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Voorwoord

Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) is een netwerkorganisatie met 60+ bedrijven, twee zeehavens en 
lokale autoriteiten die zich gezamenlijk richten op de Offshore Energy. Zij heeft haar wortels in en rond het 
Noordzeekanaal gebied. Binnen dit unieke netwerk, uitstekend gelegen ten aanzien van de Noordzee, centrale 
ligging in Europa en ruim dertig jaar ervaring in de offshore sector, werken we samen om activiteiten aan te trekken 
in het Noordzeekanaalgebied op het gebied van windenergie op zee.

Binnen Wind@Work programma kiezen we voor een regionale propositie, waarbij bedrijven, organisaties én ruimte 
langs het hele Noordzeekanaalgebied zijn betrokken. We werken vraag-gedreven, continu vaststellend wat deze 
regio specifiek kan bijdragen aan offshore windenergie. We volgen de ontwikkelingen in de markt nauwgezet.  
We kijken naar scenario’s op de korte, middellange en lange termijn. Daarbij hoort ook het verkennen van boven-
regionale samenwerking.

Het programma is gegroepeerd rond drie thema’s: Markt, Cluster & Kennis en Innovatie & Arbeidsmarkt. Bij het  
thema Markt gaat het om aansluiting op de markt, en awareness van potentiële klanten te vergroten op de  
mogelijkheden in de regio. Het thema Cluster & Kennis gaat over het versterken van de bedrijfsleden door  
onderlinge samenwerking en het uitbreiden van het aantal bedrijven in het cluster. Kennismarkt, Innovatie & 
Arbeidsmarkt zijn de uitdagende randvoorwaarden om een duurzaam cluster en keten neer te zetten. 

In het wind@work programma, binnen het thema Markt, is één van de projectonderdelen het ‘logistiek straatje’.  
In dit project hebben we de impact van marktontwikkelingen op de Noordzee afgezet tegen de aanwezige  
infrastructuur en logistiek. Daarmee hebben we zowel een onderbouwde basis gelegd voor de markt als een  
verdieping aangebracht voor het logistieke concept.

In de afgelopen maanden is met een kleine projectgroep en externe expertise, gewerkt aan de invulling van de 
logistieke opgave. In drie sessies en met inbreng van externe expertise en beschikbare (markt)informatie hebben 
we samengebracht in dit eindrapport. 

In dit rapport wordt dieper ingegaan op de markt, de achterliggende drivers en economische waarde van deze  
projecten op de Noordzee, met een afbakening tot ons ‘natuurlijke achterland’. De windturbineparken voor onze 
kust zijn in kaart gebracht.

Op basis van de huidige logistieke aanpak in de offshore wind en relevante windparkontwikkelingen, hebben  
we de resultaten berekend wat de impact is op het havengebied. Tot slot zijn er concrete aanbevelingen voor het 
vervolg.

Met al deze informatie en dit eindrapport hebben we concreet inzicht in de hardheid van de markt en krijgen we 
zicht op omzet. Ook kunnen we gericht actie ondernemen op uitdagingen in de regio en volop de kansen benutten. 

In dit rapport worden de termen regio, haven(s) IJmuiden - Amsterdam en Noordzeekanaalgebied gebruikt,  
waarbij we de geografische aanduiding bedoelen in en rond het Noordzeekanaal.
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Inleiding

Windenergie op zee, kansen voor 
de regio 
De komende jaren zullen Duitsland, Nederland, Frankrijk 
en Groot-Brittannië een groot aantal windturbineparken 
in de Noordzee aanleggen. De regio IJmuiden-Amster-
dam kan dankzij haar ligging en logistieke faciliteiten een 
belangrijke rol spelen bij de bouw, onderhoud en ver-
nieuwing van zowel de Nederlandse, Duitse als Engelse 
windturbineparken. Dit biedt kansen voor de havens en 
het bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied.

Wil het een aandeel in deze markt verwerven dan zal 
de regio in beweging moeten komen; 
- de samenwerking moeten intensiveren, 
- de markt moeten bewerken,
- en eventuele ontbrekende schakels in de (logistieke) 
keten moeten aanvullen. 
Kortom: de regio overtuigend positioneren als uitvals-
basis voor de aanleg, onderhoud en vernieuwing van 
windturbineparken op zee.

Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP), een samen-
werkingsverband van bedrijven actief in de offshore, 
heeft in haar “Offshore Wind Programma Noordzee-
kanaalgebied” de positionering van de regio als apart 
onderdeel meegenomen. AYOP heeft inmiddels een 
basis voor deze positionering gelegd in de vorm van een 
logistiek concept: het “dienbladmodel”. Het “dienblad-
model” staat voor de een slim ontzorgend systeem, 
gebaseerd op het brede en diepe aanbod op het gebied 
van logistiek en toelevering in de offshore energie. 

Positionering van de regio, een 
tweeledige opgave
De positioneringsopgave voor het Noordzeekanaalge-
bied kent zowel een externe als interne component. 
De externe opgave is om de ‘logistieke beslissers’ te 
bewegen om IJmuiden-Amsterdam als regio te kiezen 
voor hun offshore wind activiteiten. Dit vraagt zowel 
om strategie en kennis van zaken. Welke marktpartijen 
moeten benaderd worden, welke kanalen kunnen 
daar het beste voor aangewend worden en met welke 
boodschap gaan we ze benaderen? Voor dat laatste 
vormt het “dienbladmodel” het vertrekpunt.
Voorwaarde voor succesvolle marktbewerking is dat er 
binnen de regio voldoende ambitie en uitvoeringskracht 

aanwezig is, en de intentie om dit samen te doen. 
Anders blijft de marketingboodschap onvoldoende 
geladen.

De interne opgave is om beiden te organiseren. Ook 
dit vraagt om strategie en inhoud. Welke regionale 
partijen zijn van belang en hoe krijgen we ze zover dat 
ze hun krachten gaan bundelen. Het bedrijfsleven moet 
overtuigd zijn dat een marktaandeel in de aanleg van 
windturbineparken economisch de moeite waard is. 
Kortom, geloof in de windenergiemarkt en de bijdrage 
die de bedrijven uit de regio daaraan kunnen leveren, 
de potentie van de regio en de eigen rol daarin.
 

Doel en inhoud van het project
Doel van dit project, verdieping van het logistieke stra-
tje, is dat de regio zich onderscheidend én als eenheid 
presenteert in de Europese offshore windmarkt met 
als resultaat het aantrekken van werk voor nieuwe en 
bestaande windenergieprojecten.
In dit positioneringsproject zijn drie fases te onder-
scheiden:
 - Fase 1:  Bouwstenen aandragen voor de mobilisa-

tie van regionale partijen en de bewer-
king van de Europese markt (de interne 
en externe boodschap)

 - Fase 2:  Opstellen marketing boodschap en mar-
ketingstrategie

 - Fase 3:   Opzetten uitvoeringsorganisatie
Fase 1 is met de betrokken projectleden afgerond en 
de resultaten ervan zijn opgenomen in dit eindrapport.

De rapportage is inhoudelijk opgebouwd rond de vol-
gende onderzoeksvragen:
 -  Heeft windenergie toekomst als nieuwe energie-

bron?
 -  Hoe serieus zijn de plannen van landen rond de 

Noordzee voor windenergie op zee?
 -  Wat is de economische waarde van deze plannen 

voor bedrijfsleven en samenleving?
 -  Welke kansen bieden deze plannen voor de 

regio?
 -  Is de regio logistiek in staat om deze kansen op 

te pakken?
 -  Hoe kunnen deze kansen het beste benut  

worden?
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1 STAPSGEWIJS FOCUS AANBRENGEN
Naast de projectsessies onder begeleiding van Westra 
Consulting en Totta, zijn interne en externe gesprekken, 
alsmede Europese bronnen gebruikt voor dit rapport. 

OFFSHORE WIND ONTWIKKELINGEN EU

WINDTURBINEPARKEN OP DE NOORDZEE
OP KORTE EN MIDDELLANGE TERMIJN

MOGELIJK MARKTAANDEEL NOORDZEEKANAAL

LOGISTIEKE EISEN IN KAART

WAT IS NODIG OM KANSEN TE BENUTTEN
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Hoofdstuk 1 
De toekomst van 
windenergie op 
zee
Welke toekomstkansen heeft windenergie als alterna-
tieve energiebron, ten opzichte van fossiele bronnen 
en andere hernieuwbare bronnen als zon en biomassa. 
Wat zijn de windenergieambities van de landen langs 
de Noordzee, en hoe robuust zijn die doelstellingen?

We beperken ons bij het laatste tot de landen met toe-
komstplannen die binnen bereik liggen van de Neder-
landse havens en onze regio in het bijzonder, te weten 
Engeland, Duitsland en natuurlijk Nederland zelf.

1.1  Een blijvende, betrouwbare en 
schone energiebron 

De beschikbaarheid van elektriciteit vinden we vanzelf-
sprekend, maar we staan nauwelijks stil bij de conse-
quenties van fossiele energiebronnen als aardgas, olie 
en steenkool. Deze bronnen zijn eindig en het winnen 
zal in toenemende mate complex worden en daarmee 
duurder. 

Daarbij komt dat fossiele energiebronnen, van winning 
tot gebruik, nadelige effecten hebben op het leefmi-
lieu. De uitstoot van CO2 en andere emissies hebben 
impact op het klimaat en de luchtkwaliteit. Wind is net 
als zonne-energie een hernieuwbare energiebron. Wind 
raakt niet op en kan dus altijd gebruikt worden voor het 
opwekken van elektriciteit. 

Naast het feit dat de fossiele voorraad eindig is, ligt ze 
voor een belangrijk deel in gebieden die niet uitblinken 
door politieke stabiliteit. Onrust in Irak, Rusland en het 
Midden Oosten hebben directe gevolgen voor de toele-
vering en prijzen van fossiele brandstoffen. Leverantie 
én prijzen van fossiele energiebronnen zijn dus niet 
gegarandeerd.

De Europese landen willen voor hun energievoorzie-
ning dan ook minder afhankelijk worden van externe 
bronnen en richten hun pijlen op het ontwikkelen van 
alternatieven. De recente spanningen met Rusland en 
Oekraïne benadrukken nog eens het belang van dat 
streven. 

Europa spendeerde in 2011 € 406 miljard (mld.) aan de 

import van fossiele brandstoffen. Dit bedrag steeg in 2012 

tot € 545 mld. Dit is meer dan drie keer de kosten voor 

de financiële reddingsoperatie voor Griekenland tot 2013. 

Europa importeert meer dan de helft van haar energie in 

de vorm van fossiele brandstoffen, waardoor zij kwetsbaar 

is voor onstabiele fossiele brandstofprijzen.

Bron EWEA. 

DE BETROUWBAARHEID EN VOORSPELBAARHEID VAN  

WINDTURBINES

Moderne windturbines beginnen stroom op te wekken bij 

windkracht twee tot drie en leveren vanaf windkracht zes 

het volle vermogen. De meeste turbines schakelen uit bij 

extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld als het harder 

waait dan 25 meter per seconde (windkracht tien). De 

technische beschikbaarheid van moderne windturbines is 

zeer hoog, hoger dan 95 procent. Dit betekent dat een 

windturbine slechts een klein deel van de tijd (twee weken 

per jaar) niet kan draaien vanwege onderhoud of storing.

Bron NWEA.

Windenergie is bovendien een schone energiebron. 
Eén windturbine van 3 MW in Nederland voorkomt de 
uitstoot van bijna 4.000 ton CO2. Dit is te vergelijken 
met de CO2-uitstoot van 1.000 personenauto’s die 
ieder 25.000 kilometer per jaar rijden1. 

De hoeveelheid energie die nodig is om een windtur-
bine te fabriceren, te plaatsen, te onderhouden en na 
twintig jaar te verwijderen (de hele levenscyclus), wordt 
door een windturbine in drie tot zes maanden terugge-
wonnen2.

Kortom: De drivers achter windenergie zullen belang-
rijker worden er daarmee de betekenis van windener-
gie als hernieuwbare energiebron alleen maar doen 
toenemen.

 1. Bron EnergieNed

  2. Bron: MilieuCentraal
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1.2  Europa. De ambities voor de 
Noordzee

Energiepolitiek met de focus op hernieuwbare energie 
is gemeengoed in alle Europese landen en overheden 
investeren in de transitie naar een duurzame energie-
voorziening. Diverse landen rond de Noordzee willen 
windenergie op zee gaan winnen om aan hun transitie-
doelstellingen te kunnen voldoen. 
De hardheid van deze doelstellingen is sterk politiek en 
maatschappelijk bepaald. Naast de (politieke) veran-
kering geven ook de gerealiseerde windturbineparken 
en maatregelen een indruk van hoe serieus de landen 
rond de Noordzee zijn met hun duurzame energie 
ambities.

In 2020 moet 20% van de Europese energieproductie 
afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Dit is vast-
gelegd door de Europese landen in de Europa 2020 
strategie. 
 -  Landen zijn vrij in het invullen van deze doelstelling. 

In de plannen van veel Noordwest Europese landen 
is een substantieel aandeel voorzien van windener-
gie op zee. 

 -  Van de Noordzeelanden hebben met name Neder-
land en het Verenigd Koninkrijk nog een grote slag 
te maken om aan deze doelstelling te voldoen.

 

In Noordwest Europa liggen plannen voor meer dan 
50GW vermogen op zee te realiseren voor 2020. 

50GW staat gelijk aan 50.000MW.
Dit zijn de afgesproken doelstellingen in Europa  

voor 20% hernieuwbare energie van de totale  
energie consumptie in 2020. De 50GW is de  

totale doelstelling van alle Europese landen samen. 

Aandeel van hernieuwbare energie in de EU, IJsland, 

Turkije, Noorwegen en Zwitserland uitgedrukt in 

percentage van het totale energieverbruik.

Doelstelling   

Target van overheid
 

Prijssubsidies en  
financiering

Drijvers van groei - stimulering door overheid

• 2020-doel realiseren

• 6 GW in 2020

•  SDE regeling FIT -/- markt-
tarief Gemaximeerd door 
vollast uren

•  Tender / gunprijs  
gemaximeerd op € 181 
per MWh het  
marttarief minimaal  
€ 51,15 euro per MWh

•  Maximaal mogelijke  
subsidie € 0.1285/kWh

• Marktprijscomponent
• Belastingvoordeel

• 2020-doel realiseren

• 2,2 GW in 2020

•  € 0.147 / kWh 
tot 216 MW

•  € 0.09 / kWh  
216 MW

• Marktprijscomponent

• 2020-doel realiseren

• 10 GW in 2020
• 25 GW in 2030

•  Totaal € 0.185 / kWh 
subsidie incl.  
sprinterbonus voor start 
< 2016

•  Subsidies voor nieuwe  
parken zullen jaarlijks  
5% dalen vanaf 2015

• Garanties door overheid
•  Krediet van 5 miljard  

beschikbaar via Krediet-
stalt für Wiederaufbau

•  Onaghankelijke  
energievoorziening

• 25 GW in 2020

•  Renewable Obligations 
certificaties

• Totaal € 0.1801 / kWh

• 2020-doel realiseren

• 4,6 GW in 2025

• € 0,0649 / kWh
•  € 0,0694 / kWh (Horns 

Rev 2)
•  € 0,0843 / kWh 

(Rodsand 2 ) 
• Tenderproces

Bron: press search, Bundesverband Windenergie, endrapportage Taskforce Windenergie op Zee- 
mei 2010, KPMG Offshore wind in Europa, 2010

Tabel 1 Vergelijking van beleid van Noordzeelanden op basis van gegevens 2010 -2013 (opgesteld door Havenbedrijf Amsterdam)
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In een recent rapport van EWEA zijn de windscenario’s 
opnieuw onderzocht en bijgesteld. De economische  
crisis heeft mede de doelstellingen van de verschillen-
de landen bijgesteld. De gezamenlijke doelstellingen 
zijn 11% naar beneden bijgesteld maar gaat nog
steeds over 23,5GW aan geïnstalleerd windvermogen 
voor productie van 86,4 TWh (Tera watt uur). Dit betreft 
2,9% van het Europese elektriciteitsverbruik.

Vanwege de nabijheid en de concurrentiepositie van de 
regio Amsterdam - IJmuiden, wordt specifiek gekeken 
naar de winddoelstelling van Nederland, Engeland en 
Duitsland. 

1.3 Nederland

Nederland heeft de doelstelling voor wind op zee 
beleidsmatig vastgelegd in het Sociaal Energie Akkoord 
(SER Akkoord). Daarin is de ambitie vastgelegd om in 
2023 4.450 MW aan windturbineparken op zee gerea-
liseerd te hebben.

Aanwijzing 3 offshore wind locaties

Hiervoor zijn onder andere de volgende acties van de 
overheid nodig: 
 -    Vaststellen van Structuurvisie Wind op Zee  

Dit houdt in dat er een kavelbesluit, komt waarin 
de beschikbare gebieden voor windenergie op zee 
worden gedefinieerd.

 -  Een nieuw uitgifte systeem (vergunningen + subsidie) 
en een nieuwe tenderprocedure. 
Er komt een nieuwe subsidieregeling (SDE) voor 
windenergie op zee. De overheid heeft daarvoor  

18 miljard euro geoormerkt voor wind op zee. Dit is 
onderdeel van een nieuwe tenderprocedure.

 -  In de nieuwe Wet Stroom is Tennet verantwoordelijk 
geworden voor de elektrische aansluitingen naar 
land van de windturbineparken op zee. 

Er wordt continue gewerkt om de prijs van de elektrici-
teit naar een niveau te brengen dat vergelijkbaar is met 
de opwekking met van fossiele brandstoffen. Daarvoor 
heeft de offshore windenergiesector zich gecommit-
teerd aan een kostprijsreductie van 40% per MWh in 
de periode 2014-2024. 
Startpunt is een maximum van gemiddeld 150 euro/
MWh in 2014 met een gemiddelde kostendaling van 
5 euro/MWh per jaar, iéder jaar. In het SER Akkoord 
liggen de volgende doelstellingen vast:
 -  Nederland had in 2012 een aandeel van 4,5 % 

hernieuwbare energieproductie. Van deze hernieuw-
bare energieproductie was 2,9% afkomstig van 
windenergie op zee. Dit vertaalt zich in 247 MW 
opgesteld vermogen in 2013. 

 -  Het totale hernieuwbare energie aandeel in 2020 
moet 14% zijn, met een aandeel van 30% wind-
energie op zee. 

 -  In 2023 is de doelstelling 16% hernieuwbare 
energieproductie, en voor 2030 is het streven dat 
Nederland een top 10-positie inneemt op de mon-
diale CleanTech Ranking.

Gezien de tijd die nog rest tot 2020 een serieuze en 
ambitieuze opgave. 

1.4 Verenigd Koninkrijk

Het beleid in het Verenigd Koningkijk heeft vooral 
als doelstelling onafhankelijk te zijn van derden voor 
energie, zoals vastgelegd in de Renewable Energy 
Roadmap (herziene versie in 2012). 
 -  In Verenigd Koningkijk was het aandeel hernieuw-

bare energie in 2011 3,8%. Er is daarvoor al 
2,5GW aan offshore windcapaciteit geïnstalleerd. 
In 2013 is dit verder toegenomen tot 3,6 GW waar-
mee 3% van de totale consumptie van elektriciteit 
door windenergie wordt geleverd. 

 -  Tot 2020 groeit het geïnstalleerd vermogen naar 
16 GW. 

Verenigd Koningkijk is een koploper op het gebied van 
wind op zee. Ze hebben het grootste windenergie ver-
mogen opgebouwd, en ze hebben de grootste ambitie. 
Er is een sterke industriepolitiek en programma’s om 
offshore windenergie te stimuleren. Net als in andere 
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landen worden er subsidies verstrekt, innovatie gesti-
muleerd en zijn er veel industrierapporten om de sector 
te informeren. Belangrijk instrument van de Britse 
overheid voor het bevorderen van de werkgelegenheid 
is de eis dat 50% van de omzet van de offshore wind, 
local content moet zijn. 

1.5 Duitsland

In 2010 heeft de Duitse overheid het beleid neerge-
legd voor de Energiewende en de toepassing van de 
hernieuwbare energie in Duitsland. In 2011 is naar 
aanleiding van de kernramp in Fukushima en het 
verminderen van nucleaire opwekking, het beleid op 
het gebied van wind op zee nog eens aangescherpt. 
Ondanks het feit dat de oorspronkelijke doelstellingen 
naar beneden zijn bijgesteld, gaat het om 6,5 giga watt 
(GW). En daarmee is Duitsland de absolute koploper in 
Europa.
 -  Duitsland heeft op dit moment een aandeel van 

25% in hernieuwbare energiebronnen, waarvan 
ongeveer 10% wordt geleverd door wind op land 
en op zee. Het aandeel windenergie op zee was 
1,5% daarvan. Toch houdt dit een groei in van 19% 
in 2013 ten opzichte van 2012. In 2013 stond er 
in de Duitse kustwateren 385MW aan capaciteit 
opgesteld.

 -  In 2020 moet het geïnstalleerd vermogen uitge-
bouwd zijn naar 6,5GW.

1.6  De stabiliteit van de offshore 
windenergiemarkt 

Hernieuwbare energie is in Europa een onderdeel van 
nationale energiepolitiek, en daarmee onderdeel van 
het overheidsbeleid. Beleidsplannen vormen instru-
menten om realisatie mogelijk te maken, en waar 
nodig te stimuleren. De offshore windmarkt is daarmee 
sterk afhankelijk van de overheid. Het gaat hier niet 
alleen om subsidies, allerlei uitrolscenario’s zijn ook 
afhankelijk van structuurvisies en het verstrekken van 
vergunningen. Dit impliceert ook dat ze gevoelig zijn 
voor veranderingen in het politieke en maatschappelij-
ke klimaat. 

WINDMOLENS DRAAIEN VOORNAMELIJK OP SUBSIDIE IN PLAATS 

VAN OP WIND

Dat is wel een aardige one-liner, maar natuurlijk niet 
waar. De kosten van milieuvervuiling worden helaas 
nog onvoldoende aan de vervuiler doorberekend. 
Daardoor lijkt schone energie duurder dan andere 
energie. Als alle kosten, dus ook de zogenaamde 

externe kosten in rekening zouden worden gebracht 
zou duurzame energie - afhankelijk van de bron - 
tussen de 3 en 6 eurocent goedkoper zijn en daar-
mee goedkoper dan vuile energie.             Bron: ODE

Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland hebben 
inmiddels duidelijke visies en doelstellingen vastgelegd 
in beleid. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland – beiden 
met een pre-crisis ontwikkeld beleid – hebben doelstel-
lingen aangepast aan de realiteit. Ook zijn er heldere 
afspraken gemaakt over subsidie-schema’s, doelstel-
lingen en ruimtelijke beleid, en geeft een beeld van de 
markt aan potentiele projecten en omzet. Dit geeft de 
sector vertrouwen, een basis om te investeren en daar-
mee daadwerkelijke realisatie tot stand te brengen. 

In Nederland zijn met name Ministeries I&M en EZ bezig 
met het bepalen en vaststellen van de randvoorwaar-
den die nodig zijn om 4.500MW offshore wind in de 
komende vijf jaar te implementeren. Hiermee krijgen 
(internationale) bedrijven inzicht in de hoeveelheid 
van projecten en daarmee omzetmogelijkheden in de 
komende vijf á zes jaar. Dit stimuleert investeringen van 
het bedrijfsleven. 

1.7 Conclusie

‘Offshore windenergie is in Noordwest Europa een 
sterke groeimarkt’
 -  Een belangrijke driver is het voldoen aan de EU 

doelstellingen voor hernieuwbare energie, minder 
afhankelijkheid van andere landen en regio’s en 
fossiele bronnen.

 -  Naast doelstellingen voor energiebesparing hebben 
alle Europese landen een 16 - 20% hernieuwbare 
energiedoelstelling te behalen, waarvan wind op zee 
tussen de 3 - 10% gaan bijdragen. 

 -  Veel NW Europese landen hebben aangeven deze 
grotendeels in te vullen met offshore windenergie 
omdat deze bron vrijwel ongelimiteerd is.

 -  Het huidige aandeel van wind op zee in het totaal is 
in Nederland en het Verenigd Koninkrijk nog niet zo 
groot, tussen de 1-3%. 

 -  Op nationaal en Europees niveau investeren over-
heden op diverse vlakken is er veel aandacht in het 
beleid voor hernieuwbare energie en in het bijzonder 
voor windenergie op zee.

 -  Met een groter aandeel hernieuwbaar en groeiend 
aandeel in windenergie op zee, zit de ontwikkeling 
van offshore windenergie in de lift.
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Hoofdstuk 2 
De economische 
waarde van 
offshore wind 
Wat levert een aandeel in de installatie van windtur-
bineparken op aan werk, werkgelegenheid en welke 
andere (economische) impulsen brengt het met zich 
mee? Waarom is een functie als installatiehaven, on-
derhoudshaven en de daaraan gekoppelde werkzaam-
heden economisch de moeite waard? Aan de hand van 
kengetallen en bestaande onderzoeken wordt daarop in 
dit hoofdstuk een antwoord gegeven. 

2.1 De investeringen

Met de aanleg van windturbineparken op zee zijn hoge 
investeringen gemoeid.

In 2013 is binnen de EU in totaal 11.159 MW aan 
windturbineparken (op land en in zee) geïnstalleerd 
(EU-28) met een totale waarde van € 13-18 miljard3.
De kosten voor de aanleg van een 500 MW park wordt 
door de Crown Estate, de Britse rijksoverheid die de 
vergunningen voor windturbineparken op zee uitgeeft, 
ingeschat op circa € 2,5 miljard, opgebouwd uit de 
volgende bedragen:

Ontwikkeling en vergunningentraject € 74           miljoen 

100 windturbines € 750         miljoen 

Balance of plant (overige onderdelen) € 500-748  miljoen

Installatiekosten (fundatie, turbines, kabels) € 500         miljoen

   

De vervolgkosten in de vorm van onderhoud bedragen 
voor een park van dergelijke omvang circa € 31-50 
miljoen.

Hanteren we deze bedragen als richtsnoer voor de in 
1.3 genoemde offshore plannen voor de
Noordzee dan zou dat neerkomen op een investering 
van € 94 miljard tussen nu en 2020. Deze bedragen 
zijn dan op het prijsniveau van 2014, exclusief kosten-
besparingen. 

 - Nederland  € 22 miljard
 - Duitsland  € 32 miljard
 - Engeland  € 40 miljard

 3. Bron: European Wind Energy Association (EWEA)

Plaatsing ‘gripper’ (Breman Offshore) installatieschip Aeolus van Van Oord.
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Op basis van een gewenste kostenbesparing van 40% 
(doelstelling in Nederland) zou dit alsnog op circa 
€ 56 miljard aan investeringen en omzet leveren, en in 
Nederland €13,2 miljard.

Grote bedrijven als Siemens, Vestas MHI, Mitsubishi, 
Alstom, General Electric, Van Oord, VBMS, IHC, de 
energiebedrijven en vele anderen zien daarom grote 
kansen in windenergie. 

2.2  De economische spin off voor  
het bedrijfsleven 

De installatie van een windturbineparken op zee omvat 
veel verschillende werkzaamheden: vooronderzoek, de 
fabricage van onderdelen voor fundaties, (onderdelen 
van) windturbines en transformatorstations, de produc-
tie en bewerking van kabels en vervolgens het trans-
port, de opslag en de plaatsing van deze onderdelen. 

Naar verwachting zal een aanzienlijk deel van deze 
werkzaamheden vooral van installatie bij het Neder-
landse bedrijfsleven terechtkomen. Dat komt omdat 
veel van de Nederlandse offshore bedrijven actief zijn 
op installatie, en werken op de Noordzee en wereld-
wijd. Voorbeelden zijn: 
- VBMS voor het leggen van kabels op de zeebodem.
-  ICH Merwede levert gereedschappen voor installatie 

van fundaties zoals heihamers. 
-  Van Oord voor installatie en complete onderdelen 

van het contract. 

De economische waarde voor het bedrijfsleven.
In het NWEA onderzoek (2011) is de verwachting uit-
gesproken dat 45% van de totale ontwikkelkosten van 
Nederlandse windmolens op zee interessant is voor het
Nederlandse bedrijfsleven. Het overige deel, waaron-
der met name de turbines, wordt in het buitenland 
gefabriceerd. Voor wind op land en wind op zee wordt 
hetzelfde importaandeel aangehouden, met daarbij
aangetekend dat het importaandeel in de kosten van 
wind op land hiermee vermoedelijk wordt onderschat. 

Voor wind op zee kan tenslotte nog worden gesteld dat 
de kostenverdeling sterk afhankelijk is van de ontwikke-
lingen in een bewegelijke (internationale) markt. 

Bron: Sociaal Economische Raad Energieakkoord voor 
Duurzame Groei (SER Akkoord)

2.2.1 Ordervolumes 
Voor het Duitse windpark Baltic 1 project (48,3 MW 
21 turbines) is de aanbesteding geanalyseerd4. Dit 
windpark is in 2011 aangelegd en in bedrijf gesteld. 
Voor de realisatie van dat windpark zijn maar liefst 
380 orders geplaatst met een variatie in volume. In de 
analyse is geen onderscheid te maken naar bedrijven 
versus orders.

Bron: Guide to an offshore wind farm The Crowne Estate
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Order volume in € Aantallen 
orders

Aandeel in totale 

order volume

< 20.000 € 237 ca. 1 %

> 20.000 – 150.000 € 96 ca. 3%

> 150.000 – 1.000.000 € 31 ca. 8 %

> 1.000.000 € 15 ca. 88%

Daarnaast brengt de functie als installatiehaven voor 
een havenautoriteit directe inkomsten in vorm van 
huur, zeehaven- en kadegeld. De rol van installatieha-
ven heeft bovendien een toegevoegde waarde in de 
vorm van opslag, logistiek, werkschepen, onderzoek, 
financiering en verzekering.

Een ander voorbeeld: voor de aanleg van de 21 
windturbines in Baltic 1 werden 60 schepen gebruikt, 
21 schepen waren gelijktijdig op de installatielocatie 
aanwezig en er zijn in totaal 1270 scheepsbewegin-
gen uitgevoerd. Dit bracht havengeld op voor Nyborg 
Denemarken en vraag om producten en diensten voor 
de werkschepen zelf. 

2.2.2  Stimulans voor het  
vestigingsklimaat

De functie als installatiehaven zal een economisch 
sneeuwbaleffect hebben. Het zal een aantrekkende 
werking hebben op toeleverende en dienstverlenende 
bedrijven en de regio tot een aantrekkelijke vestigings-
plek maken voor productiebedrijven.

Een zichtbaar voorbeeld in onze regio daarvan zijn de 
werkschepen van Sea Jacks die regelmatig tussen op-
drachten door bij Shipdock/DamenRepair & Conversion 
voor onderhoud en/of modificatie een bezoek brengen. 
Deze worden door Niron Staal en toeleveranciers uit de 
regio aangepast voor het installatiewerk op zee. Geen 
windpark is hetzelfde en de schepen worden aangepast 
voor iedere klus. 

2.3 Het Luchterduinen-effect 

Hoewel de haven van IJmuiden niet als volledige instal-
latiehaven voor dit project fungeert, werpt aanleg van 
Eneco Luchterduinen anno 2015 al economisch zijn 
vruchten af in de vorm van diverse aanlopen van het 
werkschip Aeolus en afgeleide maritieme dienstverle-
ning die daarbij komt kijken: 
-  Breman Offshore heeft een grijper gemaakt voor het 

Aeolus werkschip.

-  Wesco heeft meegewerkt aan de dek inrichting van 
het werkschip Aeolus. 

-  Uitbreiding vastgoed ENECO.
-  Uitbreiding vastgoed Vestas MHI. 
-  Uitbreiding van de arbeidsplaatsen van Vestas MHI in 

IJmuiden in verband met onderhoud. 
-  Zeehaven IJmuiden NV heeft een tijdelijke huurcon-

tract afgesloten met Van Oord voor kade en terrein.
-  RWS huurcontract op- en overslag steenslag.
-  KVSA agency en chartering guard vessels tijdens 

bouw.
-  Kabelactiviteiten, op – en overslag van kabels, behan-

deling kabelschip VMBS bij MEO.
-  Diverse horeca en hotelovernachtingen. 

2.4  Overige spin off: Stimulatie 
innovatie, kennisontwikkeling 
en arbeidsmarkt

Op nationaal en Europees niveau wordt geïnvesteerd 
om technieken en innovatie voor wind op zee versneld 
te ontwikkelen en daadwerkelijk toe te passen. 

Offshore windturbineparken zijn elektriciteitscentrales 
op zee. Het is een jonge bedrijfstak die nog volop in 
beweging is. Zowel de techniek van de turbines als 
die van installatie en onderhoud zijn nog lang niet uit 
ontwikkeld. Zij vormen een stimulans voor onderzoek 
en innovatie, deze inspanningen richten zich op twee 
logische aspecten:
1.   Opbrengstverhoging: de (technische) effectiviteit van 

de turbine en windturbinepark. 
2.   Kostenverlaging: productieprocessen, materiaalge-

bruik en installatietechnieken.
Lagere elektriciteitskosten zullen worden bereikt door 
nieuwe financieringsvormen, installatietechnieken, 
slimme logistieke oplossingen en operationele kosten.

2.4.1.  Onderzoek en innovatie op 
Europees niveau

Het vorige R&D programma van de EU - FP7, liep tot 
2013. Binnen het FP7 programma was een bedrag 
beschikbaar van € 2,35 miljard voor niet-nucleaire 
energie, waarvan 50% geoormerkt voor projecten in 
hernieuwbare energie en energie efficiency. Volgens het 
Europese Directoraat Generaal Research, en Directo-
raat Generaal ENER was het aandeel EU bijdrage voor 
windenergie technologie in de periode 2007-2011 
maar 4,6% van het niet-nucleaire R&D budget, in 
totaal € 88 miljoen.

4. Bron: Wind research voor INTPOW
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• EU Horizon 2020
The Energy Roadmap 2050 van de Europese Commis-
sie schat in dat hernieuwbare energie voor 55 - 75% 
van de totale Europese energieconsumptie zal zorgen 
en daarmee 97% van de electriciteitsconsumptie voor 
haar rekening neemt. Windenergie zal de leidende 
technologie zijn om deze energievraag te realiseren. 
Windenergie zal in 2050 voorzien in ruim een derde tot 
de helft van de totale Europese elektriciteitsvraag.

Op basis hiervan vindt de EU dat beschikbare bedragen 
voor windtechnologie R&D in het nieuwe raamwerkpro-
gramma Horizon 2020 dit moet reflecteren. Hernieuw-
bare energiebronnen moeten minimaal twee-derde 
aandeel van het niet-nucleaire Energy R&D programme 
ontvangen. Wind research moet daarvan een vast 
bedrag krijgen. Het totale budget voor het niet-nucleaire 
energie projecten voor de komende zeven jaar is daar-
mee € 5,9 miljard. 

•  Nederland Topsector Kennis en Innovatie 
Wind op Zee 

Ook in Nederland is er onder beheer van de Topsec-
tor Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI WoZ) € 54 
miljoen beschikbaar aan subsidie om bij te dragen aan 
de ontwikkeling van kostenbesparingen door innovatie 
in de sector.

De subsidie is in tranches beschikbaar in verschillende 
vormen, voor vijf specifieke innovatiethema’s: Onder-
steuningsconstructies, Optimalisatie van de Windcen-
trale, Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het 
hoogspanningsnet, Transport, Installatie & Logistiek 
en Beheer en Onderhoud. Bovendien ondersteunt het 
programma de positie van Nederland in het buitenland, 
zodat het Nederlandse bedrijfsleven profiteert van de 
ontwikkelingen en investeringen in andere landen.

2.5  Stimulans voor de werkgele-
genheid

De windenergiebranche groeide de afgelopen tien jaar 
jaarlijks met 30%5. In Europa werken ruim 200.000 
personen in de windenergiesector bij fabrikanten, 
installatiebedrijven, in onderhoud en in ontwikkeling 
van nieuwe projecten. Een algemene inschatting is dat 
er per MW geïnstalleerd vermogen ongeveer 15 FTE 
nodig is. 

Voor onderhoud en bedrijfsvoering is 0,4 FTE nodig. Op 
termijn is het logisch dat er een verschuiving komt op 
de werkgelegenheid van installatie naar onderhoud. 

Voor Nederland kunnen we uitgaan van ongeveer 
12.000 FTE directe werkgelegenheid in de offshore 
wind sector in 2020. De daaraan gekoppelde indirecte 
werkgelegenheid wordt een factor aangehouden van 
tussen de 1,3 en 1,86. 

WERKGELEGENHEIDSEFFECTEN VOOR WIND OP ZEE EN WIND OP 

LAND

Windmolens op zee en windmolens op land zijn op 
gelijke wijze behandeld in de berekening
van de werkgelegenheidseffecten. Dit lijkt contra 
intuïtief, omdat het plaatsen van een windmolen
op zee meer arbeid vergt dan een windmolen op 
land. De investeringskosten voor
wind op zee zijn per windmolen echter beduidend 
hoger, waardoor omgerekend de arbeidsinzet
per € ongeveer gelijk uitkomt. De gepresenteerde 
arbeidsintensiteit van 5,5 arbeidsjaar
per miljoen investering is verder onderbouwd door 
een analyse van enkele referentieprojecten.
                                                      Bron: RAB 2010. 

2.6 Stimulans voor het onderwijs 

Een marktaandeel in de installatie van windturbinepar-
ken geeft een directe stimulans aan de ontwikkeling 
van opleidingen. TKI – Wind op Zee heeft een doelstel-
ling om het onderwijsaanbod en opleidings- en 

5. Bron: Global Wind Energy Council (GWEC)

6. TKI WoZ, Plan van Aanpak Human Capital
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arbeidsvraag met elkaar af te stemmen, kwantitatief 
en kwalitatief. Zij hebben een inventarisatie gemaakt 
en er zijn 13 onderwijsinstellingen op VMBO, MBO, 
HBO en Universitair niveau die op windenergie gerichte 
opleidingen en specialisaties bieden. 

•  Specialisatie 
De HAN Hogeschool heeft een expertise centrum 
opgericht: het Sustainable Electrical Energy Centre of 
Expertise (SEECE). Dit is een initiatief van het energie 
gerelateerde bedrijfsleven en hoger onderwijs. Door 
de opkomst van duurzame, elektrische energie staan 
bedrijven te springen om ingenieurs die verstand heb-
ben van nieuwe energietechnologie. Binnen het SEECE 
worden verschillende opleidingen aangeboden (op WO 
en HBO niveau) evenals onderzoek en stages. 

Naast de opleidingen worden er diverse cursussen 
aangeboden die zich richten op certificering van veilig 
werken in de offshore. In april 2014 is het Maritime 
Training Centre (MTC) begonnen in Amsterdam met 
watergebonden faciliteiten. MTC is vervolgens in sep-
tember 2014 overgenomen door Falck Nutec die de 
windsector expliciet als marktuitbreiding ziet. 

 

Nog een mooi voorbeeld is de opzet van het Kennis-
centrum Wind op Zee op initiatief van de Maritieme 
Campus Netherlands. Dit kenniscentrum heeft als doel 
de Nederlandse opleidingsinstituten te stimuleren om 
diverse offshore windenergieopleidingen aan te bieden 
en organiseert zelf activiteiten om deze opleidingen te 
realiseren. Terecht merkt het Kenniscentrum niet alleen 
de toename van het werk in de windenergie op, maar 

ook de vervangingsvraag van personeel in de olie&gas 
sector die voor een groot gedeelte in de 55+ categorie 
ligt. De olie&gas sector vormt een belangrijke bron voor 
de huidige instroom van personeel voor offshore wind. 

2.7  Een blijvende economische 
pijler

Verschillende fases in de levenscyclus van een offshore 
windpark, geven verschillende omzetten in de betrok-
ken sectoren. De focus van het wind@work programma 
en dit project ligt in eerste instantie op installatie, maar 
het werk begint ervoor met bijvoorbeeld onderzoek en 
houdt niet op niet op ná installatie. 

Vóór de aanleg van een windpark wordt al miljoenen 
geïnvesteerd, vooral in (bodem)onderzoek, en het 
ontwerp wat nodig is voor een vergunningaanvraag. 
Ook is er financieel advies en doorrekening nodig om 
met de kosten en opbrengsten een business case te 
kunnen maken. Denk aan advies op milieugebied voor 
milieu effect rapportages, bodemonderzoek en efficiënt 
ontwerp. Vervolgens is er de nadruk op procurement, 
financieel en juridisch advies en de daaraan gekoppel-
de verzekeringen. 

Bij de aanleg zelf ligt er veel accent op productie en 
aanvoer van onderdelen, de installatie en daaraan 
gekoppelde logistieke werkzaamheden. Het transfor-
matorstation en aansluiting van kabels zijn natuurlijk 
cruciaal in de levering van elektriciteit, inclusief het 
stuwadoren en het aanbieden van (gespecialiseerde) 
opslag. Ook maritieme dienstverlening en toelevering 
richting de werkschepen speelt een belangrijke rol, 
flexibel ingepast in de installatiewerkzaamheden.

Bij bedrijfsvoering en onderhoud van de windturbine-
parken zal continue monitoring plaatsvinden en ge-
pland en ad hoc onderhoud. Gespecialiseerde techni-
sche kennis op de turbines en elektrische installaties is 
dan nodig. Ook vragen veel onderdelen in de complete 
installatie reguliere certificering en onderhoud. Dit 
vraagt weer om eigen specifieke op- en overslag en 
maritieme ondersteuning. 

De overheid maakt afspraken bij vergunningverlening 
over het “uit bedrijf stellen” en ontmantelen van de 
windturbineparken. Hierdoor ontstaat er in de toe-
komst, over circa 15 jaar een omgekeerde installatie 
stroom, inclusief het verwerken en eventueel herge-
bruik van de materialen. 

Een blik in het trainingscentrum van Falck in 
Amsterdam (foto Chris van der Deijl)
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Voordat deze flow op gang komt zal er nog een 
tussenfase ontstaan. Afhankelijk van de staat van de 
turbines, zal er zeker gekeken worden naar levensver-
lengende (technische) maatregelen. Met een mogelijke 
verlenging van de vergunning kan de levensduur van 
een turbine helemaal worden uitgenut. Daarmee wordt 
een tweede cyclus opgestart en de levensduur van een 
turbine verlengt. 
Door de hele keten heen en gedurende de hele le-
venscyclus van een windpark zijn projectmanagement, 
financieel management, kennisontwikkeling en onder-
zoek onontbeerlijk. 

• Nieuwe industrie 
Op dit moment is in Nederland een standaardlooptijd 
van een vergunning 20 jaar. Met een voortraject van vijf 
jaar voor het verkrijgen van een vergunningen en een 
periode van ontmanteling wordt het een levenscyclus 
van ongeveer 27 jaar. In Nederland is er met het SER 
Energieakkoord een visie op de uitrol in de komende 
vijf jaar, maar de ambities voor wind op zee na 2020 
rijken in Nederland nog verder. 
Dit is nog zonder eventuele levensverlengende maat-
regelen van windturbineparken of nieuw op te richten 
combinaties van getijde en golfenergie. Richten we 
onze blik op Europa of een wereldwijde markt dan zien 
we een snelgroeiende bedrijfstak. De elektriciteitspro-
ductie op zee brengt decennialang werk met zich mee.

SUMITOMO NEEMT AANDEEL IN BELGISCHE OFF-SHORE WIND-

TURBINEPARKEN

Het Japanse bedrijf Sumitomo heeft een belang ge-
kocht in twee Belgische windturbineparken op zee. 
Het heeft het een deel van de aandelen van investe-
ringsholding Parkwind overgenomen. Parkwind houdt 
een belang van 41%. De overige 20% is in handen 
van het Nederlandse coöperatieve beleggingsfonds 
Meewind. Ook kochten de Japanners een belang 
in het Northwind park. Het bericht dat Sumitomo 
investeert in offshore wind komt daags nadat het 
bedrijf aankondigde dat het zijn verwachtte winst 
voor dit fiscale jaar met 95% naar beneden heeft 
bijgesteld na verliesgevende projecten in schalieolie 
en schaliekolen.                    Bron: Energiebusiness.nl

2.8 Conclusie 

-  Een windpark is een gigantische investering, die zich 
doorvertaalt in potentiële omzet voor een hele brede 
groep bedrijven. 

-  Met de richtbedragen van de Crown Estate geprojec-
teerd op de bestaande plannen in Nederland spreken 
we over een omzet van minimaal € 19,2 miljard. Dit 
is inclusief een correctie van 40% kostenreductie op 
het totale bedrag.

-  € 19,2 miljard heeft alleen betrekking op de directe 
investeringen. De afgeleide economische en maat-
schappelijke activiteiten zij nog niet in te schatten. 
Deze zien we in Nederland al wel in uitbreiding van 
de dienstverlening bij bedrijven, in de maritieme 
toelevering en conversie, werkgelegenheid, uitbrei-
ding van gespecialiseerde opleidingen en toenemend 
(wetenschappelijk) onderzoek en nieuwe technische 
innovaties bijvoorbeeld voor heien. 

-  Met de start van het Eneco Luchterduinen project zijn 
directe effecten voor bedrijven duidelijk. 

-  Onderwijs en training breidt het aanbod uit op alle 
niveaus en ook voor professionals komen aanvullende 
trainingen. 

-  De werkgelegenheid zit niet alleen in direct technisch 
personeel. Omliggende sectoren vinden een nieuwe 
markt voor hun producten en diensten, van onder-
zoeksbureau, aandelenhandel tot materialenkennis.

-  Toegepaste kennis en innovatie is een speerpunt om 
de versnelde ontwikkeling van offshore wind mogelijk 
te maken. Dit wordt stevig gestimuleerd en gesubsi-
dieerd door Europese en nationale overheid. 

-  Windenergie op zee groeit hiermee in een hoog  
tempo uit tot een bloeiende industrie. 
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Hoofdstuk 3 
Het aanleg potentieel 
op zee
De Noordzee landen hebben ambitieuze plannen voor 
de aanleg van windturbineparken op zee. In dit hoofd-
stuk kijken we naar wat een realistisch marktaandeel 
van Amsterdam - IJmuiden in deze plannen zou kunnen 
zijn. Voor de beantwoording van deze vraag is gekeken 
naar de omvang en hardheid van deze plannen, de 
positie van de regio ten opzichte van de belangrijkste 
concurrerende havens en de productielocaties van de 
onderdelen. 
We richten ons daarbij vooral op de logistieke aspec-
ten, in het volle besef dat voor het verwerven van een 
marktpositie meer in de strijd geworpen moet worden 
dan logistieke kwaliteiten. Factoren zoals arbeidsmarkt, 
vestigingsmogelijkheden, prijzen etc. spelen een be-
langrijke rol.

3.1  De windenergieplannen voor 
de Noordzee

Kijkend naar de windturbineparken in aanbouw, en de 
geplande parken (of aangewezen locaties), zien we dat 

de offshore wind zich vooral in het Verenigd Koninkrijk 
en Duitsland grootschalig ontwikkelt. Ook in het  
ver len g en van vergunningen en concreet doorzetten 
van projecten, lopen deze landen voorop.
In de inventarisatie kijken we naar de eigenaar of ont-
wikkelaar, geplande start, totaal vermogen, aantallen 
turbines en het type. De kansrijkheid van de regio 
als installatielocatie is ingeschat, gebaseerd op een 
afweging van afstand van het park, in combinatie met 
afstanden van andere installatiehavens. 

Voorbereiding 
Gemini, 
Westermeer
wind

Start 
Luchter-
duinen

Start 
Wester-
meerwind

Start 
Gemini

Tender 
Borssele

Start 
onderhoud
Luchterduinen

4e tranche NL

5e tranche NL

Start 
onderhoud 
IJmuiden Ver

Diverse Duitse 
projecten
voorbereiding / 
bouw

Start East Anglia

Piek in Duitse projecten

IJmuiden Ver

2e & 3e 
tranche NL

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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3.2 Geplande parken in Nederland 

3.2.1. Korte termijn 
Op dit moment worden in het Nederlandse deel van de 
Noordzee de windturbineparken Luchterduinen en Ge-
mini aangelegd. Deze vallen in de vergunningverlening 
van vóór het SER Akkoord. Daarvoor is de logistieke 
invulling al circa 2 jaar geleden bepaald in het voortra-
ject. De vergunningen van deze windturbineparken zijn 
verleend in 2009 en de voorbereidingen daarvoor zijn 
getroffen in 2007 en 2008. De keuze voor belangrijke 
onderdelen van een park (turbines, fundaties, kabels 
en HV station) is al in de vergunningsperiode bepaald, 
en daar volgt de logistiek uit. Vóór financial close, de 
complete financiering van een project, is daarmee ook 
al de logistieke planning rond. 

Eneco Luchterduinen 
De regie van de installatie en kabelbehandeling voor 
Luchterduinen zal vanuit IJmuiden worden gedaan. In 
de fundatie is een innovatie toegepast. Het transitie-
stuk zal met een flens en bouten worden gemonteerd 
op de fundatie. Dit is in plaats van het conventionele 
grouten, ofwel het opvullen van de verbinding met 
beton. De funderingen worden door het installatieschip 
opgehaald uit Vlissingen. De exportkabel wordt op- 
en overgeslagen bij Wind op de terminal van MEO in 
Velsen. 

Gemini Windpark 
Dit park wordt vanuit Eemshaven geinstalleerd. Fun-
daties en transitiestukken worden uit Roermond en 
Hoboken tot Eemshaven geleverd. Turbines worden op-
gehaald uit de haven van Esbjerg. De productiefaciliteit 

van Siemens in Brande ligt ongeveer 80 kilometer het 
binnenland in. NKT levert de exportkabel, deze wordt 
gefabriceerd in Keulen en waarschijnlijk vanuit hun 
eigen terminal in Rotterdam overgeslagen of overge-
spoeld op een kabellegschip. 

Westermeerwind 
Dit is geen offshore project, maar inshore project. 
Naast een aantal turbines op land, zullen er 48 3MW 
turbines in het IJsselmeer langs de dijken van de Noord-
oostpolder plaatsen. Het zal een opgesteld vermogen 
hebben van 144 MW. In 2002 is een uniek convenant 
opgezet voor mogelijkheid tot burgerparticipatie.
Het windpark op het IJsselmeer wordt turn-key door 
Siemens gebouwd, één van de weinige projecten waar 
ze dit zelf als volledige opdrachtgever doen. Het con-
tract voor de assemblage en installatie voor de turbines 
is gegund aan Mammoet. 

Het Westermeerwind project is belangrijk voor de regio 
omdat -min of meer- het logistieke-straatjesconcept 
wordt gehanteerd en met de activiteiten kan ervaring 
en expertise worden aangetoond. Wat bedoelen we 
met het straatjes concept: de benodigde onderdelen 
worden over zee aangevoerd. Er vindt tussen opslag 
plaats, nodig voor assemblage en andere handelingen. 
Vervolgens worden de stukken over water weer  
afgevoerd, klaar voor installatie. 
In het Westermeerwind project ziet het straatje er  
als volgt uit: turbines worden aangevoerd met  
kustvaart vanuit Esbjerg (geproduceerd in Brande) en 

Naam park Eigenaar ontwik-
kelaar

Totaal (gepland)
vermogen in 

windpark

Type
turbine

Kansrijkheid
regio

Afstand
park tot regio

Geplande
start bouw

Nederland
Luchterduinen Eneco 129 43 3 IJmuiden 27 2014-2015

Gemini Northland Power (60%), van 
Oord 20%, HVC 10%, Siemens 
10%, Typhoon

600 150 SWT-3.4 (4MW) Eemhaven 85 2014-2017

SER akkoord Borssele 1.400 nnb nnb 2016-2017

Ten Noorden v.d. Wadden 
eilanden

1.200 nnb nnb

Hollandse kust Noord-Holland 700 nnb nnb

Hollandse kust Zuid- Holland 1.40 nnb nnb

IJmuiden Ver nnb nnb nnb na 2020
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geassembleerd. De toren mét turbine wordt afgevoerd 
naar het IJsselmeer. De funderingen (gemaakt in Roer-
mond) worden direct aangevoerd en geïnstalleerd door 
Ballast Nedam. VBMS (een joint venture van VSMC en 
Boskalis) zal de bekabeling doen en is in gesprek met 
Wind over behandeling van de kabel (locatie terminal 
MEO in Velsen Noord). 

3.2.2 Middellange termijn 
Voor de realisatie van de doelen in het SER Akkoord 
waren er een aantal zoeklokaties in beeld waaruit nog 
nader gekozen moet worden: Hollandse kust en/of 
IJmuiden ver. De overheid heeft haar afweging gemaakt 
tussen aanleggen voor de Hollandse Kust of ontwikke-
len van een verder weg gelegen locatie namelijk IJmui-
den Ver. Na een quickscan en een haalbaarheidsstudie 
heeft men besloten om weliswaar niet binnen de 12 
mijlszone, maar tegen de 12 mijlszone aan te bouwen 
(minimaal 10 mijl uit de kust). Voordeel is dat de wind-
locaties zo optimaal worden uitgenut en tegelijkertijd 
kosten kunnen worden bespaard. Inmiddels is bekend 
dat de eerste tenders op de locatie Borssele zal plaats-
vinden, waarna stapsgewijs de overige tenders volgen. 

De overige volgordes zijn nu bekend, en de eerste 
tender voor Hollandse Kust / IJmuiden zal niet eerder 
dan in 2017 worden gestart. 
Minister Kamp heeft in de kamerbrief “Windenergie 
op zee” van september 2014 de routekaart van het 
uitrollen van wind op zee uitgelegd. Daarin zijn bepaald 
welke gebieden definitief zijn aangewezen, en in welke 
volgorde de tenders worden aanbesteed. 
De overheid gaat ook meer gegevens aanleveren ten 
behoeve van de tenderprocedure, daar waar de vergun-
ning aanvragers dit eerder zelf moesten doen. Er wor-
den “werkateliers” georganiseerd voor de inventarisatie 
van de benodigde gegevens over de locaties. Dit vormt 
vervolgens een blauwprint voor de andere parken. 
Bij de eerste geplande uitrol, zou het eerste project in 
2015 door de Nederlandse overheid worden getenderd 
en net voor 2018 -2019 uitgevoerd worden. Vervol-
gens worden er in fases van 100 á 150 MW per jaar in 
totaal 3.450MW aanbesteed. In de kamerbrief “Wind-
energie op zee” is er een nieuwe planning afgesproken. 
Zie ook onderstaand schema:

Jaar Energie akkoord in MW Nieuw schema in MW Gebieden routine kaart
2015 450 700 Borssele
2016 600 700 Borssele
2017 700 700 Hollandse kust Zuid Holland
2018 800 700 Hollandse kust Zuid Holland
2019 900 700 Hollandse kust Noord Holland

Tabel: Uitrolschema wind op zee
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3.3 Geplande parken Duitsland 

3.3.1 Korte termijn
Op dit moment zijn er vier parken in operatie en negen 
in aanbouw. Hiermee is gedeeltelijk voorzien in het doel 
van de Duitse overheid, om op korte termijn 926 MW 
aan windmolenparken te hebben. Deze negen parken 
in aanbouw zijn niet opgenomen in bovenstaande lijst. 
De parken genoemd in bovenstaand schema, hebben 
allemaal een vergunning. 

Uitgangspunt voor de komende vijf jaar is de realisering 
van nog 625 MW op de Noordzee. De aanleg van drie 
in 2015 geplande velden lijkt in ieder geval reëel. De 
totale ambities van alle geplande projecten in dit sche-
ma lijken hoog gegrepen. Door de grote hoeveelheid 
geplande projecten, ontstaan daar wel weer kansen. 
De Duitse havens en Groningen Seaports zullen onmo-
gelijk alles kunnen accommoderen.
 

Naam park Eigenaar ontwikkelaar  Totaal 
(gepland)

vermogen in 
windpark

Aantal
turbines

Type
turbine

Kansrijkheid 
regio

Afstand park 
tot kusthaven

Geplande 
start bouw

Bouw vanaf 2015
Aiolos WPD offshore solutions / EOS offshore Ailos 640 80 nnb, MW 123,2 2015

Gode Wind 1 Gode Wind I GmbH (DONG)/PNE Wind AG 324 55 SWT-6.0-154 42,1 2015

Gode Wind 2 & 4 Gode Wind II GmbH (DONG)/PNE Wind AG 504 42 SWT-6.0-154 44,9 2015

Bouw vanaf 2016
Gode Wind III DONG Energy 90 15 SWT-6.0-154 nnb nnb

Deutsche Bucht Highland Group Holdings Ltd/FC Windenergy GmbH 273 42 M5000-116
(Area Wind)

116 2016

Nordergruende WPD offshore Windpark Nordergründe GmbH & Co. KG) 
ENOVA Energy

110 18 nnb nnb 2016

Nordsee One RWE Innogy GmbH / ENOVA Energieanlagen GmbH 273 54 6,15 40 2016

Noerdlichter Grund Noerdlichter Grund GMBH 320 64 nnb 64 2016

Kalkas WPD offshore solutions GmbH / EOS offshore Kaiskas 
Ag

581 83 7 MW (Vestas) 125 2016

Veja Mate Cuxhaven Steel Construction / ? 400 80 5 MW 91 2016

Albatros & Albatros 1 Strabag OW EVS GmbH & Northern Energy Projekt 395-553 MW 79 nnb 105 2016

Borkum Riffgrund 
West1

DONG Energy Borkum Riffgrund West 1 GmbH/Ener-
giekontor AG

400 80 nnb 53 2016

Borkum Riffgrund 2 DONG Energy Borkum Riffgrund II GmbH/Plambeck 
Neue Energy AG

349 97 
(mogelijk 73?)

SWT-3.6 120 128,5 2016

Delta Nordsee 1 & 2 Eon Energy Projects 400 80 nnb 6 MW 51 2016

EnBW See EnBWE Hoche See GmbH/EnBW Energie Baden-Wur-
tenberg AG

492 80 6,15 104,7 2016

EnBW Dreiht EnBWE Energie Baden-Wurtenberg AG 595 119 nnb 5 MW 2016 2016

Innogy Nordsee 2 RWE Innogy / GmbH / RWE AG 295 48 nnb 48 2016

Innogy Nordsee 3 RWE Innogy / GmbH / RWE AG 369 60 6,15 MW 50 2016

MEG Offshore I Windreich 400 80 M5000-116
(Area Wind)

45 2016

Sandbank Vattenvall Europe Windkraft GmbH/Sandbank24 GmbH 
& Co. KG

288 72 nnb (4MW) 90 2016
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3.3.2.Middellange termijn
45% van de energieconsumptie moet in 2020 komen 
van hernieuwbare energiebronnen. De Duitse doelstel-
lingen voor de realisering van windturbineparken (op 
land en zee) zijn inmiddels bijgesteld van 10 naar 6,5 
GW voor offshore in 2020. Het doel voor 2030 is 15 
GW op offshore wind. Op dit moment zijn er nog bijna 
60 parken die in de vergunningsprocedure zitten. 

3.4 Plannen Engelse parken 

3.4.1 Korte termijn
In het Engelse deel van de Noordzee is op korte termijn 
de aanleg 4.185MW aan projecten vergund en in 
voorbereiding. Van ieder van deze projecten zijn de 
vergunningen binnen en heeft men uitzicht op financial 
close, waarna met de uitvoering gestart kan worden. 

3.4.2 Middellange termijn 
Op middellange termijn gaat gestart worden met East 
Anglia. Dit veld omvat in totaal 7.200MW en zal in 
drie fases worden aangelegd. De start van East Anglia 
One zal beginnen vanaf 2017 en in fases starten met 
overige geplande 1200MW. In de overige zones binnen 
East-Anglia is nog eens 6.000MW aan potentie. 

3.5  Het potentiële marktaandeel 
van IJmuiden-Amsterdam

Voor het inschatten van mogelijke marktaandeel van 
de regio in de installatie van de in hiervoor genoemde 
velden is een combinatie van (logistieke) factoren van 
belang. 

3.5.1.  Factoren van belang voor  
kansrijkheid

Deze factoren zijn fysieke afstand tot het windpark, 
locatie van concurrenten en locatie van de productie 
van onderdelen.
-  De afstand tot (het hart van) de geplande windturbi-

neparken.  
Hoe groter de relatieve afstand van de installatie 
haven tot het windpark op zee, hoe meer doorloop-

Naam park Eigenaar ontwikkelaar  Totaal (gepland)
vermogen in windpark

Aantal
turbines

Type
turbine

Kansrijkheid 
regio

Geplande start 
bouw

U.K.
ADudgeon Statoil ASA / Statkraft Development AS / Masdar 402 60-70 8 MW 2015-2017

Race Bank Centrica / DONG U.K. / DONG 534 89 6 MW 20157

Westermost Rough DONG Energy 240 35 6 MW 2014

Kentisch Flats II 
(extension)

Vattenfall 51 17 3,3 MW 2015

Galoper wind farm SSE Renewables en RWE 504 50-140 4-6 MW ON HOLD

Beatrice SSE Renewables (75%) Repsol (25%) / beatrice 
Offshore Windfarm Ltd

1.000 142-277 3,6-7 MW 2016

Neart na Gaolthe Mainstrean Renewable Power 450 75 6 MW 2015-2016

Burbo Bank Extension DONG Energy 234 32 8 MW 2015

Rampion E.O.N. 400 116 3-3,6MW 2015
Ter vergelijking
East Anglia 1 Scottisch Renewable Power 1200 150-325 nnb 2017

East Anglia 2-6 Scottisch Renewable Power / Vattenfall 6000 nnb nnb 2018-2020

Horn Sea Heron Wind Siemens project ventures / Mainstream Renewables 
DONG Energy

600 176 nnb 2018

Doggerbank Creyke 
Beck

2400 120-300 nnb 2019
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tijd er is en daarmee oplopende dagtarieven van 
werkschepen. De afstand en daarmee vaartijd wordt 
verder beïnvloed door de weersomstandigheden en 
de effectieve installatietijd. In relatie tot de afstand is 
ook van belang hoe concurrerende havens liggen, en 
de afstand tot het windpark. Ligt deze concurrentie 
in de directere nabijheid dan is de kans kleiner voor 
onze regio op een aandeel in de aanleg.

-    De productielocaties van de windparkonderdelen. 
De onderdelen van windmolenparken (turbines, 
kabels, funderingen) worden op verschillende locaties 
vooral binnen maar ook buiten Europa gefabriceerd. 
Voor een deel worden ze direct van de fabriek naar de 
installatieplaats getransporteerd, dus zonder ‘tussen-
stop’ in een installatiehaven. Sommige installatiepro-
cessen zijn dus niet te verwerven voor de regio.

-  De concurrentiepositie ten opzichte van andere 
havens. 
Het gaat dan om onderscheidende kwaliteiten op het 
vlak van logistieke faciliteiten, diversiteit en volume 
van de dienstverlening, naamsbekendheid, maar ook 
ervaring met eerdere windprojecten. 

3.5.2. Geografische ligging 
Op de kaart zijn in donkerroze de geplande parken te 
zien mét vergunning. In lichtroze de zoekgebieden en 
zones windmolenparken kunnen komen, maar nog niet 

vergund zijn. In de schema’s hiervoor (paragraaf 3.2 – 
3.4) zijn ook de planning van die parken opgenomen 
die de financiering al rond hebben.

3.5.3 De concurrentiepositie
Op basis van de afstand tot een park en concurrerende 
havens is een inschatting gemaakt van de concur-
rentiepositie. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk 
omschreven, is het voor het verwerven van een 
marktpositie meer nodig dan de harde infrastructuur 
en geografische afstand. Factoren zoals arbeidsmarkt, 
organisatievermogen, vestigingsmogelijkheden, prijzen 
etc. spelen een belangrijke rol.
Op basis van kennis over andere havens met externe 
expertise is er een schema opgesteld waarin de zachte 
factoren zijn opgenomen. Er staan kenmerken in die 
te onderbouwen zijn, maar het gaat niet per sé over 
daadwerkelijke kenmerken maar hoe de regio’s deze 
communiceren. 
De regio, ofwel AYOP laat zich zien. Er zijn nu kansen 
voor het individuele bedrijfsleven die gebruik maken 
van (interne en externe) events om relaties op te 
bouwen. In deze individuele relaties kunnen bedrijven 
letterlijk het product op bedrijfsniveau, of in samen-
werking met logische collega-bedrijven, laten zien. En 
toont aan dat de bedrijven de urgentie inzien en de 
commitment tonen. 

Kaart 4c offshore
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Illustration 20: Alpha ventus - production sites of suppliers 
(Source: wind:research)

3.5.4 De productielocaties
De onderstaande kaarten geven aan waar in twee 
eerdere projecten de onderdelen voor het offshore 
windpark vandaan zijn gekomen. De productielocaties 
bepalen de basis voor de logistiek, naast de afstem-
ming van de timing op de projectinstallatie, en uiter-
aard klantwensen en eisen. 

Kenmerken havens
Haven Ruimte Ruimte in ontwikkeling Commitment met wind Track record Maakindustrie Betrokken bedrijven

Eemshaven ++ – +++ ++ – ++

Den Helder – + –+ – – +

IJmuiden / Adam + + ++ ++ + ++

Rotterdam ++ – – – – +++

Vlissingen +++ + ++++ +++ ++ +

Esbjerg ++ ++ ++++ ++++ +++ +++

Cuxhaven ++ ++ +++ ++ ++ +++

Bremerhaven –+ +? +++ ++ +++ +++

Hull +++ Herbestemming ++ –+ ++ ++

AYOP mei 2014

Alpha ventus - production sites of suppliers Areva Wind M5000 
7 Siempelkamp Giesserei: Engine Deck (Krefeld, DE)
8 ABB: Production generators (Helsinki, FI)
9 ABB: Production converter (Baden, CH)
10 Pauwels Trafo: Transformers (Mechelen, BE)
11 Renk: Production gearbox (Augsburg, DE)
12 Ferry-Capitain: Hollow shaft (Joinville, FR)
REpower 5M
13 Winergy: Production gearbox (Voerde, DE)
14 Walzengiesserei Coswig: Hollow and rotor shafts (Dresden, DE)
15 Woodward: Production converter (Kempen, DE)
16 AKI Power Systems: USV-systems 
(Rheinheim-Georghausen, DE)
17 Minimax: Fire extinguishers (Bad Oldeslohe, DE)
18 Production transformers (Regensburg, DE)
Rotor/star
Areva Wind M5000
19 PN Rotor: Production rotor blades (Stade, DE)
20 Friedrich Wilhelms Hütte: Hub (Mühlheim a.d.R., DE)
REpower 5M
21 LM Wind Power: PowerBlades: Rotor blades  
(Kolding, DK; Bremerhaven, DE)
Substation/grid connection
22 AREVA Energietechnik: Production substation  
(Dresden/Bremen, DE)
23 Weserwind: Production Jacket-Constructions for offshore substation, final 
assembly topside (Wilhelmshaven, DE)
24 NSW: Cable production and laying (Nordenham, DE)
Assembly/base port
25 Preassembly nacelles (Bremerhaven, DE)
26 Base port for the installation (Eemshaven, DE)

Foundations
Areva Wind M5000
1 Sif Group: Pipe elements for tripods (Roermond, NL)
2 Aker Solutions: Assembly tripods (Verdal, NO)
REpower 5M
3 BiFab: Production jacket foundations (Methil, SCO)
4 EEW: Piles for foundations (Rostock, DE)
5 ICH Seasteel: Production templates (Montrose, SCO)
6 Ambau: Production tower sections (Bremen, DE)
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Illustration 22: BARD Offshore 1 - production sites of suppliers 
(Source: wind:research)

Tussen aanvoer en de afvoer consolideert men zoveel 
mogelijk onderdelen op één locatie als methode om ri-
sico’s te verkleinen bij de installatie. Ook zijn handlings 
in de logistiek verantwoordelijk voor extra kosten, zeker 
bij grote maar toch kwetsbare onderdelen. Dit is voor 
een groot gedeelte maatwerk en onderdelen op zee zijn 
moeilijk te vervangen. Bij schade is er per definitie een 
dure tijdsvertraging. 

In onderstaand schema en kaart zijn de logistieke stro-
men van onderdelen weergegeven van windpark Alpha 
Ventus in Duitsland, een relatief klein park. 

Vergelijkbaar met andere industrieën, zoals auto- of 
vliegtuigindustrie bijvoorbeeld, is de wind turbine een 
assemblage van verschillende toeleveranciers, waarvan 
het ontwerp in handen is van één partij. Vergelijk het 
met het maken van een vliegtuig.

In onderstaand schema en kaart, de stromen voor de 
aanleg van het windpark BARD Offshore 1. Het overige 
deel van de BARD-vergunning is verkocht aan Typhoon 
Capital en ligt naast windpark Gemini, nu in aanbouw. 
 

7.  BOP staat voor Balance of Plant, in feite alles behalve turbine en toren, onder Siemens hier aangeduidt als WTG. Bron schema: Westra 
Consulting.

Gemini - Supply Chain

GEMINI

Van Oord
(BOP Contractor)7

Siemens

Supply WTG

EEW and SF

Monopilas
Supply

Smulders/SIF 
joint venture

Transition
Pipelines 
Supply

NKT Cablas

Export Cable 
Supply

NSW

Infield Cables 
Supply

Van Oord

Installation 
Monopilas 
& Transition 

Pieces

Van Oord

Export I Infield 
Cable Instal-

lation

Siemens/Van 
Oord

Installation

Van Oord

Protection
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Consortium

OHWS and 
Onshore 
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Foundations
1 Sif-Group: Production elements (Roermond, NL)
2 CSC: Supporting crosspiece (Cuxhaven, DE)
Tower 
3 Ambau: Production tower sections (Bremen, DE)
Nacelle 
4 BARD: Components production/assembly (Emden, DE)
5 SHW Casting Technologies: Production of engine deck, 
hub and main shafts Königsbronn, DE)
6 Voith Turbo: Production gearboxes (Crailsheim, DE)
Rotor/star 
7 SGL Rotec: Production rotor blades (Lemwerder, DE)
Substation/grid connection 
8 Harland & Wolff: Production foundation (Belfast, IR)
9 Western shipyard: Production topside (Klaipeda, LT)
10 NSW: Production of array cables (Nordenham, DE)
Preassembly 
11 Harland & Wolff: Marriage of foundation & topside, 
substation (Belfast, IR)
Assembly/base port
12 Nacelle and rotor star (Eemshaven, NL)

BARD Offshore 1 - production sites of suppliers
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3.6  Voorbeeld case logistiek  
Gemini

De logistiek van het windpark Gemini is een voorbeeld 
van de huidige conventionele methodiek van aanleg en 
waar de verschillende onderdelen vandaan komen. In 
de onderstaande ‘strip’ van Westra Consulting is te zien 
hoe Gemini wordt aangelegd.
Als start staat in het overzicht de contractstructuur 
uitgewerkt in hiërarchisch niveau). (zie figuur 7 

Elk onderdeel project heeft zijn eigen logistieke keten 
afhankelijk van de gekozen producten en leveran-
ciers, productieplaatsen, installatiemethode en lokale 
condities en beperkingen. De sleutel voor succes is om 
al deze puzzelstukjes te managen met alle individuele 
interfaces.

Fundaties en transitiestukken
Voor Van Oord zijn de fundaties en transitiestukken 
een belangrijk onderdeel. Zij maken ze niet zelf maar 
zijn uiteindelijk wel verantwoordelijk voor de installatie 
ervan. De fundaties worden gemaakt door twee toele-
veranciers, één in Duitsland en één in Nederland. De 
transitiestukken worden aangeleverd door een bedrijf 
met een vestiging in Hoboken. Het transitiestuk komt 
overigens in basisvorm weer uit Roermond.   

Supply Chain - 75 MP’s

Transition Pieces (150 pcs)
- Weight: 192 mT
- Length: 21 m

- Diameter: 5.5 m 

Supply Chain - 150 TP’s

Installation Logistiek - Fundaties 

- Opslag in Eemshaven
- Piling only allowed from 1-07 until 31-12
- Installation with 2 Jack Up Vessels   
- 2 / 3 sets of MP & TP per trip

Supply Chain - 150 TP’s

Nieuw Installatieschip - Aeolus

Length 139.40 m, width 38.00 m
- Full jack-up, pay load: 6500 tons
- Water Depth for jacking up to 45 m
- Crane capacity 990 ton @ 30 meter

De afvoer van de fundaties en transitiestukken vindt 
plaats vanuit Eemshaven, de dichtstbijzijnde haven 
voor het windpark.

Supply Chain - Transition Pieces TP’s
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Company Tower Nacelle Hub Rotor blades

Main shaft Gearbox Genarator

Areva Wind Ambau Ferry-Captain Renk,
Moventas

ABB Friedrich Wihelms
Hütte

PN Rotor

Bard Ambau SHW Casting
Technologies

Wingergy,
Voith Turbo

Winergy SHW Casting
Technologies

SGL Rotec

Nordex* N.s. N.s. Turbine will be 
gearless

N.s. N.s. N.s.

REpower Ambau Walzengießerei Coswig Winergy VEM N.s. LM Glasfiber, Power-
blades

Siemens Siemens,
Ambau

N.s. Winergy ABB Siemens (Flender 
Guss)

Siemens

Vestas Vestas Vestas Hansen,
Winergy

SSB Duradrive Vestas Vestas

Key:

*Plans to develop offshore turbines

Own production/pro-
duction in-house

External processing

Offshore

Onshore

On- and offshore

Installatie Logistiek - Export kabel 

- 2  AC 220 kV AC kabels ,  
-  +/- 100 km elk, ongeveer 90 kg/m  

Kabel geleverd door NKT, Keulen, Duitsland.
- 7 ladingen met kabel secties

Turbines en torens
De turbines worden gemaakt door Siemens in Brande en vervoerd naar Esbjerg. Zoals blijkt uit gegevens van 
onderzoeksbureau wind:research uit Duitsland, zijn dat al op zichzelf staande assemblage producten. Onderstaand 
overzicht is niet uitputtend, er zijn nieuwe toetreders bijgekomen en het bedrijf BARD bestaat niet meer, maar het 
geeft een goed overzichtsbeeld. 

In het geval van Gemini worden de turbines aangeleverd van de productielocatie van Siemens in Brande naar de 
haven van Esbjerg. In de haven van Esbjerg haalt het werkschip de Aeolus de turbines op en vaart daarmee naar 
de installatielocatie op zee. 

Installatie Logistiek – Windturbines

Inter array en export kabel
Een essentieel onderdeel is natuurlijk de kabel waarmee de elektriciteit wordt afgevoerd. Door relatieve schaarste 
in producenten en hoge eisen aan de kabels, zijn dit kostbare onderdelen voor een project. Eén miljoen euro per 
kilometer voor een export kabel is wel genoemd. De inter array kabels, de verbinding tussen één of meerdere  
turbines in een veld met het offshore high voltage station (OHVS) zijn korter en hebben een lagere capaciteit. 
Kabels zijn relatief gevoelig voor schade door bijvoorbeeld torderen of knikken. De kabel wordt vervolgens afgekeurd 
en kan gerepareerd worden met een nieuwe verbinding. Dit leidt tot vertraging en kost geld in verband met claims 
en/of boetes.
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Installatie Logistiek - Export kabel 

De route van de kabel is wordt gelegd in drie delen:
- Offshore
- Near Shore Shallow

Installatie diepte tussen de 1,5 en 3 m

Kabel op zee leggen met nieuw schip

NEXUS
- Length over all  120 m
- Breadth 28 m
- Deadweight 8300 tons
- Carrousel 5000 tons
- Crane 120 tons
- Accommodation 89 pers.

- DP 2

Mogelijke veranderingen in logistiek 
Technische ontwikkelingen en nieuwe productielocaties 
buiten Europa zijn voorbeelden die invloed hebben 
op veranderingen van de logistiek. We zien echter in 
de vervoers- en installatietechnieken geen of weinig 
toepassingen of innovaties. 

Sourcing op nieuwe of buiten-Europese bedrijven  
lijken potentieel nog de meeste impact te hebben. 
Daarnaast is de afstemming van de bouw en de  
systemen uiterst complex door veel verschillende 
producenten en toeleveranciers en het min of meer 
ontbreken van een integraal ontwerp. Daar ligt nu 
veelal de focus op. 

3.7  Het mogelijke marktaandeel 
gekwantificeerd

Op basis van de voorgaande analyse is een grove 
inschatting gemaakt van het mogelijke aandeel van 
IJmuiden-Amsterdam in de aanleg van de verschillende 
velden in de Noordzee, uitgedrukt in % van hun capaci-
teit tussen nu en 2017. 

Veld Capaciteit Rol regio Marktaandeel

Duitse velden 7.600MW Overloophaven 10-20%

East Anglia I 1.200MW Installatiehaven 40-60%

East Anglia II- IV 6.000MW Overloophaven 10-20%

Hollandse Kust 
Zuid /Noord

2.100MW Installatiehaven 100%

Overige Neder-
landse velden

1.400MW Overloophaven 10-20%

Met een installatiehaven bedoelen we de centrale ha-
ven in het logistieke proces voor de installatie op zee. 
Met overloophaven bedoelen we een rol in dienst van 
een andere installatiehaven of als installatiehaven voor 
één van de specifieke onderdelen van een windpark. 

3.8 Conclusie
-  Gelet op de nabijheid van de Duitse havens en de 

Eemshaven lijkt voor IJmuiden-Amsterdam geen 
centrale rol weggelegd te zijn als installatiehaven voor 
het Duitse deel van de Noordzee. Gezien de planning 
van deze velden en de beschikbare havencapaciteit 
in de omgeving zijn er wel mogelijkheden voor een 
overloopfunctie bijvoorbeeld voor tussenopslag van 
onderdelen, kabels of als ondersteuning van de 
andere haven.

-  Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de kansen daarente-
gen groter. Dat geldt vooral voor East Anglia. Hoewel 
Lowestoft en Great Yarmouth het dichtstbij liggen 
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kampen deze havens met grote fysieke beperkingen 
(capaciteit, infrastructuur). Bovendien komt een 
gedeelte van de parkonderdelen uit het (noordwest) 
Europese achterland, via zee naar het Verenigd 
Koninkrijk. Daarbij is (drijvende) opslag wellicht een 
noodzaak, afhankelijk van planning en timing. Op 
dit moment is de exacte planning nog niet duidelijk, 
waardoor de kansen moeilijk te kwalificeren zijn. 

-  Hollandse Kust Noord en Zuid en in de toekomst 
IJmuiden Ver zijn in het Nederlandse deel van de 
Noordzee de meest kansrijke velden. Deze parken  
liggen ze pal voor de voordeur van de regio.

-  IJmuiden-Amsterdam zal geen rol van betekenis  
kunnen spelen bij de installatie van OHVS en wind-
turbines. Deze worden rechtstreeks van de fabriek 
naar de installatieplaats getransporteerd. Wel voor 
de overige onderdelen van de aanleg: fundering en 
bekabeling. 

De eindconclusie is duidelijk: de regio moet zich pro-
fileren als dé haven voor de nabijgelegen Engelse en 
Nederlandse velden. De marketinginspanningen zullen 
zich hier op moeten richten. Een rol bij de overige 
velden kan als bijvangst beschouwd worden.
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Hoofdstuk 4 
De logistieke 
opgave
Welke logistieke opgave vloeit uit dit marktaandeel 
voort? Voor de beantwoording van deze vraag duiken 
we dieper in de logistieke processen rond de aanleg 
van windturbineparken en in de eisen die deze proces-
sen stellen aan de havenlogistiek. 

4.1  Het marktaandeel in tijd en 
tempo

In eerste instantie een inventarisatie van de totale 
gelijktijdige vraag in ons directe achterland. 

Windpark East Anglia 
One

Hollandse Kust,
Zuid Holland

East Anglia 
Three, Four 

150 á 200 Hollandse Kust, 
Noord Holland

IJmuiden Ver 

Totale omvang 1.200MW 700 MW 2.400MW 700MW 700MW 5.600MW

Turbines 240 á 5MW 110 á 6-7MW 500 á 6-7MW 7MW 7-8MW 7-8MW

Aanlegperiode 2016 - 2017 2017 – 2018 2018-2020 2018 -2019 2019-2020 Na 2020

Verwacht aan-
leg-tempo per 

jaar

100-150 110 150 100 100 150 á 200

4.2 De logistieke aanpak

Beslissingen rond de logistiek en rond de aanleg van 
windturbineparken gaat ongeveer als volgt. Tijdens de 
procedure voor het verkrijgen van de vergunningen en 
subsidies, doorgaans door de opdrachtgever of project-
ontwikkelaar, wordt er vaak parallel een traject gestart 
voor de belangrijkste onderdelen: het type turbine en 
de bijbehorende funderingen en kabels. In de vergun-
ningsperiode wordt gestart met de contractuele uitwer-
king van alle belangrijke onderdelen. Deze onderdelen 
moeten al vermeld worden in de vergunning. 

8. Kriegers Flak tijdslijn. 
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In de periode tussen de vergunningverlening en de  
financial close zijn er een aantal tender procedures 
voor met name de onder aanneming. In diverse rondes 
(zoals ook in het voorbeeld van de tijdlijn van het  
Kriegers Flak windpark) worden de tenders uiteindelijk 
vastgelegd. Dat kan in een periode van circa twee jaar 
doorlopen. 

Daarbij zijn er diverse vormen mogelijk, óf de opdracht-
gever / ontwikkelaar neemt het totale pakket onder 
beheer, óf besteedt verantwoordelijkheid voor onderde-
len uit. Het voorbeeld van Gemini geeft aan hoe in dit 
project de onderdelen zijn verdeeld. 
  
4.2.1 Onder aanneming 
Aan de hand van het voorbeeld van Gemini illustreren 
we de rol van de onderaannemer of logistiek dienst-
verlener. Verschillende pakketten van samenhangende 
activiteiten worden aanbesteed. 
NKT Cables, hier verantwoordelijk voor de exportkabel, 
heeft een productielocatie in Keulen en een opslag-
locatie in Rotterdam. De toevoer van grondstoffen en 
benodigdheden naar NKT zal onder controle van NKT 
plaatsvinden. Het gereed product wordt door een  
maritieme dienstverlener of wegvervoerder opgehaald 
en naar de locatie in Rotterdam gebracht (of elders 
indien de klant dat wenst). Bij overdracht worden zowel 
Van Oord als NKT bijgestaan door adviseurs die de 
kwaliteit waarborgen en die controleren of het e.e.a. 
volgens contract wordt geleverd. Daarnaast wordt één 
of beide bijgestaan door een normen-inspectie bureau. 
Een ander voorbeeld van onderaanneming die kan 
ontstaan, is bij het pakket van scour protection. De 
steenslag rond de basis van de fundering van een  
turbine, voorkomt dat het zand daaromheen wegspoelt 
en dat de fundering verzwakt. Van Oord heeft stenen-
stortschepen in eigen beheer of in de vloot. Waar-
schijnlijk is dit ook het grootste belang bij het verkrijgen 
van dat onderdeel van het pakket. 

Van Oord heeft echter geen mijnen en zal het benodig-
de graniet in verschillende gradaties bestellen bij één 
of meerdere aanbieders. Afhankelijk van de locatie van 
de stenenstorter zal het direct door het werkschip wor-
den opgehaald, of worden aangevoerd voor tussenop-
slag als dat qua timing beter is. 

4.3 Logistieke keuzes 

De uitgangspunten voor de logistiek zijn: 
- Geografische locatie park.
-  Productie en leveringsafspraken belangrijkste pakket-

ten (turbines, funderingen, kabels, OHVS).
- Beschikbaarheid installatieschepen. 

4.3.1  Focus op zee, aanvoer geen 
prioriteit

De logistiek staat 100% in dienst van de pakketten. 
Ondanks zijn eindverantwoordelijkheid zal de aannemer 
verschillende logistieke opties voorleggen aan de op-
drachtgever. Deze kijkt afhankelijk van de ervaring mee 
op de logistieke haalbaarheid, risico en kosten. 

Afstemming tussen de verschillende pakketten vindt 
doorgaans wel plaats in de ontwerpfase. Na de con-
tractuele fase waarin timing en de verantwoordlijkhe-
den voor levering worden vastgelegd, is de afstemming 
voornamelijk op eindaflevering gericht. 

Afstemming in vervoer binnen de pakketten en daar-
mee binnen die keten zijn geen prioriteit, waardoor er 
kansen worden gemist. Mogelijke synergie tussen de te 
vervoeren onderdelen lijkt op dit moment te complex. 

Risico’s voor tijdige aanvoer worden vooralsnog af-
gedekt door alle elementen in de installatiehaven te 
leggen voorafgaand aan installatie. 

4.3.2 Géén vaste methode
De praktijk leert dat er geen eenduidige logistieke 
aanpak wordt gehanteerd. Er zijn wel leerervaringen 
binnen projecten maar deze worden in de industrie 
niet gedeeld. Binnen bedrijven zullen procedures min 
of meer wel uitkristalliseren (in zogenaamde Method 
Statements). Uiteraard heeft ieder project zijn eigen 
kenmerken, maar de aanpak zou niet uniek hoeven 
zijn. Elke beslisser trekt zijn eigen logistieke plan en 
vindt het wiel per project telkens opnieuw uit.

7.  BOP staat voor Balance of Plant, in feite alles behalve turbine en toren, onder Siemens hier 
aangeduidt als WTG. Bron schema: Westra Consulting.
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Installatie- en productietechnieken zijn bovendien volop 
in beweging:
- windturbines worden groter en efficiënter, 
- heimethodes worden uitgebreid
- monopalen worden groter en langer 
- meer verbindingstechnieken tussen monopaal en 
transitiestuk
- evolutie in werkschepen (omvang, functie)
Dit heeft allemaal invloed op de logistiek en het proces 
voorafgaand aan de installatie op zee. 

4.3.3 Aanvoer onderdelen
Onder invloed van boetes bij te laat leveren, weers-
omstandigheden en omstandigheden op zee zijn de 
belangen groot bij de installatie. Minder belicht is het 
traject van productielocatie naar de installatiehaven en 
de tussenstappen die daar nodig zijn. 

Momenteel vindt de productie van onderdelen vooral 
in Europa plaats. De bestaande productiecapaciteit is 
echter onvoldoende om alle in hoofdstuk 4 genoemde 
plannen te kunnen bedienen. Mogelijk gaat capaciteit 
zich uitbreiden en zullen er toeleveranciers van buiten 
Europa (Aziatische landen) in dat gat gaan springen 
wat dan weer andere logistieke oplossingen vereist.
Kortom: over 10 jaar zal het logistieke plaatje van de 
aanleg van windturbineparken op zee heel anders zijn 
dan nu.
  
Voor het marktaandeel op korte termijn wordt echter 
uitgegaan van een conventionele aanleg zoals die 
gevolgd wordt voor offshore windpark Gemini.

4.4  De productielocaties en hun 
aanvoerlijnen

Onderstaand een overzicht van de productielocaties en 
aanvoerlijnen per grote onderdelen van een offshore 
windpark.

4.4.1.Fundaties
Productielocaties
-  Monopalen: Roermond, Hoboken, Willebroek, Cuxha-

ven en Rostock.  
Bremerhaven heeft een faciliteit/fabriek maar de 
onderneming is echter failliet. 

-  Transitiestukken: Hoboken, Cuxhaven, Rostock.
-  Productiecapaciteit: 2-3 monopalen per productielo-

catie per week, 4-5 transitiestukken per productielo-
catie per week

Aanvoer
-  Monopalen vanaf Roermond per binnenschip: 2 mo-

nopalen per schip
-  Monopalen vanaf Hoboken en Rostock per coaster: 

3-6 monopalen per schip
-  Transitiestukken per coaster vanaf Hoboken in pon-

tons: max 6 transitiestukken per schip (staand)

Andere benodigdheden
-  Aanvoer staal per binnenvaart/zeeschip. 
-  Secundary steel, trappen, verstevigingen/grepen voor 

transport etc. 
- Anodes voor staalconstructies onder water. 
-  Lashing & securing, houten blokken, kettingen, las-

werk, stalen sledes voor, tijdens en na transport. 
- Binnenvaart en coasters voor afvoer. 
- Slepers en (zeewaardige) werkpontons. 

4.4.2.Fundatiebescherming
Productielocaties
- Noorwegen, Zweden, overig

Aanvoer
-  Per bulkschip, capaciteit kan variëren afhankelijk van 

benodigdheden. 
- Alternatief is varen/ophalen met stenenstorters.  

4.4.3 Kabels 
Productielocaties arraykabels en exportkabels
- Europa: Duitsland, Noorwegen, Italië
- Azië: Korea

Aanvoer
-  Exportkabels afkomstig uit Europa worden op de pro-

ductielocatie op een carrousel gespoeld, vervolgens 
door een kabellegschip opgehaald en direct naar 
aanlegplek vervoerd (geen tussenopslag).

-  Alternatief: Exportkabels uit Azië worden ‘in bulk’ 
aangevoerd per transportschip daarna aan wal 
opgespoeld op carrousel. Vervolgens opgehaald door 
kabellegschip (wel tussenopslag).

-  Arraykabels worden op productielocatie opgehaald 
door kabellegschip en direct naar aanleglocatie ver-
voerd (incidenteel tussenopslag). 
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4.4.4. Windturbines
De productielocaties
-  Esbjerg, Brande, Bremerhaven, Saint Nazaire en 

waarschijnlijk vanaf 2016 Hull (Siemens)

Aanvoer
-  Installatieschip haalt torens, bladen en rotoren op uit 

productielocatie, deze worden op zee geassembleerd 
en vervolgens geïnstalleerd. Geen tussenopslag, 
hoogstens bij calamiteiten.

-  Alternatief: aanvoer van onderdelen bijvoorbeeld via 
roll on/roll off schepen of projectladingschepen naar 
installatiehaven. 

-  Capaciteit installatieschip: 6 torens, 6 rotoren en 18 
bladen (tot maximaal 7/7/21).

       
    

Fase Logistieke component

1 Projectvoorbereiding

Milieuonderzoeken Onderzoek per schip en vliegtuig

Wind- en golf effect onderzoek
Plaatsing offshore meteorologisch station / meetboei met werkschip

Zeebodemonderzoek Onderzoeksschip, aanlopen en toelevering

Planvorming Geen

Kosten-batenanalyses Geen

Vergunningaanvraag Geen

Financiering Geen

2 Fundering

Aanvoer Monopalen per binnenschip: 2 stuks 
of per coaster: max 3-6 per schip.

Transitiestukken in pontons: max 6 stuks.
Tripods en jackets per ponton: max 2stuks.

Installatie ( 2 aparte schepen) Laden monopalen op installatieschip: max 6 monopalen

Koppelen pontons met transitiestukken aan installatieschip voor overslag 

Tripod en jackets in afwachting van installatie soms op kade

Installatietempo: maximaal 6 fundaties per week

3 Scour protection (stenen)

Aanvoer per schip van 2.000 – 10.000ton

Installatie Laden in steenstorter (max.1.000-2.000ton) per lopende band of kraan

Installatietempo: max 1.000-2.000  ton per afvaart.

4.5  Het aanlegproces en haar  
logistieke componenten

In diverse fases zijn er verschillende diensten en producten nodig. In de deze -niet uitputtende- lijst wordt specifiek 
gekeken naar de logistiek die daar aan vast zit. 
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4 Bekabeling turbines-substation

Aanvoer Installatieschip haalt kabel op in productiehaven.
Alternatief opslag van spoelen op kade. Dan met kabellegger naar zee.

100 - 150 turbines is ca 100- 150 km array kabel nodig

Installatie Tempo van installeren max. 40 meter per uur in goede omstandigheden. 

5 Installatie turbines

Pre-assemblage van toren Aanvoer van torendelen per schip, opslag in haven 
pre-assemblage op kade.

Assemblage complete rotor Aanvoer van bladen en naaf assemblage op de kade van totale rotor.

Gondel Aanvoer per schip of over de weg. 
Opslag op kade en dan op installatieschip, alternatief boord -boord overladen op installatieschip.

6 Installatie substation

Aanvoer Bouw en assemblage van substation en jacket op watergebonden locatie. Vervoer  op bak direct of 
via (schuilhaven) naar bouwlocatie Op bouwlocatie met twee hijsen en heien installatie met zware 
kraan.

7 Aanleg exportkabel Kabellegschip haalt kabel op in de productiehaven.  
Alternatief is opslag en op spoelen op kade.
Dan met kabellegger naar zee.

8  Ondersteuning Ca 20 schepen actief voor toezicht, duikers, personeel.

4.6  De logistieke eisen aan onze 
regio 

Welke logistieke eisen stelt een jaarwerkvoorraad 
van 150 te installeren complete turbines (ca. één 
tot anderhalf windmolenpark) aan de oppervlakte en 
infrastructuur. Zie hieronder een berekening op basis 
en informatie van AYOP leden, de externe expert en 
informatie uit de markt en andere projecten. 

Uitgangspunten
-  Er worden vanuit de regio, conform het geschatte 

marktaandeel, jaarlijks ca. 150 turbines geïnstalleerd.
-  Vanwege het ontbreken van productiefaciliteiten 

beperkt dit aandeel zich tot de volgende installatie-
segmenten:

 •  Complete fundaties: monopalen, transitiestukken 
en fundatiebescherming. 

 •  Kabels: Exportkabels, Inter array kabels
-  Daarnaast zal de haven als uitwijkhaven kunnen  

fungeren voor turbine-installatieschepen en als  
overloophaven voor opslag van onderdelen voor  
andere velden in de Noordzee.

-  De installatie van de fundaties start niet voordat alle 
benodigde onderdelen op voorraad en in de haven 
aanwezig zijn. Dat betekent een jaarvoorraad van 
150 stuks. Direct aan zee moet er een permanente 
werkvoorraad van minimaal 12 monopalen en 12 
transitiestukken voorhanden zijn, gebaseerd op de 
installatiesnelheid en een basisvoorraad. 
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De fundaties
-  Benodigde opslagruimte monopalen (1.000m2 per monopaal) en transitiestukken (100m2 per transitiestuk) van 

1,2 ha voor werkvoorraad en 18 ha restvoorraad. 
-  Benodigde opslagruimte fundatiebescherming  ca. 1 ha.
- Benodigde kadelengte voor: 
 • Aanvoer monopalen met coasters:  200m1
 • Aanvoer monopalen met binnenschip:  110m1
 • Aanvoer transitiestukken in pontons:  80m1
 • Installatieschip monopalen:   150m1
 • Installatieschip transitiestukken:   150m1
-  Benodigde kraancapaciteit: 1200 - 1600 ton in aanvulling op de kraan van het  

installatieschip
Het is mogelijk dat er twee schepen ingezet worden voor fundaties en turbines versus  
één werkschip. 

De fundatiebescherming
- Benodigde opslagruimte:   ca. 1 ha
- Benodigde kadelengte voor vrachtschip:  150m1 
- Benodigde kadelengte voor stenenstorter:  100m1 

De kabels
- Benodigde opslag ruimte voor 
 •  Opslag / Carrousel en overspoelen  

exportkabel:   2,25 ha
 •  Opslag / haspels arraykabels:  1 ha
-  Benodigde kadelengte voor kabelinstallatieschip:  150m1
-  Benodigde kraancapaciteit: 200 ton voor carrousel en 100 ton voor haspels. 

De windturbines
-  Uitwijkmogelijkheid voor installatieschip:        135 m1  

kadelengte

4.7 Conclusie
-  in ons achterland zullen veel parken worden gebouwd 

met overlap in de tijd. Dit is de basis voor de jaar-
werkvoorraad. 

-  De belangrijkste onderdelen (turbines, kabels, funde-
ringen en transitiestukken en OHVS) worden in een 
vroeg stadium uit onderhandeld. Alle daaruit volgen-
de benodigdheden worden vervolgens in een aantal 
rondes getenderd door deze hoofdaannemers en niet 
door de opdrachtgever.

-  Vaak is er nog geen vaste procedure voor het uitwer-
ken van de logistiek, of deze is nog verdeeld over de 
verschillende werkpakketten. 

-  De focus van de logistiek ligt op installeren op zee en 
niet op de inkomende stroom van onderdelen. 

-  We hebben de aanvoerlijnen in kaart gebracht en de 
aantallen en dit vertaald naar een jaarwerkvoorraad.

-  Voor de jaarwerkvoorraad hebben we de impact naar 
infrastructuur in kaart gebracht. 
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Hoofdstuk 5 
Het logistieke 
potentieel op 
land
Kan de regio de jaarwerkvoorraad uit hoofdstuk 4 aan 
qua logistieke faciliteiten? Hier is vooral naar de harde 
infrastructuur gekeken, de kaderuimte, de opslagruim-
te, de kraancapaciteit etc. Het door AYOP ontwikkelde 
“dienbladconcept” vormt daarbij het vertrekpunt. 

5.1 Het dienbladconcept

Het dienblad model kent twee facetten:
-  Het brede en complete aanbod van 

toeleveranciers in deze regio. Van 
hotel tot gespecialiseerde logistiek 
dienstverlener, van engineering tot 
veiligheidstraining. Alles wat er nodig 
is rond installatie en onderhoud is 
aanwezig in een straal van 30 minu-
ten of 25 kilometer. 

-  Een logistiek concept, door inzet van 
logistiek zo optimaal mogelijk gebruik te maken  
van de beschikbare infrastructuur en ruimte. Zowel 
vóór als achter de sluizen, inspelend op een stroom 
van aanvoer van onderdelen ten dienste van het 
installatie- schip en proces.

Aanvoer uit Europa vindt plaats door vervoer over 
water. Daarbij kan rechtstreeks worden aangeleverd 
naar IJmuiden -direct aan zee-  of voor tussenopslag 
worden aangeleverd op diverse locaties achter de sluis. 
Hier kunnen eventuele handelingen, inspectie en tests 
plaatsvinden. Voor de installatie wordt dát wat nodig is 
aangevoerd naar het werkschip. 

5.2 Vereiste logistieke capaciteit

In hoofdstuk 4 is aangegeven wat er aan logistieke 
faciliteiten nodig zijn om het beoogde marktaandeel van 
150 turbines per jaar te kunnen realiseren. Deze facili-
teiten zullen deels voor en deels achter de sluis gezocht 
moeten worden. De haven van IJmuiden fungeert in het 
dienbladconcept als uitvalsbasis voor de installatie op zee. 

Hier zal voldoende kadelengte voor installatie- en be-
voorradingsschepen geboden moeten worden evenals 
kraan- en opslagcapaciteit voor de bevoorrading van 
deze schepen. Het gebied achter de sluis fungeert als 
‘voorraadkamer’ voor de installatiehaven. 

Een achilleshiel in dit concept is het vervoer van ‘voor-
raadkamer’ naar installatiehaven, hetgeen afbreuk doet 
aan de concurrentiepositie van de regio. Hiervoor moet 
een slimme oplossing gezocht worden. 

Hieronder is een kort overzicht van de logistieke facili-
teiten die nodig zijn.

Voor de sluis
- Werkvoorraad fundaties
-  Opslag fundatiebescherming (steenslag in diverse 

gradaties)
- Opslag array- en exportkabels
-  Aanmeren fundatie-installatieschepen en inspectie-

schepen en crew change schepen.
-  Uitwijkmogelijkheid voor installatieschepen windtur-

bines
-  Kraancapaciteit: 1200 tons mobiele kraan voor stuk-

goed, happer of lopende band voor bulk. 
-  Overige voorzieningen zoals bunkeren,  lashing en 

securing, parkeergelegenheid etc. 

Achter de sluis
- Opslag magazijnvoorraad fundaties
- Aanmeermogelijkheden zee- en binnenvaartschepen
- Kraancapaciteit: 1200 tons mobiele kraan
- Kabel op- en overslag, kabelbehandelmateriaal
-  Overige voorzieningen bunkeren, lashing en securing, 

(staal)behandelingen, inspecties, etc.
- Lange termijn opslag onderdelen

Onderling vervoer
- Werkpontons
- Lig- en wachtplaatsen 
-  Multiwheel trailers / Self propelled modular transpor-

ter (SPMT)
- Las / straal / coating faciliteiten 
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5.3  Beschikbare logistieke  
capaciteit  

Hieronder een overzicht van de beschikbare logistieke 
faciliteiten in de regio.

5.3.1. Voor de sluis 

 

Monnikendamkade

Ruimte 6 ha (60.000m2) maximaal Opslagcapaciteit voor c.a. 55 monopalen en transitiestukken

Kadelengte 330m1 Gelijktijdig aanmeren voor 2 installatieschepen, mogelijkheden voor simultaan 
aanvoer van transitiestukken en monopalen.
Versterkte diepzee kade 

Materieel Te huur Kraancapaciteit en materieel in directe omgeving aanwezig 

Boatlanding 3 plaatsen  Inclusief drie 20 tons kranen

Jacking mogelijkheden

Volendamkade

Kadelengte 270m1 uitwijkmogelijkheid voor turbine-installatieschip

Noordersluis 

Ruimte 5.000m2 Opslagcapaciteit voor steenslag

  
 

MonnikendamkadeVolendamkade
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5.3.2 Achter de sluis

 

 

 

Grote Hout, kadeterrein

Grote Houtkade (MEO terminal, WIND bv/ Ocean Rent

Ruimte 6 ha (60.000m2) Opslagcapaciteit voor carrousels, overdekte opslag

Kadelengte 450m diepzeekade
100m binnenvaartkade

Aanmeren kabelleg-schepen 

Materieel 100 Ton Gottwald mobiele kraan Reach stackers, heftrucks 
Meer materieel in de directe omgeving

Holland Cargo Terminal (HCT) 

Ruimte 20 - 40 ha Opslagcapaciteit voor c.a. 360 monopalen en transitiestukken

Kadelengte 450m1 Gelijktijdige aanmeermogelijkheden voor installatie/werkschip en 2 bin-
nenvaartschepen / werkschepen

Materieel 5 gantry kranen100 ton
Reach en barge stackers
Hoogwerker

Zwaardere capaciteit en materieel in directe omgeving aanwezig. Veel 
werkmaterieel direct beschikbaar op de terminal, inclusief werkplaats

Railaansluiting op terminal 
Sondering nodig voor jacking, in overleg met havenautoriteit

Grote Houtkade

HCT

USA
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United Stevedores Amsterdam (eventueel in combinatie met HCT)

Ruimte 11 ha open 
3,5 ha warehousing

Opslagcapactiteit ca. 75 monopalen en additioneel binnenopslag beschik-
baar.

Kadelengte 550m1 diepzee
150m1 coaster
150m1 barge

Gelijktijdig aanmeren meerdere installatie/ werkschepen alsmede werk-
pontons mogelijk. 

Materieel Liebherr 104 ton mobiele kraan
Reach en barge stackers, hoogwerkers, 
forklifts

Veel werkmaterieel direct beschikbaar op de terminal, inclusief werk-
plaats. 
Zwaarder hijsmateriaal kan op kade

Railaansluiting op terminal 
Sondering nodig voor jacking, in overleg met havenautoriteit.

5.3.4 Extra mogelijkheden

 

Damen Shiprepair Amsterdam
Een volledig uitgeruste werf gespecialiseerd in conversie en onderhoud. Diverse ligplaatsen, jacking, droogdok. 
Dochter Niron Staal is gevestigd op hetzelfde terrein voor maatwerk in staal, en overdekte opslag en bewerking. 

 

 

5.3.3 Combineren locaties
De naast elkaar liggende terminals van HCT en USA zijn compleet of overlappend te combineren. Douaneregelingen 
en hek aan waterzijde zijn aanwezig. Er is de mogelijkheid om de mobiele kraan van USA in te zetten op de HCT 
terminal. HCT terminal en MEO terminal vallen onder dezelfde operator en zijn onder één regie te combineren.

Damen Ship Repair  
& Niron Staal



LO G I S T I E K  S T R A AT J E  –  V E R D I E P I N G 51

Hoogtij 
Circa 27 ha kade gebonden terrein voor productie en gerelateerde overslag en 53 ha industrieterrein. Mogelijkheid 
tot 900m1 diepzeekade. 
Tijdelijke afmeervoorzieningen mogelijk. 
 

Waterland Terminal
-  Diepzee roll on roll off terminal, met heavy-lift  

mogelijkheden
- 300 meter overkapte kade met bovenloopkranen. 
- Ruime buitenopslag. 
- Stukgoed en projectladingspecialist 
- Met railaansluiting op terminal

VCK Logistics /Scandia terminal
-  Twee shortsea roll on roll off kades, lift on lift off 

operatiemogelijkheden 
- Buitenopslag en overdekte opslag in warehouse
- Stukgoed- en roro specialist. 

Buiten de sluis: Averijhaven / Energie-
haven (2019) 
- Diepzeekade ca. 400m1
- 16 ha ruimte beschikbaar, voor productie en opslag. 

Hoogtij

Waterland

VCK Logistics
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5.4 Alternatieve oplossingen

Onderstaand een uitwerking van de verbinding tussen 
infrastructuur voor de sluis en achter de sluis.

5.4.1  Aanvulbehoefte werkvoorraad 
voor de sluis

-  Voor de realisering van 1 project (100-150 windturbi-
nes per jaar) is een permanente werkvoorraad van 12 
monopalen en transitiestukken nodig.

-  De voorraadbehoefte voor de sluis is afhankelijk van 
het installatietempo van de fundaties:

 •  Eén installatieschip legt maximaal 6 complete 
fundaties per week aan. Dit kan met leererva-
ring versnellen. In dat geval zal de capaciteit van 
de werkschepen de aantallen beperken die per 
vaartrip kunnen worden geïnstalleerd. 

Bij gelijktijdige uitvoering van meerdere projecten zullen 
meerdere installatie/werkschepen hun voorraad komen 
oppikken. Dan lijkt het meer voor de hand te liggen dat 
er meer specialisatie plaatsvindt en dat een werkschip 
uitsluitend fundaties of uitsluitend turbines meeneemt. 
Dit houdt in dat er chronologisch of volgtijdelijk funda-
ties en transitiestukken of turbines worden geïnstal-
leerd. 

Er zal maximaal aan 2 projecten gelijktijdig gewerkt 
worden
-  De voorraadbehoefte voor directe installatie varieert 

dus van 6 - 12 transitiestukken en 6 -12 monopalen 
per week

5.4.2.  Waarom ontstaat er tussenop-
slag

Vanuit productiefaciliteiten is er een wens om zo veel 
mogelijk de eigen productiecapaciteit te benutten. De 
productieplanning kan afwijken van de start en looptijd 
van het project waardoor tussenopslag nodig is.

Daarnaast kan er tussenopslag nodig zijn voor de door-
looptijd van de productie. Installatie vindt plaats zodra 
alle turbine onderdelen beschikbaar zijn bij de installatie 
haven. Bij ontbreken van opslag bij productie, is er een 
tussenopslag behoefte voor de doorlooptijd van start 
productie tot volledige beschikbaarheid van onderdelen. 

5.4.3 Extra handling 
In de basis zal zo veel mogelijk voor de sluis worden 
neergelegd. Een tussentijdse opslag houdt extra hand-
ling van de stukken in. Dit is altijd nadelig ten aanzien 

van de kosten, en houdt een zeker risico in voor het 
ontstaan van schade. 
In het combinatieconcept met voorraad achter de sluis, 
voor windturbine onderdelen, is voor de fundaties aan-
vullende (zware) kraancapaciteit nodig. 

Een gedeelte van de kosten van de extra handling 
worden gecompenseerd door:
-  Verschillen in terreinprijzen vóór en achter de sluis. 

Direct aan zee heeft meer waarde en levert een hoge-
re terreinprijs op. 

-  Flexibiliteit in hoeveelheid en looptijd terrein afname 
achter de sluis. Over het algemeen is er ruimere 
beschikbaarheid van terrein waarbij er ingespeeld kan 
worden op de hoeveelheid en is een langere looptijd 
dan gepland vaak geen issue. Uiteraard geldt dit 
binnen de beschikbare terreinhoeveelheid ook vóór 
de sluis. 

5.4.4 Tijdelijke inzet zware kraan
De inzet van een zware kraan voor projectlading - 
waarvoor deze moet worden ingehuurd – is op zich 
technisch mogelijk. De kranen zijn relatief schaars 
vanwege de kleine pool kranen met een capaciteit van 
> 500 ton. De gewichten van funderingen gaan zelfs 
toenemen. De inzet/operatie van dezelfde kraan voor 
lichtere stukken is daarmee ook duur in gebruik. Door 
de relatieve schaarste is de huurprijs hoog en kan niet 
worden terugverdiend in het project. 

Bij de load in of aanvoer zou er ruimte zijn voor gebruik 
voor derden. Bij de load out is het gebruik te intensief. 
De kraan wordt ook op de terminal gebruikt, voor het 
verplaatsen van onderdelen van en naar de kade. Op- 
en afbouw kosten komen daar bovenop in vergelijking 
met een vaste kraan. 

Drijvende bokken of drijvende kranen zijn beter be-
schikbaar, maar nemen veel nautische ruimte in. En 
hoewel er veel ervaring is met drijvende kranen, is het 
gepercipieerd risico van de drijvende kraan groter dan 
van een vaste kraan.

Er zijn geen harde cijfers beschikbaar, maar in de pro-
jectgroep worden de extra kosten voor deze handling 
met zware kraan op 30% hoger geschat dan zonder. 
Commercieel gezien geen goed alternatief, zeker als er 
geen stringente redenen zou zijn voor de extra hand-
ling. 
Met toenemende gewichten en afmetingen van met 
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name fundaties maar ook turbines, wordt het moeilij-
ker om met de vaste beschikbare terminal kranen in 
Europa de handling te doen. De gevraagde liftcapaciteit 
is schaars onder de huurkranen (en wordt groter met 
stijgende vraag). De vraag is hoe toekomstbestendig de 
heavy-lift is in de offshore wind en op welke termijn. 

5.4.5 Alternatieve oplossingen
Voor het ondervangen van de extra handling met de 
zware kraan onderstaand drie alternatieven. 

Volledig project in IJmuiden voor de sluis
In de basis zal dit altijd een voorkeursscenario zijn voor 
bouwers, directe toegang tot zee met geschikte facili-
teiten. Met Gemini als uitgangspunt, is alleen al voor 
de 75 monopalen 7,5 ha en met de transitiestukken 
daarbij 8,25 ha nodig, inclusief manoeuvreerruimte 
waar er 6 ha beschikbaar is. Met continue aanvoer 
zou dit kunnen maar dit past niet in het streven naar 
risicobeperking. 

Drijvende opslag 
Voor een voorraad buiten de sluis van ca. 55 monopa-
len, zou er voor minimaal 20 monopalen drijvende op-
slag gerealiseerd moeten worden. Met maximaal twee 
monopalen (op basis van de ABJV II werkponton, zie 
foto) zijn dat (minimaal) 10 zeewaardige werkpontons. 
Dit  ponton wordt ook ingezet voor het huidige vervoer. 

Ter vergelijking met de foto, de monopalen van Gemini 
zijn 65 meter lang, de (laad) lengte van de barge is 96 
meter. Los van het vervoersgewicht dat een werkpon-
ton kan dragen van 1.483ton, en de gewichten van de 
fundaties tussen 750 en 850 ton. De handling is niet 
wezenlijk anders dan gebruikelijk, laden in ponton en 
oppakken door de kraan van het werkschip. Ook hier 
waren er niet de juiste gegevens voorhanden. De com-
binatie van beschikbaarheid en de relatie tot kosten 
moeten worden onderzocht. 

De volgende vragen zouden hierbij beantwoord moeten 
worden: 
-  Wat is de beschikbaarheid van tussen de 10 en 

15 zeewaardige werkpontons? De huidige pontons 
worden gebruikt door twee pontons in te zetten een 
roulatieschema. Enerzijds om aan te sluiten op het 
tempo van productie en anderzijds het lossen in de 
installatiehaven. 

-  Wat is de huur en de kosten voor het verslepen van 
een ponton, de kosten van het liggen (in verband met  

overbruggen van de doorlooptijd)? 
-  Wat is de beschikbaarheid van ligplaatsen? De ABJV2 

is 100m1 lang en 30m1 breed. 
   
Inzet roll on roll off
Voor Olie&Gas logistiek wordt vaak roll on roll off 
ingezet voor zware stukken, zoals te zien op de foto 
van Mammoet. Met multiwheels worden stations of 
platforms op werkschepen gerold. 

Sea-Cargo heeft voor het vervoer van (complete) 
turbines, bladen en torendelen een volledig roll on roll 
off concept ontwikkeld welke wordt ingezet op de ro/ro 
schepen die voor de projecten tussen Esbjerg Dene-
marken en Noorwegen worden vervoerd9. Gezien de 
inzet van roll on roll off voor offshore wind en de inzet 
van roll on roll off voor zware stukken in olie & gas, is 
de vraag waarom roll on roll off niet vaker wordt ingezet 
voor offshore wind. 

In verkennende gesprekken met Mammoet, geven zij 
aan dat het technisch wel mogelijk is. Uiteraard zijn 
aanpassingen nodig voor specifieke condities maar zijn 
er ook met het huidige materieel geen beperkingen. 
Wél geven ze aan dat voor roll on roll off inzet er voor-
bereidingen in de keten moeten worden getroffen voor 
transport. Deze afstemming vindt nu ook plaats maar 
is gericht op heavy lift. Dit betekent een wijziging in de 
aanpak ten opzichte van nu. 

Uiteraard blijft er een extra handling nodig wat meer 
kosten met zich meebrengt. Ook hier zonder harde 
cijfers zijn deze kosten lager dan een heavy lift kraan. 
Met roll on roll off is men op de terminal niet afhan-
kelijk van een zware kraan omdat onderdelen op een 
chassis of mafi-trailer kunnen rollen eventueel in 
combinatie met SPMT. Met roll on roll off worden de 
stukken zelf niet vastgepakt, wat risico op schade en 
vervorming aanzienlijk vermindert. 

Voor een betere beoordeling van de kosten en bespa-
ringen, zou het concept verder moeten worden uitge-
werkt. De volgende vragen zouden hier beantwoord 
moeten worden:
-  Wat zijn de eisen aan de terminal voor het ontvangen 

voor (zware) roll on roll off?
-  Wat is er nodig aan equipment zoals kraan, SPMTs, 

en/of mafi’s. En wat zijn de investeringen?
-  Welke (logistieke) eisen stelt het aan transport, zowel 

vóór en tijdens het transport en bij het laden van het 

9 Bron en foto’s: Sea-Cargo Zie ook: Film: https://www.youtube.com/watch?v=R2QIIhYllow



LO G I S T I E K  S T R A AT J E  –  V E R D I E P I N G54

werkschip?
-  Zijn er voordelen in tijd, flexibiliteit en risicobeperking 

die uit te drukken zijn in geld?
-  In welke mate is het concept toe te passen op andere 

locaties? 

5.4.6 Combinatie met productie 
Met productie en ruimte voor opslag direct aan de 
kade in zowel IJmuiden als in Amsterdam, wordt 
tussenopslag compleet vermeden. Een uitstekende 
oplossing voor zowel producent als installateur.
De volgende vragen zouden hier beantwoord moeten 
worden:
-  Wat zijn de ontwikkelingen in de Noordzee markt en 

de aansluiting van productiecapaciteit?
-  Zijn er niet-Europese partijen die toegang zoeken op 

de Noordzeemarkt, die door ontwikkelaars en par-
keigenaren als potentiele leveranciers gekwalificeerd 
worden? 

-  De waarschijnlijkheid van overzeese import en daar-
mee benodigde tussenopslag?

Hiermee kan een targetlist worden opgesteld om met 
name de investeringsruimte aan te bieden aan produc-
tiepartijen op diverse onderdelen van de windturbine-
parken. 

5.5 Conclusie

-  NZKG heeft voldoende infrastructurele capaciteit om 
meerdere projecten tegelijk te bedienen bijvoorbeeld 
East Anglia en Hollandse Kust Zuid Holland en Hol-
landse Kust Noord Holland.

-  Het is aannemelijk dat er meerdere projecten tegelijk 
uitgevoerd zullen worden in verschillende landen. Er 
zijn voldoende schepen en de productiecapaciteit 
zal zich aanpassen (of biedt een kans), of dat er bij 
andere aanbieders verder weg wordt ingekocht, bij-
voorbeeld Azië. Kortom: het is realistisch om NZKG te 
positioneren als uitvalsbasis voor meerdere windpro-
jecten op zee. 

-  De totale beschikbare infrastructuur is drie maal 
zoveel als in Eemshaven en Vlissingen. De andere 
Nederlandse havens hebben wel veel te ontwikkelen 
ruimte. NZKG heeft de ruimte voor de vestiging van 
grootschalige productiefaciliteiten en biedt daarvoor 
een uitstekend vestigingsklimaat.

-  De capaciteit van de directe werkvoorraad aan zee is 
echter slechts ongeveer één derde van die in Vlissin-
gen en Eemshaven. 

-  De werkzaamheden voor de windturbineparken 
Luchterduinen en Westermeerwind tonen aan dat het 
Noordzeekanaalgebied een goed product kan bieden 
en dat er gebruik wordt gemaakt van de breedte van 
het aanbod in de dienstverlening. 

-  De inzet van een extra zware kraan achter de sluis is 
commercieel niet haalbaar in het logistieke-straatjes-
concept. Alternatieven zoals drijvende opslag en de 
inzet roll on roll off moeten worden onderzocht. 

-  Vestigingsacquisitie kan meer gestructureerd worden 
opgezet. Grond- en locatieaanbieders zouden een 
gezamenlijk actieplan en target list moeten opstellen. 
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6  Samenvatting, conclusies en  
aanbevelingen

Onderstaand is de informatie uit de hoofstukken 
samengevat en vertaald naar aanbevelingen.

Windenergiewinning op de Noordzee is een  
groeimarkt

-  De overgang naar duurzame energiebronnen is een 
onomkeerbaar proces. De eindigheid van fossiele 
brandstoffen en de instabiliteit in de toeleverende 
regio’s laten geen andere optie open.

-  Windenergie is een zeer aantrekkelijke bron voor de 
winning van elektriciteit: schoon, betrouwbaar en 
voorspelbaar.

-  In 2020 moet 20% van de Europese energieproductie 
afkomstig zijn uit duurzame bronnen. De Europese 
landen zijn vrij in het invullen van deze doelstelling.

-  In veel landen in noordwest Europa heeft windener-
giewinning op zee een substantieel aandeel in het 
bereiken van deze doelstelling.

-  Er zijn grootschalige plannen voor de aanleg van 
windturbineparken op de Noordzee (totaal 50 GW) op 
lange termijn.

-  Voor het Noordzeekanaalgebied zijn de plannen van 
Duitsland, Engeland en Nederland op de middellange 
termijn het meest interessant. Duitsland wil in 2020 
6,5 GW op zee gerealiseerd hebben, Engeland 8 GW 
en Nederland 4,450 MW. Deze plannen zijn redelijk 
hard.

-  Deze plannen behelzen een totaal investeringsvolume 
van € 94 miljard tussen nu en 2020. Een aandeel in 
deze markt kan een grote directe en indirecte econo-
mische spin off voor de regio hebben.

Leg de focus op een marktaandeel in nabijgele-
gen parken: East Anglia en Hollandse Kust

-  In het Duitse deel van de Noordzee zal tussen nu en 
2020 625GW aan windturbineparken worden aange-
legd. Gelet op de nabijheid van de Duitse havens en 
de Eemshaven zijn de kansen voor IJmuiden-Amster-
dam om een centrale rol te spelen als installatiehaven 
beperkt. Gezien de planning van deze velden en de 
beschikbare havencapaciteit in de omgeving zijn er wel 
mogelijkheden voor een tussenopslag van onderdelen.

-  In het Engelse deel van de Noordzee zal tussen nu 
en 2020 4185GW aan windturbineparken worden 
aangelegd. De grote fysieke beperkingen van Lowestoft 
en Great Yarmouth bieden kansen voor IJmuiden-Am-
sterdam op een aandeel (40%-60%) in de aanleg van 
East Anglia. 

-  Hollandse Kust Noord Holland en Hollandse Kust Zuid 
Holland zijn in het Nederlandse deel van de Noordzee 
de meest kansrijke velden. Met uitzondering van de 
locatie Borssele liggen ze pal voor de voordeur van de 
regio. Een aandeel van 100% moet hier haalbaar zijn

Het marktaandeel beperkt zich tot installatie van 
fundaties en kabels

-  In de huidige installatiepraktijk worden de transfor-
matorstations en (onderdelen van) de windturbines 
rechtstreeks van de productielocatie naar de instal-
latieplaats vervoerd. IJmuiden-Amsterdam zal op dit 
vlak dus geen rol van betekenis spelen, hoogstens als 
uitwijkhaven, of bij calamiteiten.

-  Fundatieonderdelen en kabels worden daarentegen 
aangevoerd over land of water naar de installatieha-
ven en daar op de installatieschepen geladen.

De regio kan het marktaandeel logistiek  
waarmaken

-  Er is in de regio genoeg kadelengte en opslagcapaci-
teit voorhanden om dit marktaandeel logistiek aan te 
kunnen.

-  Het dienbladconcept kan in de praktijk werken mits er 
een slimme oplossing komt voor het vervoer van ach-
ter de sluis naar de zeehaven. Drijvende opslag of roll 
on roll off toepassingen kunnen daar een oplossing 
voor bieden

De concurrentiepositie is echter niet onbetwist 

-  De belangrijkste concurrerende havens zijn: Vlissingen 
en Eemshaven. 

-  De regio staat op voorsprong wat betreft ruimte,  
logistieke kennis, grootstedelijk achterland en onder-
steunende diensten en voorzieningen.

-  De regio staat op achterstand wat betreft naams-
bekendheid, het uitdragen van haar ervaring met de 
installatie van windturbineparken, het kenbaarmaken 
van haar ambitie, het overbrengen van de samen-
werking en organisatiekracht. 

De regio zal in beweging moeten komen
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De aanpak zal langs drie lijnen vorm moeten krijgen. 

1.  Vergroten naamsbekendheid regio rond de 
Noordzee

Ondanks de latere ontwikkeling van de Nederlandse 
Noordzee liggen er ook kansen in (samenwerking 
met) voor East Anglia. Niet alleen AYOP, maar ook de 
individuele bedrijven zullen individuele relaties moeten 
ontwikkelen met uiteenlopende betrokken partijen en 
de verkoop van hun aanbod moeten afstemmen op 
deze sector. 

2.  Optimaliseren dienbladconcept: uitwerken 
slimme oplossing voor intern vervoer

Verder uitwerking van aanvullende drijvende opslag, 
toepassen van een roll on roll off concept, kunnen de 
inzet van een zware kraan achter de sluis ondervangen. 
De Averijhaven zou, op termijn het ruimtegebrek voor 
de sluis direct aan zee kunnen oplossen. 

3.  Aantrekken van productiebedrijven: opzetten 
en uitvoeren acquisitie

Van belang is het volgen van de vraag en aanbod-
ontwikkeling aan de productiekant van de sector. Het 
aantrekken van niet Europese ontwikkelaars en produc-
tie bieden vele voordelen voor de klant. Na inventarisa-
tie moeten aanbieders proactief de markt opgaan. 

Gevoel van urgentie én samen optrekken

Absolute basisvoorwaarde is het mobiliseren van het 
regionale bedrijfsleven. Ondanks latere ontwikkeling in 
Nederland, blijft de urgentie voor de bewerking van de 
markt voor spelers op en rond de Noordzee. Een geza-
menlijk aanbod voor de offshore windsector is vanwege 
de complexiteit van belang, de bedrijven bepalen zelf in 
welke mate ze samen willen werken. 



LO G I S T I E K  S T R A AT J E  –  V E R D I E P I N G 57

Bronnen 

- Wind@work programma, AYOP, 2013
- BCI 
- NWEA, Windenergie, de feiten (ongedateerd)
- Nwea.org
-  Green Initiative,Offshore platform (onderzoek), Ha-

venbedrijf Amsterdam 2013
-  SER Energie Akkoord voor duurzame groei, eindrap-

port, september 2013 
- EWEA Wind energy scenarios for 2020, juli 2014
- EWEA Wind in our Sails, 2011
- Ewea.org 
-  CBS, Hernieuwbare energie in Nederland 2012, 

2013
-  Offshore Wind Germany Market Study 2011, Innova-

tion Norway,INTPOW, windenergie:reserach, 2011
-  Crowne Estate Guide to an Offshore Windfarm, BVG 

Associates, ongedateerd
-  Sociaal Economische Raad, Energieakkoord voor 

duurzame groei, september 2013
-  Memo Nederlandse werkgelegenheid bij de bouw 

en onderhoud en in bedrijf houden van Europese 
Offshore Windparken, en het effect van een thuis-
markt. Analyse en scenario’s door NWEA in samen-
werking met Ecofys 2011

-  UK government, department Energy &Climate UK 
renewable energy roadmap: 2012 update, december 
2012

-  The importance of offshore wind in the German Ener-
giewende, Fraunhofer institute,  

-  TKI Wind op Zee, Plan van Aanpak, Human Capital 
Agenda, JG Schepers, 17.5.2013

-  Matrix Nederlandse, Duitse en Engelse windparken, 
basis Westra Consulting en Dorothy Winters. Update 
Duitsland Offshore Wind magazine 03,2014

-  Rijksoverheid: Kamerbrief Wind op Zee, rijksoverheid.nl
-  Rijksoverheid: Ontwerp Rijksstructuurvisie Wind op 

Zee, rijksoverheid.nl
-  Renewable UK Offshore Wind: Decision Time, 

Charles Ogilvie, november 2013
- GroningenSeaports, groningen-seaports.com 
- Zeeland Seaports, zeelandseaports.nl
- Bowterminal, bowterminal.nl
- SIF, sif-group.nl
- 4coffshore database  
-  Duitse Ministerie voor Economie en Energie,  

http://www.bmwi.de/EN/Topics/energy.html

-  The Carbon Trust, Offshore wind power, Offshore wind 
power: big challenge, big opportunity Maximising 
the environmental, economic and security benefits, 
2008

-  Interview Dirk Berkhout, NRC Handelsblad, 4 mei 
2013, Renée Postma

-  Presentatie Siemens Windpower Offshore, Siemens, 
2013 

-  Presentatie Gemini Windpark (Q-meeting), Matthias 
Haagh, juni 2014

- Westermeerwind.nl
- Geminiwindpark.nl
-  Windpark Luchterduinen projecten.eneco.nl/ene-

co-luchterduinen/
- offshorewind.de
-  The UK Offshore Wind Supply Chain, Why Clusters 

Matter, Clean Energy Pipeline maart 2013 
- Energienet.dk
- Smulders-projects.com
-  Specs ABJV Barge, DNV: exchange.dnv.com/Exchan-

ge/Main.aspx?EXTool=Vessel&VesselID=31267
- Specs Aeolus, VanOord.com
- Specs Stemat Spirit, VBMS/Stemat.com 
- Specs Stanislav Yudin, SeawayHeavyLifting.com
- Sea-Cargo.no 
- Wagenborg.com
- Mammoet.com 

Een belangrijke bron is geweest de vele interviews, 
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