met een harde waterstraal 
ingegraven in de zeebodem, tot een diepte van 
1,5 tot ruim 3 meter. 

18 de kabels lopen vanuit de zee ruim twee 
meter onder het strand naar het transfor-

matorstation op het terrein van Corus.
19 hier wordt de elektriciteit naar hoogspan-

ning van 150 kV getransformeerd en via 
drie kabels aangesloten op het landelijke 
elektriciteitsnet bij de nuoncentrale in Velzen 
noord.

de Bouw Van een 
wIndpark op Zee:
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Het bouwen van windparken op zee is 
wezenlijk anders dan het bouwen op 
land. De windturbines moeten bestand 
zijn tegen extreme omstandigheden zoals 
het zoute klimaat, golf en windbelastin-
gen en veranderingen van de zeebodem. 
Afhankelijk van waterdiepte, bodemge-
steldheid, stroming en belasting varieert 
het ontwerp van offshore fundaties. spe-
ciale schepen zijn nodig voor transport, 
installatie en onderhoud van de turbines. 
De huidige offshore windturbines zijn 
oorspronkelijk landturbines en niet 
ontworpen voor gebruik op zee, maar 
daarvoor aangepast. speciaal ontwik-

InnoVatIes

kelde offshore windturbines met een 
diameter van meer dan 120 meter en een 
vermogen van 5 MW worden ontwik-
keld, gebouwd of worden momenteel 
als prototypen beproefd. Voordat ze op 
grote schaal kunnen worden gebouwd en 
commercieel ingezet, moeten ze zich nog 
eerst bewijzen. 

Er zijn twee Nederlandse offshore 
windturbines in ontwikkeling: Darwind 
en 2B-energy. Het eerste prototype van 
de Darwind zal in het najaar van 2009 
worden gebouwd op het MultiMegawatt 
testveld van ECN in de Wieringermeer.

Om tot verdere kostenreducties per op-
gewekte kilowattuur te komen zijn niet 
alleen nieuwe concepten voor offshore 
windturbines nodig, maar ook innovaties 
in de gehele waardeketen.  

Hieronder worden innovatieve ontwik-
kelingen van Nederlandse bedrijven en 
instellingen geschetst.

externe omstandigheden
Windturbineontwerpers moeten een ge-
detailleerd beeld hebben van de omstan-
digheden waaronder de windturbines 
op zee gedurende de ontwerplevensduur 
moeten werken. In veel landen gebeurt 
onderzoek op dit terrein. In kader van 
het We@sea programma concentreren 
onderzoekinstellingen in Nederland zich 
op het in kaart brengen van ontwerp 
windkarakteristieken, het bepalen van 
de extreme windsnelheden en veran-
deringen in de bodemmorfologie als 
gevolg van het plaatsen van windturbine 
fundaties. Een windturbine constructie 

aanbieders en potentiële aanbieders van  
offshore windturbines

bestaande bedrijven nieuwe bedrijven turbines in ontwikkeling
Vestas Nordex Darwind
siemens Multibrid Clipper
repower BArD engineering scanwind

WinWind
2-B Energy
Vanuit onshore: Acciona,  
Mitsubishi, Gamesa, Enercon  
en General Electric (GE)
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Onshore (%) Offshore (%)

Windturbines 61 34
Fundatie, toren  
& installatie 4 24

Netaansluiting 9 15

Management 2 1

Onderhoud & bedrijf 2 23
Ontmanteling  
& verwijdering 22 3

Onshore

kostenindicatie van een offshore windpark 
t.o.v. een windpark op land.

Offshore

aandaChtspunten 
Voor r&d en InnoVa-
tIes Voor offshore 
wIndenergIe:
•	 	Externe	omstandigheden	(golven,	zoute	

atmosfeer, lagere turbulentie (dwz 
grotere	zoggebieden),	extreme	wind-
snelheden, waterstroming, zeebodem 
gesteldheid)

•	 	Specifieke	offshore	windturbines

•	 	Draagconstructies,	transport	en	instal-
latie

•	 Bedrijf	en	onderhoud

•	 Netkoppeling

•	 	Effecten	op	het	ecosysteem	en	veilig-
heid

8



reageert op de van buiten af opgelegde 
belastingen door wind en golven en de 
belastingen als gevolg van de regeling en 
de generator. De interne mechanische 
spanningen die hier het gevolg van zijn 
bepalen de levensduur van de installatie.
Er worden regelingen ontworpen, die de 
mechanische stabiliteit van de wind-
turbine garanderen, ook als de externe 
omstandigheden veranderen, inclusief 
die van de bodemgesteldheid.

draagconstructies,  
transport en installatie
Een draagconstructie bestaat uit een 
fundatie die op of in de zeebodem is ge-
plaatst en de toren. Daartussen zit soms 
ook een zogenaamd transitiestuk om de 
toren exact verticaal te kunnen plaatsen. 
Vooral de kosten voor fundatie, trans-
port en installatie moeten naar beneden. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe funda-
tie concepten moet rekening worden 
gehouden met het onderwatergeluid 
bij installatie. Het geluid van heien kan 
schadelijk zijn voor zeezoogdieren en 
vislarven. Daarom wordt in plaats van 
heien, boortechnieken voor monopiles 
ontwikkeld.

Offshore turbines zijn groot, slank, ver-
houdingsgewijs licht en erg gevoelig voor 
dynamische belastingen, ook tijdens het 
transport en installatie. Transportbelas-
tingen kunnen gemakkelijk de belastin-
gen tijdens normaal bedrijf overstijgen, 

waardoor de turbine beschadigd kan 
raken alvorens deze in bedrijf wordt 
genomen. Ervaringen uit de offshore gas 
en olie sector kunnen als inspiratie die-
nen, maar kunnen nooit zomaar worden 
overgenomen.

faalgedrag en 
onderhoudbaarheid

correctief onderhoud

resultaten:

• Maximale beschikbaarheid

• Minimale onderhoudskosten (per kWh)

• Bepaling wachttijden

• Specificatie van kostenfactoren

• Verbetervoorstellen

Preventief onderhoud

Karakteristieken van 
toegang- en hijssystemen

weersomstandigheden 
(wind, golven,  
bliksem, zicht)

terug-
koppeling

Optische vezels 
in rotorblad

PC voor 
regeling en 

alarmsignalering

Windsnelheid, 
bladhoek, 
vermogen

Data logger in 
de rotornaaf

condition monitoring

toegangstechniek

‘Vluchtleider’-concept:

de zwaarst belaste 
 turbine wordt  

intensief bemeten

Nederlandse bedrijven zijn toonaange-
vend bij het ontwerpen van fundaties en 
nieuwe transport en installatie technie-
ken.

Model voor de optimalisatie van onderhoud en exploitatie, 

zoals door ECN ontwikkeld wordt in het kader van We@Sea.

Windsnelheid, 
bladhoek, 
vermogen

Vervorming, 
belastingen, 

etc.
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bedrijf en onderhoud
Voor offshore windturbines is het van het 
grootste belang dat er snel ingegrepen 
wordt bij een (naderende) storing. Om 
het aantal dure offshore operaties te mini-
maliseren is preventief onderhoud nodig. 
Daar worden nieuwe expertsystemen en 
planningmodellen voor ontwikkeld. Deze 
houden rekening met weersomstandighe-
den, faalkarakteristieken van windturbine 
onderdelen componenten en eigenschap-
pen van onderhoudsvaartuigen. De 
beschikbaarheid van windturbines voor 
de productie van elektriciteit hangt niet 
alleen af van goede onderhoudsmodellen, 
maar ook van de betrouwbaarheid van de 
turbine zelf.

Om veilig bij en in een windturbine 
op zee te komen is ingewikkelder dan 
op land. Er zijn verschillende systemen 
ontwikkeld om veilig van een bewegend 
schip op een windturbine te over te 
stappen. Dat worden toegang- (of access) 
technologieën genoemd. 

Er zijn drie succesvolle Nederlandse 
producten op dit gebied: 

1.  Offshore Access system OAs van 
Fabricom Oil & Gas BV,

2.  de Ampelmann van Ampelmann 
Company en

3. de WindCat van WCW.

De door de TU Delft mede in het kader 
van We@sea ontwikkelde AMpElMANN, 
kan een werk- en toegangsplatform stabi-
liseren tot karakteristieke golfhoogten van 
2,5 meter. De tijd dat op zee gewerkt kan 
worden neemt daardoor toe tot meer dan 
93%, zoals bij OWEZ is gebleken. Over 
het gebruik van de toegangstechnologieën, 
ook het gebruik van helikopters, wordt 
door de projectontwikkelaar of exploitant 
beslist en is afhankelijk van de afstand tot 
de haven, de soort reparatie en de aanwe-
zigheid van een servicepunt op zee.

Onderhoudswerkzaamheden zijn er in 
vele soorten en maten. Maar je moet er 
altijd naar toe, voor het overzetten van 
personeel voor kortdurende inspecties, 
voor langdurige werkzaamheden of het 
overbrengen van zowel kleine als zeer 
zware onderdelen. 
Als er veel grote windturbineparken 
dichtbij elkaar worden gebouwd kan 
een werkhaven voor windenergie op zee 
tot kostenreductie leiden. Wanneer we 
6000 MW op zee hebben geïnstalleerd, 
wellicht doorgroeiend naar 20.000 MW, 
dan hebben we op de Noordzee continue 
honderden misschien wel duizenden 
mensen aan het werk. Een veilige plek 
op zee te creëren voor mens en materieel 
is ligt dan voor de hand. 

Verschillende opties voor interventies op zee, afhankelijk van 

het soort activiteit dat uitgevoerd moet worden.

HAVEN

Heliport

12 mijlszone

Haven
op zee

Windmolenpark

Windmolenpark

Windmolenpark

Er wordt gestudeerd op de ontwikkeling 
van zo’n haven meer dan  60 kilometer 
uit de kust, midden in een windener-
giegebied. Een werkhaven biedt de 
mogelijkheid om windturbineparken 
efficiënter en sneller te bouwen en te 
onderhouden. Er is ook belangstelling 
van andere sectoren voor een plaats in de 
haven op zee. 

netkoppeling
De elektrische aansluiting op het lan-
delijke net, is bij de eerste twee Neder-
landse windturbineparken individueel 
geregeld. Na enige druk uit de sector 
lijkt er een politieke wil te ontstaan 
om de kosten van de elektrische infra-
structuur (‘stopcontacten op zee’) in de 
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haVen op Zee
de belangen van het scheepvaartverkeer dichtbij de kust laten weinig ruimte over om 
grote windturbineparken te bouwen. daarom komen toekomstige windenergiegebieden 
verder op zee te liggen zoals de locatie “IJmuiden ver”. Bij een dergelijk gebied, waar 
plaats is voor 5000 mw, groeit de behoefte aan een steunpunt op zee. daarmee kunnen 
vaartijden worden bekort en offshore transformator station worden gerealiseerd: het 
stopcontact op zee. 

nederland zal als eerste met een dergelijke haven op een goed gekozen plaats op de 
noordzee het initiatief kunnen nemen in de europese ontwikkelingen. een haven op zee 
zou de volgende functies kunnen hebben:

voor windenergie
•	 	een	transport-,	assemblage-	en	

onderhoudsstation voor windturbine-
parken op zee, 

•	 onderkomens	voor	personeel,	
•	 opslag	van	reserveonderdelen,	
•	 werkplaatsen,	
•	 	fundaties	voor	afnamebeproevingen	

van complete windturbines, 
•	 	teststation	voor	nieuwe	offshore	

windturbines, 
•	 transformatorstation,	
•	 	elektrisch	onderstation	voor	landver-

bindingen, 

voor andere functies: 
•	 	aquacultuur	voor	grondstoffen	voor	

voedsel, energie en materialen, 
•	 schuilplaats	bij	noodsituaties,	
•	 recreatie	(zeilhaven),	
•	 ‘gas-to-wire’eenheden,	
•	 logistiek	centrum	voor	de	visserij
•	 kustwacht
•	 reddingsmaatschappij
•	 offshore	bedrijven.

elektriciteitstarieven voor iedereen op te 
nemen. Dat betekent dat ontsluiting van 
de Noordzee en aanleg van een elektri-
citeitsnet op zee door TenneT ter hand 
genomen zal worden. Met een ruimte-
lijk beleid waarbij grote gebieden voor 
windenergie worden aangewezen kan 
een optimale elektrische infrastructuur 
op zee worden ontwikkeld met beperkte 
ecologische impact. Om een zeer groot 
windvermogen – dat stap voor stap tot 
2030 gebouwd zal worden – te kunnen 
aansluiten, moet een geheel nieuw elek-
trische infrastructuur worden ontwikkeld 
en gebouwd.
Het totaal elektrisch vermogen dat op 
langere termijn op de Noordzee opge-
wekt kan worden is vergelijkbaar met 
het huidige geïnstalleerde conventionele 
vermogen in Nederland. De inpassing 
van zo’n groot, variërend offshore wind-
vermogen is een uitdaging waarmee de 
elektriciteitssector nog nooit is gecon-
fronteerd. Dit grensoverschrijdende pro-
bleem moet met andere Noordzeelanden 
in Europees verband worden uitgewerkt.

effecten op het ecosysteem  
en veiligheid
Het bouwen en exploiteren van windtur-
bineparken op zee heeft gevolgen voor het 
aquatisch milieu. Daarom moet de project-
ontwikkelaar een Milieueffectrapportage 
van zijn project maken. Tot nu toe zijn er 
bij Noord-Europese offshore projecten geen 
grote ecologische problemen geconstateerd. 
Geluid van het heien van de fundatiepa-
len en cumulatieve effecten zouden in de 
toekomst tot problemen kunnen leiden en 
zijn aandachtspunten bij een grootschalig 
windvermogen op de Noordzee. Internati-
onale monitoring van deze effecten en op 
tijd nieuwe technieken ontwikkelen kan 
veel ellende voorkomen. Er liggen ook veel 
kansen om samen met de ontwikkeling van 
grote projecten nieuwe ecologische inzich-
ten te gebruiken om natuurontwikkeling 
meer ruimte te geven. In verband met 
de veiligheid op zee stelt de scheepvaart 
eisen ten aanzien van de afstanden van 
scheepvaartroutes en windturbinepar-
ken. Nadere analyse van de risico’s en de 
effecten van mogelijke aanvaringen moet 
leiden tot een voor alle partijen accepta-
bele zonering.

Het in We@Sea verband  door ECN ontwikkelde 

monitoringsysteem voor botsingen van vogels met 

draaiende rotorbladen.
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BedrIJVen

Offshore windenergie is per definitie 
een internationale activiteit, waarin vele 
Nederlandse bedrijven een rol spelen. Ze 
zijn betrokken bij veel Noord Europese 
offshore windenergie projecten.

Het Nederlandse bedrijf GustoMSC is 
marktleider als het gaat om ontwerp en 
design van transport en installatie vaar-
tuigen voor windturbines. Het gaat om 
schepen die zichzelf uit het water kun-
nen tillen, de zogenaamde “jack-ups”. 
Deze platforms worden steeds vaker met 
eigen voorstuwing gebouwd en moeten 
zowel windturbineonderdelen kunnen 
vervoeren als hijsen. Ze kunnen worden 
uitgevoerd met kranen voor het tillen 
van onderdelen van 500 tot 1.000 ton. 
Het dek is speciaal ingericht voor het 
meenemen van zoveel mogelijk onderde-
len per tocht.

GustoMsC heeft twee specifieke jack-up 
series ontwikkeld:
•  De SEA serie, met vier poten die ge-

sleept moeten worden en een laadver-
mogen hebben van maximaal 4.000 
ton.

•  The NG series, met eigen voortstuwing 
en een dynamic positioning system 
dat het schip automatisch op koers of 
positie houdt. Met een kraancapaciteit 
van 500 tot 1.500 ton en een laadver-
mogen tot 10.000 ton.

BAllASt NEdAM heeft een modificatie 
op het hefschip de svanen aangebracht, 
waarmee in één lift de windturbine op 
het fundament kan worden geplaatst. 
Een vernuftig systeem zorgt ervoor 
dat de turbine zeer nauwkeurig op de 
fundatie wordt geplaatst, terwijl toch 
kleine bewegingen van het schip zijn 
toegestaan. Hiermee wordt het moge-
lijk dat de meeste afnamebeproevingen 
van de windturbine na assemblage eerst 
op een fundatie aan de wal uitgevoerd 
kunnen worden. Omdat de tijd op zee 
bij de installatie tot een minimum moet 
worden beperkt kan de installatie veel 
sneller worden uitgevoerd, worden grote 

vertragingen als gevolg van de weers-
omstandigheden voorkomen. Dit levert 
grote kostenvoordelen op.

De svanen, dat gebouwd is als hefschip 
voor het plaatsen van zeer zware brugele-
menten is aan een tweede leven begon-
nen als windturbine installatieschip. 
Naast Egmond aan Zee heeft de svanen 
ook voor vier Engelse windturbinepar-
ken werkzaamheden verricht. IHC HydroHAMMEr BV heeft een 

sterke positie op een breed gebied van 
offshore technologie. Het ontwerpt 
technieken en speciale schepen voor het 
uitvoeren van offshore werkzaamheden. 
IHC ontwikkelde een heiblok waarmee 
de fundatiepalen van de meeste windpar-
ken op de Noordzee geslagen zijn. Maar 
men werkt ook aan vele gereedschappen 
om de toekomstige windturbineparken 
efficiënter en sneller te realiseren.
SIF (smulders groep) roermond heeft 
aan veel offshore windparken de mono-
piles geleverd.

In roermond produceert de SIF Group 
stalen buizen tot diameter van 8 meter 
voor de offshore industrie. Met behulp 
van lasrobots worden uit stalen platen 
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gelaste buizen samengesteld. Met nieuwe 
insteekhavens zijn de hallen toegankelijk 
voor transport over water. Deze innova-
tieve productie van grote ronde fundatie-
palen blijkt succesvol.

Nederland heeft vergeleken met andere 
landen zeer goede HAVENS voor zowel 
installatie als onderhoud. IJmuiden en 
Eemshaven gooien hoge ogen als het gaat 
om de logistiek bij de bouw van offshore 
windenergie projecten. Den Helder als 
het gaat om onderhoudsdiensten.
Ook de haven van Vlissingen doet mee. 
De Zeeland Terminal van Verbrugge in 
Vlissingen zal gaan fungeren als het hart 
van de logistieke operatie voor bouw 
van het Britse offshore-windturbinepark 
The Greater Gabbard voor de Britse oost 
kust.  Het windturbinepark van 500 
MW met 140 turbines: is een 50/50 
joint venture tussen een Brits bedrijf 
(Airtricity) en het Duitse energiecon-
cern rWE. De bouw gaat anderhalf jaar 
duren.

dArWINd is een Nederlands bedrijf dat 
zich toelegt op de productie van wind-
turbines van een type dat uitsluitend op 

basis van offshore specificaties is ontwor-
pen. De wind turbine heeft een rotordia-
meter van 115 meter en een geïnstalleerd 
vermogen van 5 MW. Er wordt een direct 
door de windrotor aangedreven genera-
tor toegepast, waarvan het magnetisch 
veld met permanente magneten wordt 
opgewekt. Het feit dat geen tandwie-
loverbrenging wordt gebruikt, verhoogt 
de betrouwbaarheid van de installatie. De 
constructie is volledig afgesloten van de 
buitenwereld om het binnendringen van 
zout en vocht te voorkomen. De koeling 
van de generator vindt plaats door middel 
van een volledig gesloten systeem. De 
opgewarmde lucht uit de generator wordt 
via pijpleidingen naar een warmtewisse-
laar in de voet van de toren geleid en kan 
daar vrij in de toren terugstromen.

de kennisinstituten
De Nederlandse windenergie offshore 
kennis is geconcentreerd bij de TU-Delft 
en het ECN voor de technologie in zijn 
volledige breedte en bij IMArEs voor 
de ecologische effecten.

De kennisvelden beslaan zeer uiteenlo-
pende disciplines en onderwerpen zoals:

•  analyseren van het windaanbod,
•  windturbineconstructies,
•  het ontwerpen en regelen van windtur-

bineparken,
•  het ontwikkelen van expertsystemen 

voor het optimaliseren van onderhoud 
en beheer,

•  het ontwerpen op levensduur,
•  koppeling aan het elektriciteitsnet
•  ontwerpen en beproeven van innova-

tieve componenten, (bladen, nieuwe 
generatoren, fundaties, access techno-
logie, draagconstructies)

•  nieuwe windturbine concepten voor 
op zee.

Nederland had als eerste een samenhan-
gend onderzoekprogramma, gericht op 
het genereren van kennis voor het op 
grote schaal toepassen van windener-

gie op zee. Het in 2004 geformuleerde 
programma We@sea heeft de weg bereid 
voor de Nederlandse bedrijven en ken-
nisinstellingen naar windenergie op de 
Noordzee.

de projectontwikkelaars
In Nederland zijn naast energiebedrijven 
zelfstandige projectontwikkelaars actief 
op de Noordzee. Ze ontwikkelen en 
ontwerpen niet alleen projecten op het 
Nederlandse deel van de Noordzee maar 
doen dat ook in België, Groot Brittan-
nië, Denemarken en Duitsland. Omge-
keerd, ontwikkelen buitenlandse project-
ontwikkelaars windturbineparken op het 
Nederlandse deel van de Noordzee. Door 
overnamen van de Nederlandse energie-
bedrijven zal dit een normaal verschijnsel 
worden.
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InternatIonale samenwerkIng

Alle tot nu toe gerealiseerde offshore 
windenergie projecten liggen in Euro-
pese wateren; in Denemarken, het Ver-
enigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, 
België en Ierland. Op korte termijn 
worden ambitieuze plannen gerealiseerd 
in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 
Denemarken en België. Op wat langere 
termijn staat er heel wat te gebeuren in 
de Verenigde staten, China, Zweden, 
Frankrijk, en last-but-not least, in Ne-
derland.

kansen voor bedrijven
Alle initiatieven bij elkaar is er wereld-
wijd begin 2009 ruim 30.000 MW off-
shore wind in ontwikkeling. Alleen al in 
Europa zal tegen 2020 ruwweg 30.000 
MW wind op zee gerealiseerd zijn. Dit 
biedt een veelbelovend perspectief voor 
Nederlandse bedrijven en instituten.

nederland, kennisland
In kennisland speelt Nederland een meer 
dan evenredige rol. Zo zijn ECN en de 
TU-Delft intensief betrokken bij grote 
internationale onderzoekprojecten, zowel 
op Europees als op bilateraal niveau. Het 
overgrote deel van het windenergieonder-

zoek international vindt zijn argumentatie 
in de specifieke offshore eisen. Offshore 
windenergietechnologie is als het ware de 
motor van innovaties in deze sector. Voor-
beelden van grote Europese projecten zijn 
UpWind en DownVind.
UpWind (M€ 30) richt zich op het 
onderzoeken van de ontwerpgrenzen van 
turbines bij het opschalen en DownVind 
op de evaluatie van de meetgegevens van 
het diepwater project Beatrice, 40 km uit 
de oost schotse kust in 40 meter diep wa-
ter. De bijdragen aan dit soort projecten 
worden aan Nederlandse kant ingekaderd 
in nationale programma’s zoals We@sea 
en EOs.
Nederlandse partijen zijn ook promi-
nent aanwezig bij internationale kennis 
netwerken zoals de Europese Academie 
voor Windenergie, het Europese Tech-
nologieplatform Windenergie en de IEA 
Windenergieprogramma’s.
De kennis die zo in Nederland wordt op-
gebouwd komt de fabrikanten, offshore 
bedrijven, adviessector, alsmede het on-
derwijs ten goede. De hele Nederlandse 
offshore wind sector zit daardoor in de 
kopgroep, qua innovatie- en concurren-
tiekracht.

inbreng in europees beleid
Internationale samenwerking binnen 
Europese netwerken is van groot belang 
om de Nederlandse inbreng in Europese 
initiatieven en wetgeving (Directives) 
veilig te stellen. In de komende jaren is 
een Europese harmonisatie van de vol-
gende zaken absoluut vereist:
•  planologische richtlijnen en strate-

gische milieu effectrapportages over 
de nationale grenzen van de EEZ’s 
(Exclusieve Economische Zones) heen

•  vaststellen van natuurbeschermings-
richtlijnen op zee en het meten en 

voorspellen van cumulatieve effecten 
van zeer grootschalige windparken 
op het ecosysteem, over de nationale 
grenzen

•  het opschonen en efficiënter maken 
van MEr procedures

•  veiligheidscriteria voor de scheepvaart
•  de ontwikkeling van een Europees 

concept van een transportnet voor 
duurzaam opgewekte elektriciteit en 
in het bijzonder de realisatie van een 
zeenet, inclusief de ‘software’ die bij 
zo’n concept hoort.
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In het voorafgaande hebben we een 
beeld geschetst van wat er op het gebied 
van offshore windenergietechnologie en 
implementatie gebeurd. Het is echter 
pas het begin van een ontwikkeling naar 
grootschalige toepassing waarbij een 
beduidend deel van onze elektriciteit 
komt van windturbines op zee. In dit 
hoofdstuk geven we aan welk beleid 
nodig is om de grote sprong voorwaarts 
te maken. 
Grootschalige toepassing van offshore 
windenergie is een nieuwe technologie 
vergeleken bij windenergie op land. 
De techniek van offshore windenergie 
is veelbelovend, maar nog niet concur-
rerend. Dit vraagt om financiële sti-
muleringsmaatregelen en een gericht, 
door de vragen geïnspireerd onderzoek 
programma. 
Op het bordje van de overheid ligt de 
ontwikkeling van de elektrische infra-
structuur, die noodzakelijk is voor het 
verbinden van de windturbines aan het 
elektriciteitsnet op land. Het uitbreiden 
en aanpassen van het huidige elektriciteit 
transport systeem met een groot zeenet is 
een ingewikkelde, grensoverschrijdende 
zaak waarvoor zowel de Europese Unie 

het BeleId
Marktordening: 
•	 	Eisen	aan	aanbesteding
•	 	Ontwerp	selectieproces	van	partijen
•	 	Uitgifte	van	concessies,	etc.
•	 	One	stop	shop	voor	alle	windenergie	

offshore zaken.

ruiMtelijk beleid:
•	 	Wbr	vergunning

Financieel beleid: 
•	 	Fiscale	faciliteiten		
•	 	Rijksbijdrage	(SDE,	Teruglevertarieven)

elektrische inFrastruktuur:
•	 	Ontwerp	netinfrastructuur,	passend	in	

europees kader
•	 	Netaanpassing	op	land,	
•	 	Regelstrategieën	
•	 	Balanshandhaving	

technische ontwikkeling:
•	 	Maatregelen	om	supply	chain	problemen	

te voorkomen
•	 	Stimuleren	van	Innovaties	om	tot	goedko-

pere opwekkosten te komen

econoMische iMpact 
•	 	Kosten-baten	analyse,	vanuit	nationale	

optiek. 

project voorbereiding: 
•	 	Single-point	accountability,	
•	 	Meten	van	relevante	fysische	en	ecologi-

sche grootheden zoals:
     windkarakteristieken, 
     bodemgesteldheid, 
     stroming, 
     golfkarakteristieken, 
      effecten op het marine ecosysteem 

m.b.t. relevante species vogels, 
     benthos en zeezoogdieren. 
•	 	Locatie	selectie	via	effect	rapportages:	
milieu,	externe	veiligheid,	gezondheid	
(arbo), sociaal (bijvoorbeeld visserij), 
economisch gebruik van de noordzee

verder:
•	 	Fungeren	als	kritische	denk	tank	met	

betrekking tot grootschalige offshore 
windenergie op zee voor de energievoor-
ziening.

•	 	Communicatieloket	voor	de	afstemming	
met europese initiatieven en regelgeving.

aandaChtgeBIeden Van het  
regIeorgaan offshore wIndenergIe

als de individuele Noordzeelanden een 
actief beleid moeten ontwikkelen. 
De Noordzee is een natuurgebied met 
veel economische activiteiten die op 
elkaar moeten worden afgestemd: de vis-
serij, olie- en gaswinning, zandwinning, 
scheepvaart en militair oefenterrein. On-
danks de schijnbare leegte is de Noord-
zee dus een intensief gebruikt gebied. 
Dat vraagt om een zorgvuldig ruimtelijk 
beleid. Voor de bouw van windturbine-
parken is een heldere wet- en regelgeving 
nodig als basis voor vergunningen.
Al deze aspecten zijn niet alleen nieuw, 
maar hebben ook een dusdanige om-
vang, vergelijkbaar met de Deltawerken, 
dat een nieuw beleid vereist is. Het 
realiseren van het overheidsdoel lukt niet 
alleen met veel menskracht en denkwerk, 
maar stelt ook hoge eisen aan het organi-
serend vermogen van de betrokken par-
tijen. Om de organisatie vorm te geven 
is een publiekprivaat regieorgaan nodig 
waarin alle belanghebbenden, overheid, 
bedrijfsleven, kennisinstellingen, op een 
bindende manier samenwerken en samen 
denken. Met een dergelijk projectmatig 
beleid moeten ruimtelijk beleid, vergun-
ningen, financiële steun, elektrische 

infrastructuur en internationale samen-
werking vorm te krijgen. Deze gecoör-
dineerde aanpak is een kritische succes-
factor. De Nederlandse Wind Energie 
Associatie NWEA heeft zo’n regie orgaan 
voorgesteld.
Als de overheid op al deze terreinen 

een samenhangend beleid voor langere 
termijn heeft vastgesteld ontstaat pas 
het krachtige marktperspectief waar het 
bedrijfsleven om vraagt als voorwaarde 
voor grote eigen investeringen in off-
shore windenergie. 
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de twee wegen uitgewerkt
De vraag is hoe gaat het nu verder met 
de bouw van Nederlandse windturbine-
parken op de Noordzee.
Hoe bereiken we de tussendoelstelling 
van 6000 MW op zee? Er zijn ruwweg 
twee wegen naar dat doel. Een snelle en 
een rustige weg. Bij de snelle ontwikke-
ling bereiken we onze doelstelling even 
na 2020. De rustige weg brengt ons later 
bij dat doel, namelijk rond 2027. Uiter-
aard hangen er verschillende prijskaartjes 
aan. 
Hoeveel overheidmiddelen heeft offshore 
windenergie nodig voordat het op eigen 
benen kan staan?
Om die vraag te beantwoorden moeten 
aannamen worden gedaan. Uiteraard 
moeten we het huidige kostenniveau 
kennen. Dat is moeilijk eenduidig vast 
te stellen omdat geen van de tot nu toe 
gerealiseerde offshore projecten (ca. 30) 
hetzelfde zijn. De opwekkosten van 
stroom op zee zijn afhankelijk van de 
investeringskosten, het windaanbod, 
afstand tot de kust, bodemcondities, 
waterdiepte en financieringsvorm. 
Ondanks de onzekerheden kan ruwweg 
gesteld worden dat de kosten van off-

shore elektriciteit twee keer duurder zijn 
dan op land. Op basis van vele studies 
blijkt dat offshore windenergie tussen 
2020 en 2025 rendabel zal zijn. Deze 
periode is uiteraard geschat op basis van, 
meestal conservatieve, veronderstellingen 
met betrekking tot de kostentoename 
van fossiele brandstoffen en de snelheid 
waarmee offshore windenergietechnolo-
gie goedkoper wordt (de leercurve). Met 
name de kosten van fossiele brandstof-
fen, kunnen in werkelijkheid zeer sterk 
gaan afwijken van de vooronderstellin-
gen. Het tijdstip van het concurrerend 
worden van offshore windelektriciteit 
zou daarom ook eerder kunnen liggen. 

We nemen aan dat er een investering 
van ca. 3 miljoen nodig is per MW. Voor 
1200 windturbines van 5 MW betekent 
dat 18 miljard €’s. Dat geld moeten 
de projectontwikkelaars bij elkaar zien 
te krijgen. Dat lukt alleen als er een 
financiële bijdrage van de overheid in de 
aanloopperiode wordt gegeven. Dat kan 
in de vorm van belastingvoorzieningen, 
subsidie of liever nog, een vast terug-
levertarief. Het idee is dat de overheid 
gedurende de eerste 10 jaar, een finan-

ciële bijdrage levert aan elke geleverde 
kilowattuur (kWh).  
Het gaat dan om een overheidsbijdrage 
die wordt betaald uit de bestaande ener-
giebelasting, die het tekort dekt voor een 
rendabele exploitatie. Jaarlijks ontvangt 
de overheid ongeveer 4 miljard Euro via 
de reguliere Energie Belasting rEB. 
slechts een kwart daarvan is maximaal 
per jaar nodig, om offshore windenergie 
van de grond te krijgen. De overheid 
betaalt alleen voor geleverde kWh-en die 
van te voren zijn in te schatten. Dat sluit 
budgettaire verrassingen uit. 
De exploitatiekosten  worden vastgesteld 
op basis van de investeringskosten en de 
energieprijs. Door leereffecten (produc-

tievolume en technische ontwikkeling) 
en zullen de kosten van offshore wind-
energie dalen terwijl de energieprijs, over 
langere tijd genomen, zal stijgen. 
Ervan uitgaande dat er zeker na 2025, 
voor nieuwe projecten geen rijksbijdrage 
meer nodig is, voor zowel de snelle als 
de rustige weg.  Er wordt immers ook 
geleerd van internationale ervaringen. 
Voor de twee wegen zijn berekeningen 
gemaakt om een globaal inzicht te krij-
gen in de benodigde rijksbijdrage. 

Voor beide wegen is het begintraject ge-
lijk, na 2016 gaan de installatiesnelheden 
uit elkaar lopen.
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de rustIge weg
we houden in de periode 2015 tot 2026 een bouwtempo van 500 mw per jaar aan. daar heb-
ben we één set van schepen voor nodig. In 2020 wordt dan een vermogen gerealiseerd van 
3678 mw. dit is minder dan de doelstelling van 6000 mw. 

Vanaf	2025,	wanneer	windenergie	op	zee	rendabel	kan	worden	geëxploiteerd,	verdub-
belen we het bouwtempo zodat per jaar 1000 mw kan worden gebouwd. wanneer eerder 
gebouwde windturbineparken moeten worden vervangen is er weer één set van schepen 
nodig. In 2043 staat dan 20.000 mw te draaien. 

dit scenario kost in het slechtste geval 20 miljard euro aan rijksbijdrage. het verloop van 
de jaarlijkse benodigde rijksbijdrage staat in de figuur op bladzijde 19. deze bijdrage wordt 
voor elk park voor een periode van 10 jaar vastgesteld. In 2022 bedraagt de rijksbijdrage 1,7 
miljard. daarna gaat het snel naar beneden en na 2025 worden er geen nieuwe bijdragen 
meer toegekend.

de snelle weg
met een snelle implementatie halen we de 6000 mw doelstelling in 2021. dat betekent wel 
dat we direct aan de slag moeten gaan met twee sets schepen. In 2015 en 2016 worden 
twee parken gebouwd met elk 100 windturbines van 5 mw. 

In 2017 moet de installatiecapaciteit verdubbeld worden zodat elk jaar een vermogen van 
1000 mw kan worden gerealiseerd. Zo realiseren in 2020 in totaal 5678 mw. In 2036 hebben 
we dan 20.000 mw geïnstalleerd.

het snelle scenario kost in het slechtste geval 30 miljard €’s.

de jaarlijks benodigde rijksbijdrage staat in de figuur op bladzijde 19. de bijdrage voor elk 
park	wordt	voor	een	periode	van	10	jaar	toegekend.	In	2022	wordt	het	maximum,	2,5	miljard	
euro aan rijksbijdrage besteed. daarna gaat het snel naar beneden en na 2035 wordt er 
geen rijksbijdrage meer betaald, omdat er dan geen rijksbijdrage meer nodig is.

Er staan nu twee Nederlandse windpar-
ken met een gezamenlijk vermogen van 
228 MW op de Noordzee. 

Aan het eind van deze kabinetsperiode, 
in 2011, moet bekend zijn welke wind-
turbineparken vergunningen en subsidie 
hebben verkregen. Als alles goed gaat 
dan kunnen deze parken gebouwd wor-
den in 2012 en 2013, afhankelijk van 
de beschikbaarheid van windturbines en 
installatieschepen. 

Begin 2015 staan er dan vier Nederlandse 
windparken met een gezamenlijk vermo-
gen van bijna 700 MW. Dan moet een 
grote stap voorwaarts gemaakt worden. 
Duidelijkheid moet er dan zijn over:

•   de financiële bijdrage van de Neder-
landse overheid

•   de aanleg van de elektrische infrastruc-
tuur

• beschikbaarheid van installatieschepen 
• beschikbaarheid van windturbines.
•  haventerreinen geschikt voor assem-

blage 
• de bouw van een haven op zee

Willen we de doelstelling van 6000 MW 
halen dan moeten we vanaf 2017 voor de  
snelle weg elk jaar 1000 MW bijbouwen. 
Voor de rustige weg aanvankelijk 500 MW 
per jaar en dat kan met één set (een zgn. 
‘spread’) van schepen. Eén set van schepen 
bestaat uit bijvoorbeeld twee installatie 
schepen en een tiental serviceschepen.  

rond 2022 wordt het huidige windpark 
Egmond aan zee OWEZ ontmanteld en 
een jaar later wordt het Prinses Ama-
liawindpark (Q7) vervangen door een 
nieuw park met grotere turbines. 
In 2033 moet door vervanging en de 
doorgaande nieuwbouw, de installatie 
capaciteit worden verdubbeld om door-
groei met 1000 MW per jaar mogelijk 
te maken! In 2036 wordt bij een snelle 
implementatie 20.000 MW bereikt en 
bij de rustige weg gebeurt dit in 2043.

Bij een rustige implementatie plaatsen 
we tot het moment dat windenergie op 
zee rendabel is, elk jaar 500 MW. Daarna 
gaan we versnellen en elk jaar 1000 MW 
of misschien wel meer plaatsen.

We gaan er van uit dat dit alles kan ge-
beuren zonder conflicten met de scheep-
vaart en andere gebruikers en zonder de 
ecologische waarden van de Noordzee 
aan te tasten. 
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tenslotte

Doel van de Nederlandse overheid:
6000 MW in 2020 als tussendoelstelling naar een nog 
niet door de overheid vastgesteld eindvermogen.

Daar zijn de volgende stappen voor nodig:

StAp 1: de huidige twee windturbineparken met een 
gezamenlijk vermogen van 228 MW op de Noordzee

StAp 2: In 2013-1014 de bouw van nog eens twee 
parken van totaal 450 MW erbij. 

StAp 3: groei naar 6000 MW in 2020 (optie snelle 
weg)

StAp 4: verdere groei naar 20.000 MW in 2036.

Kostenreducties bij offshore windenergie 
kunnen worden bereikt door: 
-  speciale offshore windturbines: van 5 tot 10 MW.
-  geïntegreerde fundaties, transport en installatie tech-

nieken
-  seriematige productie van fundaties
-  installatie van windturbines in een of twee stappen
-  nieuwe offshore elektrische infrastructuur
-  multifunctioneel gebruik van offshore en faciliteiten 
-  geoptimaliseerde onderhoud en exploitatie strate-

gieën
-  efficiënte Europees afgestemde wet- en regelgeving

Cruciaal is het beleid van de overheid op het 
gebied van : 
-  (Europees afgestemd) duidelijk ruimtelijk beleid
-  helder en houdbaar concessiestelsel (bouwvergunnin-

gen) 
-  nationale coördinatie offshore windenergie in een 

publiekprivaat regieorgaan
-  financiële stimulering tot offshore windenergie ren-

dabel is, naar verwachting in 2025
-  coördinatie van de aanleg van benodigde offshore 

infrastructuur (haven en elektriciteitsnet) 
-  coördinatie met de buurlanden Duitsland, België en 

Groot Brittannië.
-  opleiding en training 
 

Daarbij komt:
-  snelheid van implementatie heeft invloed op de 

rijksbijdrage; rustig aan kost 15 miljard, snel kost 25 
miljard. 

-  “back casting”: we moeten nu zaaien om over 10 tot 
20 jaar te kunnen oogsten. 

-  effecten zullen snel zichtbaar zijn in het aantal banen 
en de voorzieningzekerheid van elektriciteit

-   Nederland zal een leidende rol kunnen spelen in 
kennis en kunde op het gebied offshore windenergie. 

-  offshore technologie past bij de historische traditie 
van de Nederlanders en de zee.

-  net als de dijken, zorgt windenergie voor het voort-
bestaan van Nederland

-  offshore windenergie is als internationale economi-
sche activiteit sterk in opmars.

-  offshore windenergie heeft op de korte termijn het 
grootste potentieel van de beschikbare duurzame 
energiebronnen 

-  vele Nederlandse bedrijven zijn al betrokken bij de 
ontwikkeling van offshore windenergie.

-  de Nederlandse offshore industrie is betrokken bij 
bijna alle Europese offshore windenergie projecten.
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6�000 MW offshore wind energie betekent:
-  1200 windturbines met een rotordiameter van ruim 

125 meter (5 MW)
-  1000 km2 (= 32 x 32 km)= 2% van het Nederlandse 

deel van de Noordzee. 
-  een elektriciteitsproductie van 18 miljoen MWh per 

jaar
-  een besparing van 10 miljoen ton CO2 / jaar
-  ca. 25 % van ons nationale elektriciteitgebruik
-  een investering van 18 miljard Euro
-  financiële bijdrage van de overheid 15 - 25 miljard 

Euro
-  2400 - 5000 banen

20�000 MW offshore wind energie betekent:
-  2000 tot 4000 windturbines met een diameter van 

ruim 125 tot 175 meter (5 tot 10 MW)
-  3600 km2 (= 60 x 60 km) 7% van het Nederlandse 

deel van de Noordzee.
-  een elektriciteitsproductie van 61 miljoen MWh per 

jaar
-  een besparing van 35 miljoen ton CO2 / jaar
-  ca. 100% van ons nationale elektriciteitgebruik 
-  een investering van 60 miljard Euro
-  financiële bijdrage van de overheid 15 -25 miljard 

Euro
-  8000 – 16.000 banen 
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we@sea
Bsik offshore windenergie onderzoekprogramma
www.we-at-sea.org

ecn
Energieonderzoek Centrum Nederland
www.ecn.nl

duwind; tu-delFt
Delfts Universitair WINDenergie instituut
www.lr.tudelft.nl/

noordzeewind
OWEZ offshore windpark
www.noordzeewind.nl/

prinses aMaliawindpark
Offshore windpark
www.prinsesamaliawindpark.eu

ballast nedaM
Bouw, ontwikkeling, infrastructuur
www.offshore-energy.nl

referentIes

gustoMsc
Ontwerp en constructie offshore vaartuigen
www.gustomsc.com

ihc
Heitechnieken
www.hydrohammer.com

siF
Civil engineering
www.sif-group.com/wind.html

aMpelMann
Ontwerp en bouw gestabiliseerde toegangsplatforms
www.ampelmann.nl

darwind
Fabrikant windturbines
www.darwindturbines.com

keMa
Technisch advies, inspectie, testen en certificatie
www.kema.com

owe
site voor offshore wind profesionals
www.offshorewindenergy.com

ewea
European Wind Energy Association
www.ewea.org

tpwind
European Technology Platform Wind energy
www.windplatform.eu

nwea
Nederlandse Wind Energie Associatie
www.nwea.nl

wind service holland
Informatie windenergie implementatie
home.planet.nl/~windsh/offshore.html

noordzeeloket
Informatie activiteiten op de Noordzee
www.noordzeeloket.nl
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we@sea
We@sea werd in 2004 opgericht met als doel kennis 
te vergaren om risico’s te verkleinen en zo een verant-
woorde implementatie mogelijk te maken van een 
grootschalig windenergie vermogen op de Noordzee. 
We@sea voert tot begin 2010 een geïntegreerd, mede 
door de overheid (Bsik) gefinancierd r&D programma 
uit. Het consortium bestaat uit 30 partijen die elk een 
belang hebben bij een verantwoorde bouw en exploita-
tie van windturbineparken op zee. 

econcern
Econcern’s missie is een ‘duurzame energievoorziening 
voor iedereen’. Econcern bestaat uit de werkmaatschap-
pijen Ecofys, Evelop, Ecostream, Ecoventures en One- 
Carbon. Gezamenlijk realiseren zij unieke projecten, 
innovatieve producten en diensten voor een duurzame 
energievoorziening. Econcern, wereldwijd actief met 
zo’n 1200 professionals in meer dan 20 landen, staat op 
plaats 234 in de Europese top 500 van snelstgroeiende 
en de meeste banen creërende ondernemingen in 2007, 
en is winnaar van de European Business of the Year 
Award 2008. Econcern is sponsor van deze publicatie.

Deze brochure kwam tot stand op basis 
van een brainstorm sessie met: 
Frits Verheij (KEMA)
Theo de Lange (ECN Windenergie)
Jos Beurskens (We@sea / ECN)
Chris Westra (We@sea / ECN)

met bijdragen van Ernst van Zuijlen 
(Econcern / NWEA) en Huub den 
rooijen (shell Windenergy)

en de output van de We@sea projecten:
“Internationale monitoring” en  
“Nederlandse strategie offshore wind” 

Teksten en eindredactie: Chris Westra en 
Jos Beurskens

Vormgeving en productie: sTrETTA, 
www.stretta.nl

Foto’s:
Jos Beurskens, Chris Westra, Bert  
Janssen, Econcern, Noordzeewind.

Illustraties: Ballast Nedam, GustoMsC, 
reinout Prins en raadgevend 
Ingenieursbureau Lievense, Darwind,  
Jos Beurskens en Chris Westra
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