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Alle seinen op groen voor
duurzame energie
D o o r : H en k van de Voorde

Prinses Amalia Windpark.

Het kabinet zet in op een CO2-arme
energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.
Klimaatverandering door broeikasgassen moet namelijk zoveel mogelijk worden voorkomen worden.
Beperken van de CO2 uitstoot kan
door energie te besparen of energie duurzamer te maken, bijvoorbeeld door natuurlijke bronnen van
de wind en de zon. Het kabinet wil
de gaskraan in Groningen helemaal
dichtdraaien. Eerst naar tussen de
vier en de zeven miljard kubieke
meter gas in 2023 en op termijn
naar nul. Dat betekent dat veertig

Naast de al bestaande near shore windparken Gemini, Luchterduinen, Prinses Amalia
en Egmond zal er in Nederland tot 2023
nog 3500 MW worden bijgebouwd aan offshore windparken voor de Noordzeekust.
Dat houdt in dat over vijf jaar ruim vier
miljoen huishoudens in Nederland hun elektriciteit van offshore windturbines zullen
ontvangen. Inmiddels is Ørsted gestart met
de ontwikkeling van Borssele 1 en 2 voor de
Zeeuwse kust. Aansluitend volgen Borssele
3, 4 en 5 (totaal 1400 MW) en de nieuwe
windparken voor de Noord-Hollandse kust
(700 MW) en de Zuid-Hollandse kust (1400
MW).

Zonder subsidie
Hollandse Kust Zuid is het eerste offshore
windpark dat tegen marktprijzen hernieuwbare elektriciteit zal leveren. Daarmee is
Nederland het eerste land met een wind-

park op zee dat zonder subsidie elektriciteit
levert. Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall,
moederbedrijf van Nuon, gaat het windpark
Hollandse Kust Zuid 1 en 2 bouwen. Eerder
was al bekend dat Dong (inmiddels Ørsted)
en het consortium van Eneco, Mitsubishi,
Shell en Van Oord de Windparken Borssele 1
t/m 5 voor de Zeeuwse kust gaan bouwen.
Ook toen was de benodigde overheidssteun
al veel lager dan verwacht.

Duitsland
Duitsland was weliswaar het eerste land
dat offshore windparken zonder subsidie in
de markt ging zetten, maar deze projecten
zijn pas in 2024 en 2025 operationeel. Dan
is het Windpark Hollandse Kust Zuid, met
een vermogen van 700 megawatt, al enkele
jaren in bedrijf.
Vervolg op pagina 2

procent van de energievoorziening
duurzaam van de Noordzee moet
worden gehaald. De Nederlandse
offshore windindustrie heeft ongeveer een kwart van de Europese
markt in handen.

Luchterduinen Windpark.
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Rentel
De installatie van twee windparken in de
Belgische Noordzee is zeer actueel. De laatste windmolens voor het Rentel Windpark,
40 kilometer voor de kust van Oostende,
zijn recentelijk geïnstalleerd. De 42 turbines
(met een vermogen van 7,35 megawatt per
stuk) zijn de grootste die tot nu toe in de
Belgische Noordzee worden gebruikt.

Norther
De aanleg van offshore windpark Norther
in de Belgische Noordzee, op ongeveer 23
kilometer uit de kust tussen Oostende en
Zeebrugge, is inmiddels in volle gang. In
totaal komen er voor het Norther Windpark
44 windturbines met een totale capaciteit
van 370 MW. Goed voor het grootste windpark voor de Belgische kust. De Norther
monopiles en transition pieces worden
vanuit Rotterdam geïnstalleerd (Sif Group
Maasvlakte 2)
Vanaf de zomer van 2019 zal het park energie produceren voor 400.000 gezinnen.

Constructiepartners
Belangrijke constructiepartners in het project zijn onder meer MHI Vestas (leverancier
van de windturbines), Van Oord (installatie
van funderingen, zeekabels en het hoogspanningsstation) en Elia (aansluiting op het
hoogspanningsnet). Van Oord heeft Tideway
ingeschakeld voor het storten van stenen op
de zeebodem om de turbinelocaties te verstevigen. Tideway, dochteronderneming van
het Belgische DEME, heeft erosie beschermend materiaal geplaatst op de locaties waar
de funderingen van het windpark in de zeebodem worden gehamerd.

Rentel Windpark.

Vlissingen
De funderingen voor Norther Windpark
worden momenteel vanuit Vlissingen aangevoerd door het offshore installatieschip
Aeolus van Van Oord. Met dit schip worden
de funderingen geïnstalleerd. Dit windpark
voor de Belgische kust moet over een jaar
volledig operationeel zijn.

Deutsche Bucht
Binnenkort gaan ook de installatiewerkzaamheden van start voor het windpark Deutsche
Bucht in de Duitse Noordzee, 95 kilometer
ten noordwesten van het Waddeneiland
Borkum. Dit windpark dient eind 2019 volledig in bedrijf te zijn. Het wordt vanaf
Cuxhaven opgebouwd. Van Oord heeft de
opdracht gekregen voor het ontwerp, de
engineering, inkoop, bouw en installatie
van de funderingen, de verbindingskabels

en het offshore-hoogspanningsstation. Ook
het transport van de windturbines wordt
door het bagger- en offshore concern verzorgd. Voor het project Deutsche Bucht (met
31 windturbines van elk 8 MW) wordt het
installatieschip Seajacks Scylla ingezet.

Horizon verruimd
Geografisch gezien liggen Vlissingen,
IJmuiden en Eemshaven heel gunstig met
betrekking tot de diverse windparken op
de Noordzee. De windparken die voor de
Nederlandse, Belgische en Duitse kust worden gerealiseerd, bieden enorme kansen
voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in
de offshore wind sector, inclusief een brede
groep toeleveranciers en constructiebedrijven. Diverse traditionele offshore bedrijven
hebben dan ook de transitie gemaakt naar
de offshore windenergiemarkt.

Eemshaven.
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het schip ingezet op het project Gemini,
waar 150 windmolens 55 kilometer boven
de kust van Schiermonnikoog in waterdiepten van 35 meter zijn geïnstalleerd. Dit park
is sinds 2016 volledig in bedrijf.

Rotterdam
Naast Vlissingen-Oost heeft VDS ook vestigingen in de Groningse Eemshaven en
Rotterdam. De groei in de offshore wind,
civiele werken en (petrochemische) industrie heeft er voor gezorgd dat het van
origine Zeeuwse bedrijf sinds anderhalf jaar
ook over een terminal in de Rotterdamse
Waalhaven beschikt, met directe toegang
tot de open zee.

Decommissioning

Bij VDS Staal- en Machinebouw in Vlissingen-Oost vond in augustus gelijktijdig de mobilisatie van de
Aeolus en de Seajacks Scylla plaats, ten behoeve van Windpark Norther respectievelijk Deutsche Bucht.

VDS Staal en Machinebouw
VDS Staal en Machinebouw uit Nieuwdorp,
dat de beschikking heeft over een grote
kade aan vaarwater met een diepgang van
12 meter, is een goed voorbeeld van een
bedrijf dat de horizon heeft verruimd naar de
renewables. Opvallend was dat eind augustus aan de kade van VDS de mobilisatie van
zowel de Aeolus als de Seajacks Scylla plaats
vond ten behoeve van Windpark Norther
respectievelijk Deutsche Bucht.

Gespecialiseerd equipment
VDS engineert, maakt en installeert voor de
offshore wind gespecialiseerd equipment,
zoals grillages om de tonnen wegende offshore fundaties te kunnen vervoeren naar
de plaats van bestemming.. ,,Wij hebben in
toenemende mate de focus op de offshore
windenergiemarkt. De Aeolus wordt regelmatig gemobiliseerd en gedemobiliseerd
bij ons. Ook voor de Seajacks Scylla hebben
wij al meerdere jobs verricht. Het was uniek
dat de enorme offshore installatieschepen
Aeolus en Seajacks Scylla gelijktijdig bij ons
werden gemobiliseerd. In het kader van het
Norther project hebben we eerder ook een
aantal decks voor topsides gemaakt”, aldus
CEO Robert van der Loos van VDS. Grote
concerns als Van Oord, Heerema, Allseas,
Seaway Heavy Lifting, Ørsted, Sif en de Jan
de Nul Group weten het Zeeuwse bedrijf
goed te vinden.

daties als bladeracks kunnen bij VDS worden
gebouwd. Met de fundaties kunnen de transition pieces verticaal worden getransporteerd. Het zijn dus voorzieningen om staand
te kunnen transporteren. De monopiles worden horizontaal vervoerd.

Aeolus
De Aeolus is uitgerust met een kraan die
ruim 900 ton kan tillen en heeft een accommodatie voor minstens 75 mensen. Het hefschip kan op eigen poten staan (jack-up) tot
waterdiepten van 55 meter. Het eerste project voor het schip was het in opdracht van
Eneco en Mitsubishi Corporation gebouwde
offshore windmolenpark Luchterduinen, dat
sinds 2015 operationeel is. Dit park is 23
kilometer voor de kust van Noordwijk en
Zandvoort gesitueerd. Na Luchterduinen is

Naast de offshore wind is ook het ontmantelen van oude olie- en gasplatforms een
nichemarkt. De Zeeuwse Hoondert Groep
is van oorsprong een aannemings- en verhuurbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw. Naast Martens Cleaning in Vlissingen
Oost maakt (onder andere) ook Hoondert
Services & Decommissioning deel uit van
het concern.

Duurzaam ondernemen
,,Onze hele business staat in het teken
van duurzaam ondernemen. Door recycling
van sludges en bilgewater wordt er een
positieve waarde gecreëerd aan scheepsafvalstoffen. Voordeel is dat we in havengebied Vlissingen Oost een directe aansluiting hebben op het open water. We zijn
direct van zee aan te varen, zonder sluizen
of andere hindernissen. Vandaar dat we
ons ook zijn gaan richten op de offshore”,
verklaart CEO Jan Hoondert. In het afgelopen decennium heeft de Hoondert Groep
diverse olieplatforms en installatieschepen
ontmanteld. Daarnaast houdt het Zeeuwse
bedrijf zich ook bezig met refits van oude
platforms.

Mobilisatie
Bij mobilisatie wordt een offshore installatieschip bijvoorbeeld voorzien van fundaties
ten behoeve van de towers, nacelles en
bladeracks van de windmolens. Bij demobilisatie wordt equipment van het schip
gehaald en in opslag genomen. Zowel fun3

Atlas Professionals richt zich op langdurige projecten in de renewables

De human capital specialist in
offshore wind

De haven van Vlissingen heeft zich
ontwikkeld tot hub voor de offshore
windenergiemarkt. De ambitie is
om ook uit te groeien tot centraal
onderhoudscentrum voor windmolens op zee. Met installatie, beheer,
onderhoud en logistieke activiteiten
van Borssele Windpark zijn is voor
een periode van zeker 25 jaar veel
aan directe en indirecte werkgelegenheid gemoeid. Dit zijn belangrijke redenen voor Atlas Professionals
geweest om haar netwerk uit te
breiden naar Vlissingen. Het internationaal opererende bedrijf ziet
de Zeeuwse havenstad en Zeeland
als een belangrijke schakel op het
gebied van vervoer, overslag en
assemblage voor de on- en offshore
windenergiemarkt. ,,Met onze aanwezigheid in Zeeland kunnen we
een nog betere bijdrage leveren aan
klanten, potentiële medewerkers en
reeds gevestigde en nieuwe lokale
opleidingscentra die zich richten op
de windindustrie”, aldus Joost Pellis,
Strategic Manager Renewables bij
Atlas Professionals.

Sinds de oprichting in 1982, speelt het
internationaal recruitment bedrijf een grote
rol in het wereldwijd leveren van professionals aan de sectoren Maritiem, Olie & Gas
en Renewables. Naast het hoofdkantoor
in Hoofddorp heeft Atlas Professionals in
Nederland vestigingen op Urk, in Capelle
aan den IJssel en in Vlissingen. Waarbij de
laatste zich volledig richt op de on- en offshore renewables (wind) markt.

Voedingsbodem
Het van origine Nederlandse rekruteringsbedrijf ziet in Zeeland namelijk een uitstekende voedingsbodem voor de windindustrie, met veel werkgelegenheidskansen
voor lokale bewoners. De opening begin dit
jaar van haar recruitment office in Dockwise
op Kenniswerf Vlissingen, past precies in de
formule van Atlas: het delen van (wereld-

wijde) kennis en ervaringen en het bieden
van (regionale) werkgelegenheid. Ingeschat
wordt dat voor de Windparken Borssele 1
t/m 5 een honderdtal medewerkers nodig
zullen zijn gedurende de installatie en
onderhoudsfases.

HR oplossingen
De kennis die in Vlissingen ligt op het
gebied van wind is zeer waardevol en daar
wil Atlas graag een steentje aan bijdragen, bijvoorbeeld door het aanbieden van
banen in de wind sector aan net afgestudeerden. Atlas Professionals heeft al jaren
een kantoor in Bristol (UK) dat gespecialiseerd is in offshore wind en kabels, waardoor de opgebouwde kennis op internationaal niveau gedeeld en toegepast kan
worden. De onderneming is al 15 jaar actief
in de windindustrie en gespecialiseerd in

Joost Pellis, Strategic Manager Renewables bij Atlas Professionals.
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het bieden van HR oplossingen voor elke
fase van een offshore windpark: van ontwikkelen tot installeren en onderhouden. Het
team in Vlissingen bestaat uit mensen uit de
provincie Zeeland, waardoor gemakkelijk
een verbinding gemaakt kan worden tussen
de lokale expertise in wind en de banen die
beschikbaar zijn en komen.

Nichemarkt
,,Binnen de offshore wind richten we ons
op langdurige projecten. We kennen de
markt in Zeeland en spreken de taal van de
streek. Het is logisch dat we vacatures voor
de Borssele Windparken vanuit ons kantoor in Vlissingen invullen en dat we meegroeien met de vraag naar personeel vanuit
andere delen van Nederland. Zeeland loopt
voorop in de offshore wind, met name op
het gebied van logistiek. Het daadwerkelijk
gaan werken op windmolenparken is echter een nichemarkt. Het biedt kansen voor
diverse werkzoekenden: van mensen die net
hun studie hebben afgerond, zij-instromers
tot ervaren professionals uit bijvoorbeeld de
olie- en gassector. Waarbij wij onze professionals in heel Europa inzetten voor installatie van en onderhoud aan windmolens. In
Zeeland is het onderhoud alleen mogelijk
van ongeveer maart tot eind september
omdat daarna het stormseizoen begint.”

certificeringen, zoals bijvoorbeeld GWO
Basic Safety Training (BST). Wij vinden het
belangrijk om opleidingen beter te maken
door onze kennis te delen met partners,
bijvoorbeeld met Scalda via het DeltaLab
en The Wind Technicians, waarmee we een
exclusieve samenwerking hebben opgezet.
Op deze manier kunnen we onze huidige en
toekomstige klanten blijven voorzien van
het juiste human capital”, legt Joost Pellis uit.

Voortraject
,,Wij staan dicht bij de klant en worden al
in het voortraject betrokken bij de offshore
wind projecten. Dat is gunstig voor later,
vanuit het perspectief van recruitment. Hoe
ziet de werkomgeving eruit, welke eventuele certificaten zijn gewenst? Hoe eerder je
de klant begrijpt, hoe beter je in een later
stadium toegevoegde waarde kan leveren.”
Bij een offshore project komen bijvoorbeeld
voor de onderhoudsfase werkzaamheden

kijken als het ontwerpen van de turbines,
het inrichten van een projectorganisatie,
het doen van omgevings- en bodemonderzoek, het eventueel verwijderen van
explosieven (UXO’s) en het installeren van
de jackets.

Opleidingen
,,Wij horen gelukkig al in een vroeg stadium
welke problemen op human capital gebied
zijn te verwachten. Die kennis delen we met
onderwijsinstanties zodat opleidingen kunnen worden ingericht op de vraag van de
markt. Atlas levert al jarenlang specialisten
in de hele supply chain van de offshore
windsector. Er is vooral behoefte aan MBO
windmolenmonteurs, maar daarnaast leveren we bijvoorbeeld ook engineers, site
managers, site assistants, planners, document controllers, warehouse workers en
veiligheidsdeskundigen (QHSE)”, zegt Joost
Pellis.

Windmolenmonteur
Geografisch gezien ligt Vlissingen heel gunstig met betrekking tot de diverse windparken op de Noordzee. De windparken die
voor de kust van Borssele worden gerealiseerd, bieden enorme kansen voor Zeeuwse
bedrijven die actief zijn in de offshore wind
sector, inclusief een brede groep toeleveranciers en constructiebedrijven. Via Atlas
Professionals kunnen ze bijvoorbeeld een
opleiding tot windmolenmonteur volgen.
Daarbij komt veel diepgaande technische
kennis om de hoek kijken op het gebied van
hydrauliek, pneumatiek, elektronica en ICT.

Certificeringen
,,Er is nog geen offshore wind klimaat in
Nederland. Borssele is het eerste echte offshore windpark in ons land. De meeste mensen in Zeeland hebben dus nog geen certificeringen die vereist zijn om in de turbines te
werken. Atlas is juist goed bekend met deze
5

Windmolens krijgen via
WWS een tweede leven
seerd: elektrotechnisch, constructief en mechanisch. Alles wordt nagemeten en gecontroleerd en desnoods vervangen. Uiteindelijk worden ze voorzien van een nieuwe verflaag. Ze
zijn per schip aangekomen en gaan per schip
ook weer weg. De fundaties waar de tower
op komt zijn al gecontroleerd en gerepareerd.
Deze zijn al weer weg uit Vlissingen en worden
op dit moment geplaatst in Afrika.”

D o o r : H en k van de Voorde

Water Wind Steel (WWS) van ondernemer Marcel Geschiere zag enkele
maanden geleden het levenslicht aan
de Frankrijkweg in Vlissingen-Oost.
Het bedrijf is gespecialiseerd in refurbishing ofwel revisie van windmolens.
Een rondleiding in Vlissingen Oost
voert naar elf oude turbines, afkomstig uit Finland. WWS zorgt ervoor,
in goede samenwerking met Gould
Windpark services, dat deze nacelles
een tweede leven krijgen in Afrika.
,,De turbines hebben redelijk wat aanpassingen nodig omdat ze vanuit het
koude Finland nu een nieuw leven
gaan beginnen in het warme Afrika.

We hebben de opdracht in april gekregen om
alle turbines te upgraden. In juni zijn we aan de
slag gegaan en de oplevering zal in januari zijn.
Niet alleen de nacelles, maar ook de fundaties
van de windmolens worden door ons volledig nagekeken en gerepareerd”, aldus Marcel
Geschiere.
Het bedrijf van de Zeeuw, die kan bogen op
veel technische expertise, is gespecialiseerd
in constructie en laswerkzaamheden, machinebouw, elektrotechniek, conservering en
assemblage. Inclusief alle logistieke en transport activiteiten. WWS heeft de beschikking
over een ruime loods voor revisie en staalconstructies.

Lichtgewicht zonnepanelen

Demontage van een tandwielkast bij WWS in
Vlissingen Oost.

Gezonde mix
De elf windmolens zijn goed voor drie megawatt opgeleverd vermogen per stuk. De nacelles wegen 125 ton per stuk en zijn 14,5 lang,
5,5 meter breed en 4,5 meter hoog. ,,Het is
hard werken om het revisieproject af te krijgen. Daarvoor hebben we een aantal mensen
op projectbasis aangenomen. Er wordt continu met vijf tot twaalf personen aan gewerkt.
Daarbij hebben we een gezonde mix van
Nederlandse en buitenlandse specialisten”,
legt Marcel uit. WWS doet onder andere een
beroep op de Prior Group uit Middelburg in
verband met de inzet van vakmensen voor de
diverse projecten.

Het bedrijf van Marcel Geschiere is inmiddels
ook actief in een tweede niche: het begeleiden
van projecten op het gebied van lichtgewicht
zonnepanelen. ,,De zonnepanelen die wij
plaatsen zijn slechts 7 kilogram per paneel en
daardoor geschikt voor elk dak in verband met
de belasting van het dak). De panelen zijn door
hun lichte gewicht bijzonder snel te plaatsen
en kunnen op diverse manieren gemonteerd
worden. Bijvoorbeeld door ze te plakken met
een hiervoor speciaal ontwikkelde kit. Deze
panelen lenen zich uitstekend voor grote projecten en zijn ook op platte daken toepasbaar”,
vertelt Marcel Geschiere.

Racketcentrum Kapelle
Hij heeft tot nu al diverse tevreden klanten
mogen begroeten. De lichtgewicht zonnepanelen zijn ook zeer geschikt voor loodsen en
sportcentra. Een recent project is bijvoorbeeld
Racketcentrum Kapelle. E & K Electronics uit
Yerseke verzorgt de leveringen en elektrische
aansluitingen van de omvormers voor de zonnepanelen.
www.wws.com

Één brok techniek
,,Je ziet dat de turbines één brok techniek zijn.
De ‘machinekamer’ wordt compleet gerevi-

Het bedrijf van ondernemer Marcel Geschiere is ook gespecialiseerd in lichtgewicht zonnepanelen.
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Kennis, ruimte en industrie in de Noordzeekanaalregio aanwezig
om kampioen in de renewables te worden

Alles in huis om offshore
optimaal te faciliteren

D o o r : H en k van de Voorde

Het Noordzeekanaalgebied heeft
unieke eigenschappen voor een
snelle en efficiënte aanleg van de
windparken voor de Hollandse
Kust, zoals voldoende kaderuimte, een goede infrastructuur en
beperkte vaartijd tot het windpark.
,,Offshore wind hebben we gezamenlijk met IJmuiden opgepakt.
Het Noordzeekanaalgebied is zeer
gunstig gelegen. Het is logisch dat
deze nieuwe windparken vanuit de
Noordzeekanaalregio worden opgebouwd. Bovendien hebben we al
veel expertise opgebouwd vanwege
de al bestaande windparken in de
regio”, zegt Daan van Velzen, commercieel manager offshore wind bij
Port of Amsterdam.

Naast de ontwikkeling en bouw van de windparken voor de Hollandse Kust is dit gebied
ook ideaal voor operations en onderhoud.
Dorothy Winters,
is vanuit Port
of Amsterdam
gedetacheerd
bij AYOP als
programmamanager.

Netwerk
Om de mogelijkheden in off shore optimaal
te benutten is Amsterdam IJmuiden Offshore
Ports (AYOP) opgericht. Het biedt een netwerk van bedrijven met ervaring in eerdere
windparken, een groot arbeidspotentieel in
aan de haven gelegen industriegebieden,
een keuze tussen twee of meer leveranciers
voor elk onderdeel in de keten en korte lijnen met de havenautoriteiten. Alle expertise
voor installatie, exploitatie- en onderhoud
voor Hollandse Kust is aanwezig.
Het netwerk AYOP bestaat al zo’n dertig jaar
in het Noordzeekanaalgebied. In feite een
enorme database van human capital, kennis
en ervaring. De eerste drie offshore windparken zijn gebouwd vanuit de regio en het
near shore Westermeerwind. ,,Met een zeer

uitgebreid pakket onderscheiden we ons
van andere havens. Variërend van logistieke
dienstverlening voor installatie, onderhoud
van windparken en toelevering tot allerlei
technische werkzaamheden; bijvoorbeeld op
en rond een schip, zoals reparatie, mobilisatie
en demobilisatie”, verklaart Van Velzen.

Vattenfall
‘The Essential Guide for installation and
operations & maintenance Hollandse Kust
wind farms’ is begin dit jaar aangeboden
door Amsterdam IJmuiden Offshore Ports
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Presentatie ‘offshore guide’ Amsterdam IJmuiden Offshore Ports. Vlnr Hans Timmers (voorzitter
NWEA), Erik Hiensch (Vattenfall), Frank Dales (burgemeester Velsen) en Ron Davio (voorzitter AYOP).
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aan Vattenfall dat het offshore windpark
Hollandse Kust Zuid 1 en 2 gaat realiseren.
AYOP gaat in de gids nader in op de kansen
voor de bedrijvenkoepel van samenwerking
met Vattenfall, het moederbedrijf van onder
andere Nuon. Bij de netwerkorganisatie uit
het Noordzeekanaalgebied zijn 75 bedrijven
en overheden aangesloten. Het gebundelde
aanbod van de regio werd door burgemeester Frank Dales in Zeehaven IJmuiden aangeboden aan Erik Hiensch, directeur Offshore
Operations van Vattenfall. Het wordt van
harte ondersteund door de Nederlandse
WindEnergie Associatie (NWEA).

Hollandse Kust Zuid
Hollandse Kust Zuid, het eerste windpark
in Nederland zonder subsidie, is een doorbraak. De windparken Luchterduinen, Prinses
Amalia en Egmond zijn goed voor 365 MW. In
de periode tot 2020 komt daar 2100 MW bij
via de windparken Hollandse Kust Zuid (1400
MW) en Hollandse Kust Noord (700 MW). Dat
betekent dat duurzame energie geproduceerd zal worden voor 3 á 4 miljoen huishoudens. Doelstelling van het kabinet is namelijk
14 procent duurzaam vermogen in 2020.
Het kabinet wil de gaskraan in Groningen
helemaal dichtdraaien. Eerst naar tussen de
vier en de zeven miljard kubieke meter gas
in 2023 en op termijn naar nul. Dat houdt in
dat 40 procent van de energievoorziening
duurzaam van de Noordzee moet worden
afgehaald.

Vermogen
,,In drie jaar tijd zes keer zoveel als het vermogen van de bestaande parken! Vanuit
het samenwerkingsverband Amsterdam
IJmuiden Offshore Ports (AYOP) hebben we
met alle betrokken bedrijven en overheden
een koers uitgestippeld voor de komende
jaren. Doelstelling in het Energieakkoord is
om in 2025 in totaal 4.500 MW geïnstalleerd
vermogen te hebben”, aldus Dorothy Winters
die vanuit Port of Amsterdam is gedetacheerd bij AYOP als programmamanager.

Nieuwe windparken
Op grond van het regeerakkoord moet er tussen 2025 en 2030 voor nog eens 7 gigawatt aan

offshore windparken, overslag van nieuwe
energievormen en milieuvriendelijk ontmantelen van oude olieproductieplatforms.

Arbeidspool
Daan van Velzen,
commercieel manager
offshore wind bij Port
of Amsterdam.

windparken op zee bij komen. In de drie nieuwe gebieden op de Noordzee voor de windparken Hollandse Kust West, Waddeneilanden
en
IJmuiden
Ver
kan
ongeveer
6,1 GW duurzame energie worden opgewekt.
De aanleg van de windparken geeft een
sterke impuls aan de economie en levert
naar schatting werkgelegenheid voor 10.000
banen op. Vanaf 2021 opent het kabinet
de tenders voor de nieuwe windparken.
Port of Amsterdam en Amsterdam IJmuiden
Offshore Ports zetten zich actief in om helemaal klaar te zijn voor eisen en wensen van
offshore wind klanten.

Duurzame energiehaven
Voor de voormalige Averijhaven zijn nieuwe
plannen gemaakt. Deze haven zou zich uitstekend kunnen ontwikkelen tot duurzame
energiehaven. Het is een ideale plek, (vlak
bij zee) voor assemblage en onderhoud van

Het cluster aan bedrijvigheid in het
Noordzeekanaalgebied zorgt van oudsher
voor veel industriële verwerking. ,,Het is
tegelijkertijd een arbeidspool voor allerlei
technische functies. Het arbeidspotentieel
en de technische opleidingen in de regio
Amsterdam zorgen voor extra aantrekkingskracht. Het is belangrijk om goed voorbereid
te zijn. De energietransitie is gaande, maar
ook de bottleneck op de technische en
logistieke arbeidsmarkt is gaande. Nieuwe
aanwas, switchers, zij-instromers: we hebben ze allemaal nodig”, benadrukt Winters.
Daarom is samen met MyTec en NovaCollege
de MBO variant voor Wind Technician opgezet. Het is een opleiding tot monteur voor
windturbines voor zowel op land als op zee.

Driver energietransitie
,,Amsterdam is leidend als fossiele distributie- en opslag hub, maar zit ook volop in
de energietransitie en zet in op CO2 reductie. De offshore wind is de driver voor de
energietransitie. We staan echt aan de vooravond van een hele grote ontwikkeling. In
Nederland, maar in feite in heel Europa. Als
Port of Amsterdam maken we dan ook deel
uit van het Ports Platform van Wind Europa.
Dit zorgt voor kennisdeling tussen diverse
Europese havens op het gebied van de
offshore wind energiemarkt en fungeert als
aanspreekpunt voor de industrie”, verklaart
Dorothy Winters.

Paviljoen
Op dinsdag 23 en woensdag 24 oktober
is AYOP goed voor het grootste paviljoen
op de Offshore Energy 2018 beurs in de
Rai te Amsterdam. Naast de zeehavens
van Amsterdam en IJmuiden presenteren
zich op dit paviljoen 30 bedrijven uit het
Noordzeekanaalgebied.
9

Eemshaven ademt offshore wind
De offshore windindustrie is één van
de belangrijkste economische pijlers
van Groningen Seaports. Met veel
offshore wind ervaring en alle (nautische) faciliteiten voorhanden is de
Eemshaven (in Noord-Groningen)
geweldig uitgerust als basis- en servicehaven. Doordat inmiddels 15
windparken deels vanuit Eemshaven
zijn aangelegd is in de afgelopen
jaren een uitstekend track record
opgebouwd. De haven is gebruikt
voor constructie, opslag en vervoer
van funderingen, windmolenpalen,
turbines, wieken en andere onderdelen. Enorme offshore installatieschepen zoals de Vole au Vent van
Jan de Nul en reusachtige kabelleggers zoals de Nexus van Van Oord
zijn geregeld te bewonderen in de
noordelijke haven. Tenslotte moeten voor elk project aanpassingen
worden gedaan, dient er ge(de)
mobiliseerd te worden en nieuwe
kabels worden gelegd. Met de activiteiten voor vijf windparken vanuit Eemshaven in 2018 is misschien
zelfs sprake van een wereldrecord.
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Momenteel is het weer een drukte van belang
vanwege de realisatie van de windparken
Merkur Offshore en Borkum Riffgrund II waarvoor de fundaties inmiddels zijn geplaatst. Met
Hohe See is inmiddels ook al gestart. Deze parken zullen binnen afzienbare tijd gereed zijn
en aan het eind van het jaar zal ook begonnen
worden met Albatros. Verder zijn er de serviceen onderhoudsactiviteiten voor een periode
van vijftien jaar voor bestaande windparken
zoals Gemini boven Schiermonnikoog en Veja
Mate in de Duitse Noordzee.

bent bij de aanleg van maar liefst vijf windparken. De ontwikkeling van offshore windparken
op het Nederlandse en Duitse deel van de
Noordzee draagt in sterke mate bij aan de
duurzame ambities van Groningen Seaports
en brengt veel werkgelegenheid en investeringen met zich mee. Zo vindt voor het windpark
Merkur Offshore de volledige installatie vanuit Eemshaven plaats, zowel onder als boven
water”, aldus Erik Bertholet van Groningen
Seaports, business manager offshore wind.

Trackrecord

Groningen Seaports is de beheerder, commerciële exploitant en ontwikkelaar van de haven
van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende
industrieterreinen. Groningen Seaports verwerkte in 2017 meer dan 12 miljoen ton vracht.
Deze bestond voor ongeveer de helft uit mineralen, zoals zout, kalksteen en zand en voor
een kwart uit olieproducten en chemicaliën.
Ongeveer 10.000 schepen, gelijk verdeeld over
zee- en binnenvaartschepen, deden de havens

,,Ons trackrecord is te danken aan sterke
betrokkenheid bij de totstandkoming van 15
windparken waaronder Gemini. De monopiles
en de transition pieces zijn geïnstalleerd vanuit
de Eemshaven. Vervolgens werden in Esbjerg
de turbines opgehaald. Op nog een Engels
windpark na zijn het verder allemaal Duitse
windparken. De Eemshaven ademt offshore
wind. Logisch toch als je in één jaar betrokken

Groningen Seaports
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aan. In de afgelopen jaren is er met name in
de Eemshaven veel nieuwe bedrijvigheid. De
haven is getransformeerd naar energiehaven,
waarbij de focus ligt op windenergie op zee,
energieproductie en grote energieafnemers
zoals datacenters. ,,In de verdere toekomst is
er ook de ambitie om windenergie om te zetten in waterstof. Dan wordt dus offshore wind
onderdeel van de vergroening van de chemie
op Chemport Europe (Delfzijl en Emmen)”, zegt
Bertholet.

aangelegd. Dat blijkt zijn vruchten af te werpen. Zo bouwde IHC eerder dit jaar haar 1300
ton wegende Noise Mitigation Systems (NMS)
voor monopile installatie op de zware lading
kade in de Beatrixhaven en doet Orange Blue
Terminals al sinds 2010 de op- en overslag van
windmolendelen via de zware lading kade op
haar locatie aan de Julianahaven. Dat bedrijf
haalde het ene na het andere project binnen.
Zo is het hier gaan lopen.

Heliport

Erik Bertholet, business manager offshore wind
bij Groningen Seaports.

Nederlandse energie
Grote gascentrales, een kolencentrale en 90
windturbines produceren in de Eemshaven
ruim een derde van alle Nederlandse energie
(ongeveer 8000 MW). De ontwikkeling van
windparken op zee is een belangrijke groeimarkt voor de haven. Dat geldt zowel voor de
aanleg van de windparken als het onderhoud
van de windturbines. In de Eemshaven is een
cluster van bedrijven ontstaan die allemaal hun
geld verdienen met de bouw van windmolens op zee. Met grote internationale offshoreaannemingsbedrijven als Van Oord, turbinebouwer General Electric, een servicelocatie
van windmolenfabrikant Siemens en op- en
overslagbedrijven zoals Orange Blue Terminals,
Sealane, Wijnne Barends en Wagenborg.
Rondom een schil van constructie-, toeleverings- en servicebedrijven met diverse ondernemers uit de regio. Minstens 350 mensen
verdienen hun boterham dankzij de offshore
wind in de Eemshaven.

Groningen Seaports werkt ten behoeve van
de offshore windindustrie aan de vestiging
van een helikopter start- en landingsplaats in
de Eemshaven. Met de komst van een heliport
versterkt de Eemshaven haar toch al goede
positie als hub in de offshore windindustrie.
,,Het is heel belangrijk dat deze heliport er
komt. Soms kan de keuze voor schip of helikopter pas op het laatste moment worden
gemaakt. Vandaar dat het wenselijk is om
de diverse mogelijkheden dicht bij elkaar te
clusteren. Dat is ook de reden dat de heliport
zich in de Eemshaven moet bevinden, omdat
hier de schepen worden bevoorraad. Door de
helikopters kan er ook bij ‘niet vaarbare dagen’
snel en adequaat gefaciliteerd worden”, licht
Bertholet toe.

Gunstig gelegen
De Nederlandse Eemshaven, het Duitse
Cuxhaven en het Deense Esbjerg zijn de voornaamste havens in de driehoek Nederland,
Duitsland, Denemarken van waaruit de wind-

parken gebouwd kunnen worden. Cuxhaven
en Esbjerg hebben beide het voordeel dat
Siemens er uitgebreide windmolenfaciliteiten heeft. Deze multinational heeft vorig jaar
in Cuxhaven een eigen windturbinefabriek
geopend. De Eemshaven is echter tot de meeste windparken gunstiger gelegen. ,,Het project
Deutsche Bucht wordt vanaf Cuxhaven geïnstalleerd maar de kans dat de jaren erna het
onderhoud vanuit de Eemshaven plaatsvindt,
behoort tot de mogelijkheden. Het is namelijk
nog geen uitgemaakte zaak dat dit ook vanuit
Cuxhaven zal gebeuren.”

Duitse bedrijven
Duitse ondernemers doen graag zaken met
Duitse collega's. Dat was in het verleden voor
Cuxhaven een voordeel. Inmiddels zijn in de
Eemshaven echter zoveel Duitse bedrijven
gevestigd, dat dit niet meer uitmaakt. ,,Ik zie
de andere havens niet als concurrenten, maar
als concullega’s in de supply chain van de offshore wind. Projecten worden regelmatig vanuit twee havens tegelijk verricht. Het Gemini
Windpark en Veja Mate werden deels vanuit
Esbjerg gedaan door Siemens, dat de turbines
leverde. De installatie van het onderwaterdeel gebeurde evenwel vanuit de Eemshaven,
onder andere door de Nederlandse offshore
aannemer Van Oord. Ook de service van
Gemini, maar tevens van Veja Mate en Merkur
(als deze gereed) geschiedt de komende vijftien jaar volledig vanuit de Eemshaven. Dat is
dus een garantie voor de lange termijn”, besluit
Bertholet.

Google
RWE/Essent en Google zijn voorbeelden van
buitenlandse ondernemingen die een vestiging in de Eemshaven hebben. Met de bouw
van Europa’s grootste datacenter door Google
staat de Eemshaven ook nadrukkelijk op de
datacenter wereldkaart. Andere sterke sectoren in de Eemshaven zijn recycling, agribusiness en logistiek.

Zware ladingkades
Groningen Seaports heeft in de afgelopen
jaren in de Eemshaven zware-lading kades
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Specialized workshop in Vlissingen-Oost:
> lifting gear > wire rope > rigging equipment > fall arrest equipment
> hydraulic tools > chain and accessories > testing > inspection > heavy load testing

Location: Vlissingen-Oost
Tel.: +31 (0)118-488 450
Fax: +31 (0)118-488 451
E-mail: vlissingen@liftal.com

Also settled in Yerseke and Temse

Overbeek bv – Butaanweg 52/54 Rotterdam – Harbour number 3002
Tel. +31-104386464
- Fax. +31-104386463

Rentel Windpark zorgt voor veel
spin-off in Oostende
D o o r : H en k van de Voorde

Oostende profileert zich als hub
voor de bouw en het onderhoud van
windmolenparken in de Noordzee.
Begin dit jaar verlieten twee kolossale betonnen funderingen de Haven
van Oostende richting Kriegers Flak,
een windpark in de Baltische Zee. Ze
werden geconstrueerd en vervoerd
op de Boabarge, een ponton dat
7 maanden aan de Rebo-terminal
lag. De terminal is onmiddellijk
weer in beslag genomen voor het
offshore wind project Rentel. Op de

Het Rentel Windpark is gesitueerd op
ongeveer 40 kilometer voor de Belgische
kust. Vanuit Oostende vindt installatie,
ingebruikneming en service en onderhoud van de 42 Siemens turbines voor
Rentel plaats. Ze hebben een vermogen van 7,35 MW, een ashoogte van
106 meter en een rotordiameter van
154 meter. Het zijn de grootste turbines
die tot nu toe in de Belgische Noordzee
worden gebruikt. Rentel is hiermee ook
het eerste windpark dat ‘direct drive’
technologie gebruikt, zonder tandwielkast. De rotor is rechtstreeks verbonden
met de generator.

Strategisch gelegen

op een installatieschip geladen en

Er is voor de REBO-terminal gekozen,
onder meer omdat deze strategisch gelegen en vlot bereikbaar is. De installatie
van de windturbines is eind augustus,
sneller dan initieel voorzien, voltooid.
Er is door de haven van Oostende flink
geïnvesteerd in nieuwe opslagruimtes,
een kantoorgebouw en pontons voor de
onderhoudsboten.

op monopiles in zee geïnstalleerd.

Duurzame tewerkstelling

Rebo-terminal in Oostende worden
de wieken, gondels, torenelementen en andere onderdelen van de
windturbines pré-gemonteerd en
klaargezet. Vervolgens worden ze

,,De constructie van een windpark als
Rentel is spectaculair. Minder goed zichtbaar is de continuïteit die de uitrol van
deze projecten met zich meebrengt. Na
de installatie is lange termijn onderhoud

voor het Rentel Windpark van groot
belang. Dit past binnen het beleid van
Port of Oostende om in te zetten op
duurzame tewerkstelling. Er komt een
lokale hub met nieuw gebouw tot stand
voor het serviceteam dat zich zo’n 20 jaar
het onderhoud van de turbines zal bezig
houden. Er zullen vooral lokale aanwervingen van technici en veiligheidscoördinatoren plaatsvinden”, zegt CEO Dirk
Declerck van Port of Oostende. Het aantal
werknemers in de offshore sector in de
voorhaven is inmiddels toegenomen met
30 procent tot ongeveer 500.

Continuïteit
Naast de lokale en vaste tewerkstelling
in de offshore wind is er projectmatige
werkgelegenheid die moeilijk meetbaar
is. Voor de bouw van de Kriegers Flak
funderingen waren bijvoorbeeld permanent 50 à 100 mensen actief op de site.
Volledige projecten zoals Nobelwind of
Rentel zorgen voor 150 à 200 extra werkkrachten in de Haven van Oostende. De
continuïteit op de Rebo-terminal bewijst
dat Haven Oostende internationaal op de
kaart staat in de offshore wind wereld.
Deze trend zal zich doorzetten in de volgende jaren. Met het oog op het feit dat
er telkens een lange termijn onderhoudsfase volgt, zal de permanente tewerkstelling verder stijgen.
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IJmuiden heeft veel expertise
voor de windparken
D o o r : H en k van de Voorde

De ontwikkeling binnen de clusters
Food (visserij), Energy (olie- en gaswinning en offshore wind) en Leisure
(ferry- en cruisevaart) leiden tot veel
bedrijvigheid in Zeehaven IJmuiden.
Daarmee is en blijft IJmuiden een veelzijdige hub. In het afgelopen decennium is Zeehaven IJmuiden ook een
echte specialist geworden voor offshore windenergie op de Noordzee.
Vanuit de havenstad aan de monding van het Noordzeekanaalgebied
wordt al jaren het onderhoud verricht voor de windmolens van het
Prinses Amaliapark voor de kust van
IJmuiden, van Luchterduinen voor
de kust van Zandvoort en voor het

De bouw binnen afzienbare tijd van de windparken Hollandse Kust Zuid en Hollandse
Kust Noord zullen ongetwijfeld voor een
ongekende spin off aan bedrijvigheid zorgen
voor de havenstad aan de monding van het
Noordzeekanaalgebied. ,,De olieprijs begint
flink aan te trekken. Dat leidt tot stijgende
activiteiten van de traditionele offshore op
de Noordzee, maar het is tegelijkertijd ook
een gunstige ontwikkeling voor alternatieve
energiebronnen. Met offshore wind staan we
er heel goed voor. Eerder heeft de haven van
IJmuiden ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de windparken Amalia, Luchterduinen en Egmond,
die gezamenlijk goed zijn voor een capaciteit
van 357 MW”, aldus Peter van de Meerakker,
algemeen directeur Zeehaven IJmuiden N.V.

Track record
IJmuiden heeft met haar geboden voorzieningen, faciliteiten en kennis een geweldig
track record opgebouwd, dankzij de drie
gerealiseerde parken Luchterduinen, Prinses
Amalia en Egmond. In combinatie met de
gunstige geografische ligging van de haven
en gespecialiseerde (kapitaalkrachtige)
bedrijven ligt voor IJmuiden een stevige economische groei van offshorewind activiteiten
in het verschiet.

Windcat workboats
Het onderhoudscluster in IJmuiden biedt alle
kansen op het binnen halen van nieuwe,
toekomstbestendige offshorewind bedrijvigheid. Vandaar dat Zeehaven IJmuiden geïnvesteerd heeft in state-of-the-art nieuwe

offshore windpark Egmond aan Zee.

Algemeen directeur Peter van de Meerakker van
Zeehaven IJmuiden N.V.
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Drijvende steiger voor windcats.
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Prinses Amalalia Windpark voor de kust van IJmuiden.

steigers voor de windcats, die de onderhoudsmensen dagelijks naar de windmolens brengen. Aan de Trawlerkade zijn vorig
jaar twee drijvende steigers met een totale
lengte van 46 meter gerealiseerd om ligplaats faciliteiten te bieden aan zes windcats
van Windcat Workboats en twee reddingboten van de KNRM. De opstapbordessen
maken het voor de bemanning mogelijk om
‘gelijkvloers' en zeer veilig op de schepen
op te stappen. Windcat Workboats vervoert
personeel en materialen vanaf de boatlandings in de IJmondhaven naar de offshore
gelegen windmolenparken voor de kust van
IJmuiden.

IJmuiden Ver
Om de duurzame energievoorziening op de
Noordzee op de lange termijn te borgen
zijn onlangs ook Hollandse Kust West met
een capaciteit van 1400 MW en IJmuiden
Ver met maar liefst 4.000 MW aangewezen.
Daar hebben havens en bedrijven langs
het Noordzeekanaalgebied meteen op
ingespeeld. Met vestigingen van Breman
Offshore, Eneco, MHI Vestas Offshore,
C-Ventus Offshore Windfarm Services,
Windcat Workboats en Wind BV heeft zich
in IJmuiden in de loop der jaren een mooi
offshore windcluster ontwikkeld en nieuwe
bedrijvigheid dient zich verder aan.

Groei

Revitalisering

In het eerste half jaar van 2018 is het marktaandeel verder gegroeid tot 28,8 procent verse vis.
IJmuiden is flink aan het investeren in de visafslag. De nieuwe kistenspoelmachine is inmiddels volledig operationeel. Op het hele dak van
de Hollandse Visveiling worden zonnepanelen
aangelegd om energie te leveren voor de koelcellen en de nieuwe kistenspoelmachine.

Met
de
revitalisering
van
het
Middenhavengebied is in 2016 één van de
grootste projecten uit de geschiedenis van
de Zeehaven gerealiseerd. Door de revitalisatie van het Middenhavengebied zijn de infrastructurele randvoorwaarden voor Zeehaven
IJmuiden compleet, zodat het zich verder
kan ontwikkelen als Europese draaischijf voor
verse en diepgevroren vis.

Reefers
Van de Nederlandse vriescapaciteit van ruim
zeven miljoen kubieke meter bevindt zich
bijna een derde deel in de haven van IJmuiden.
De diepgevroren pakketten vis worden in
geconditioneerde reefercontainers afgevoerd.
Er is een toename van stromen vis uit NoordAmerika en Canada, zoals koolvis, zalm, kabeljauw en kreeft. Vandaar vaste reefer lijndiensten tussen Alaska en IJmuiden. Alle vangst uit
Alaska, bestemd voor Noord-Europa, wordt via
de draaischijf IJmuiden aangevoerd.

Seajacks Scylla
Door het beschikbaar komen van het ‘havengebonden’ terrein aan de nieuwe kade heeft
enkele jaren geleden Breman Offshore zich
met een bedrijfshal gevestigd. Dit bedrijf produceert onder andere diverse ‘grippers’ voor
de offshore wind installatieschepen Seajacks
Scylla en de Aeolus. Zo meerde destijds de
Seajacks Scylla rechtstreeks vanaf de werf in
Korea af om een pile gripper frame te (laten)
installeren.

Marktaandeel verse vis
Naast de traditionele olie- en gaswinning
en de offshore windenergiemarkt heeft
IJmuiden een uitstekende naam op het
gebied van op- en overslag van verse en
diepgevroren vis. Met de wereldwijde groei
in de visproductie en - consumptie liggen
er goede kansen voor IJmuiden om zich te
ontwikkelen tot centrale ‘draaischijf voor vis’
in Europa. De veelzijdige Zeehaven IJmuiden
heeft binnen de elf Nederlandse visafslagen
in 2017 een marktaandeel van bijna 25 procent, waarmee het na marktleider Urk, de
grootste visafslag van Nederland is.

Seajacks Scylla.
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Vastgoed wordt steeds meer
duurzaam beoordeeld
D o o r : H en k van de Voorde

Artist impression van het Zonnepark Zierikzee.

Rabobank Oosterschelde is de des-

Na de aanleg van de dijken en het slaan van
de palen voor de onderconstructie worden
de metalen frames geplaatst. Hierop worden deze maanden de 41.000 zonnepanelen gelegd. Vervolgens vindt de bekabeling
plaats en worden de omvormers aangesloten. Enduris zal als netwerkbedrijf voor
Zeeland deze maand de drie voedingskabels per stuk aanleggen en aansluiten. Naar
verwachting zal in december de officiële
opening van het zonnepark zijn. Vervolgens
kan de eerste stroom aan het energienet
worden geleverd.

om wind-, zonne- of getijdenenergie. De
ondertekening van het klimaatakkoord in
Parijs in december 2015 zal verregaande
effecten hebben op ons energieverbruik en
daarmee ook op de gang van zaken in heel
Zeeland. De energietransitie biedt kansen
voor bedrijven die openstaan voor nieuwe
activiteiten. Daar is Saman Groep een goed
voorbeeld van. Met de komst van het Borsele
Park is de offshore windenergie een belangrijke groeimarkt voor Zeeland, maar ook een
groot zonnepark zoals in Zierikzee geeft
impulsen op het gebied van duurzaamheid,
bedrijvigheid en werkgelegenheid. Goed
voor de economische vitaliteit van Zeeland”,
verklaart Ad de Korte, directievoorzitter van
Rabobank Oosterschelde.

kenheid en focus op samenleving

Initiatiefnemer

Zakelijke markt

en milieu hoog in het vaandel staan.

Saman Groep is initiatiefnemer van het
project, waarin Rabobank als financier participeert. ,,Waarom hebben we voor de
Rabobank gekozen? Omdat het een bank
is die midden in de Zeeuwse samenleving
is verweven. De adviseurs weten precies
wat er leeft in de streek. Ze zijn goed ingevoerd in de materie en weten wat er speelt
in de branche”, vertelt Daniël Lodders,
algemeen directeur van Saman Groep. Dit
bedrijf bankiert bij de Rabobank sinds de
bouw in 2016 van haar nieuwe zichtlocatie, vlakbij de Zeelandbrug. Beide partijen
zijn in voor een businessrelatie voor de
lange termijn. ,,De samenwerking is prima.
Vandaar ook dat Rabobank met haar financiële middelen en kennis ook het Zonnepark
Zierikzee ondersteunt”, aldus André Smit, sr
accountmanager grootbedrijf bij Rabobank
Oosterschelde.

Met de meeste acquisities is Rabobank
Oosterschelde de grootste partij in de ban-

kundige zakenpartner in de regio
Midden- en Noord Zeeland (ZuidBeveland, Schouwen-Duiveland en
Tholen). Betalen, verzekeren, financieren of een financiële maatwerkoplossing? De adviseurs kennen hun
vak en weten wat er speelt in de
directe omgeving. Daarbij staat het
opbouwen en onderhouden van een
hechte relatie met de klant voorop.
De coöperatieve bank heeft van
oudsher maatschappelijke betrok-

Is duurzaam ondernemen voor
Rabobank een van de speerpunten
van beleid, voor Saman Groep is het
zelfs in het DNA verweven.

Niet toevallig is Rabobank Oosterschelde
huisbankier voor de duurzame totaalinstallateur uit Zierikzee. Op een steenworp
afstand van het hoofdkantoor van Saman
Groep wordt een van de grootste zonneparken in de regio aangelegd. Het park
van 12,8 hectare heeft een capaciteit van
13.750.000 kWh, hetgeen gelijk staat aan
het jaarverbruik van 4.200 huishoudens of
10 procent van het jaarlijks stroomverbruik
op Schouwen-Duiveland. Met Ad de Korte
en André Smit van de Rabobank en Daniël
Lodders van Saman Groep nemen we een
kijkje in het landelijke gebied waar het zonnepark wordt ontwikkeld. Enkele Duitse
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technici zijn druk in de weer met de voorbereidingen van de bouw. De eerste contouren
van het zonnepark worden zichtbaar.

Onomkeerbaar
,,De energietransitie, de overgang van traditionele brandstoffen naar schone duurzame
energie, is onomkeerbaar. Of het nu gaat

Ad de Korte, directievoorzitter Rabobank
Oosterschelde: ,,Er wordt steeds meer
geanticipeerd op de energielabels.”
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Ad de Korte, Daniël Lodders en André Smit op de plaats waar de komende maanden het zonnepark zal verrijzen.

caire dienstverlening van Zeeland. Sinds
2010 is het aantal kredieten van deze bank
jaarlijks met twee à drie procent gegroeid.
,,Wij investeren 130 miljoen euro per jaar
in de zakelijke markt ofwel 2,5 miljoen
euro per week. Natuurlijk zijn ook wij extra
kritisch geworden om risico’s te mitigeren,
ingevolge de steeds strengere eisen van de
toezichthouders. Zeeland is de provincie
met de laagste werkloosheidscijfers, heeft
al ruim tien jaar lang de hoogste economische groei en was tijdens de crisisjaren zelfs
de enige groeiregio.”

Totaalinstallateur
Saman Groep heeft als totaalinstallateur
alle kennis en expertise onder één dak: van
advies en ontwerp tot realisatie, service
en onderhoud van duurzame oplossingen.
,,Wij bieden comfort & duurzaamheid. We
hebben tien jaar geleden bewust gekozen voor duurzaamheid als kernactiviteit.
Daarbij hebben we steeds nieuwe markten
aangejaagd zoals op het gebied van zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen, HRe
cv-ketels en energiebesparende verlichting. Daardoor hebben we in de afgelopen
jaren een flinke groei doorgemaakt. Enkele
jaren geleden hebben we ons eigen energiebedrijf Saman EnergiQ opgericht. Naast
de drie windturbines bij de Zeelandbrug
maken we via het Zonnepark Zierikzee
groene stroom van Zeeuwse bodem
bereikbaar voor een breed publiek”, aldus
Daniël Lodders. Hij roemt de goede samenwerking.

te halen. Dat betekent dat de aarde tot
2050 slechts 2 procent verder mag opwarmen. Duurzame energie en terugdringing
van CO2 zijn dus absolute noodzaak.”

Energielabels
Een probleem voor het gebruik van duurzame energiebronnen als wind-, zonne- en
getijdenenergie, ook al is het rendabel, is
dat conventionele kolen- en gascentrales
nog steeds goedkoper zijn en toch dienen
te worden teruggedrongen. Daar staat
tegenover dat bij de financierbaarheid van
panden duurzaamheid en innovatie een
steeds belangrijkere rol vervullen. Ad de
Korte van de Rabobank: ,, Tegenwoordig
wordt heel anders naar vastgoed gekeken.
Daarbij wordt steeds meer geanticipeerd
op de energielabels. De verplichting om
tijdig te voldoen aan de richtlijnen met
betrekking tot energielabels in onder
andere de utiliteit en de daarbij behoren-

de investeringen zullen nu en in de toekomst leidend zijn bij het wel of niet financieren van vastgoed. Als panden niet voldoen aan de labels die ze in de toekomst
moeten hebben, heeft dat een negatieve
impact op de waarde van het onroerend
goed. Er dient dus geïnvesteerd te worden in een duurzame toekomst. Als bank
willen we graag faciliteren in de nieuwe
wereld. Daarbij is ook het leasen van zonnepanelen een mooie optie, waardoor de
liquiditeit wordt ontlast.”

Terugverdientijd
Zijn collega André Smit: ,,De effectiviteit
en rentabiliteit bij duurzame oplossingen
wordt steeds beter. Daarnaast wordt de
terugverdientijd bij zonnepanelen aanmerkelijker korter. Heel belangrijk want bij een
te lange horizon stellen ondernemers en
particulieren de aanschaf van duurzame
oplossingen gemakkelijker uit.”

Stappen
Daniël Lodders roemt de goede samenwerking voor dit project met gemeente,
provincie, omwonenden, grondeigenaar en
bankier. ,,We maken zo écht stappen in de
energietransitie. Het is heel belangrijk om
de doelstellingen uit het Klimaat Akkoord

Interview bij Saman Groep in Zierikzee.
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Zeehaven IJmuiden ligt buiten de sluizen,
direct aan open zee en op 20 minuten afstand
van Luchthaven Schiphol.
Kernactiviteiten:
• Dagelijkse ferrydienst IJmuiden-Newcastle en cruisehaven
• Draaischijf voor vis
• Basislocatie voor de offshore industrie
- Veel ervaring en expertise in olie en gas offshoreprojecten
- Basis voor aanleg, installatie en onderhoud van inmiddels
3 windparken op de Noordzee
- Thuishaven van VESTAS Onderhoud voor de windparken
- Internationaal georiënteerd

De haven van IJmuiden is
veelzijdig en uniek gelegen

Postbus 541, 1970 AM IJMUIDEN, The Netherlands
Halkade 4, IJmuiden
+31 255 547000
www.zeehaven.nl

Prior Group actief in maritiemeen offshore wind sector
D o o r : H en k van de Voorde

De Prior Group heeft haar werkzaamheden verdere uitbreiding gegeven
in het voorzien van personeel aan
haar klanten actief in de maritieme-,
olie-en gas en offshore wind sector.
Het is een gevestigde naam in de uitzend- en adviesbranche, met ook het
elektrotechnische bedrijf PM Elektro
en het engineerings-bureau Prior
Technical Consultants.
Eind vorig jaar is het uitwisselen van ideeën
begonnen over het starten van een nieuwe
activiteit binnen de groep, naar aanleiding
van een wederkerende vraag naar personeel
op zee van de bestaande klantenkring. Dit
heeft geresulteerd in Prior Marine & Offshore.
Met het in dienst treden van Mark de Koeijer
begin 2018 is het bedrijf verrijkt met kennis
en ervaring in de olie en gas en offshore wind
sector, met name inzake leidinggevende posities op kantoor en specialisten op projectbasis. Enkele maanden later is Adrijana Uvoda
toegevoegd aan het team. Haar kennis en
ervaring ligt voornamelijk in het werven en
coördineren van operationeel personeel op
het schip. De disciplines van Mark en Adrijana
zijn complementair aan elkaar. Beiden onderhouden een netwerk van lokale, nationale en
internationale organisaties binnen zowel de
traditionele offshore als de renewables.

Maritime Labour Convention
De maritieme sector kent een aantal verdragen, hiervan is het MLC uit 2006 de

Mark de Koeijer en Adrijana Uvoda van Prior Marine & Offshore zorgen voor gekwalificeerd
personeel op zee.

rode draad. Het verdrag heeft als doel de
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden
van zeevarenden te verbeteren. Het is een
vereiste van een rederij hieraan te voldoen.
Voor agentschappen zoals Prior Marine &
Offshore is het niet verplicht, maar wel een
extra dienst naar de reder en haar personeel toe om aan te kunnen tonen dat de
werkzaamheden voldoen aan de gestelde
norm. In juni dit jaar heeft Prior Marine &
Offshore bewezen dat het MLC 2006 wordt
nageleefd, na inspectie van Bureau Veritas.
Met hun instemming kunnen de werkzaamheden worden voortgezet met betrekking
tot het leveren van bemanning op een schip.
Klanten wordt zorg uit handen genomen via
het overdragen van de planning, transport
en de loonadministratie aan Prior Marine &
Offshore.

Offshore Wind
De energietransitie laat grote veranderingen
zien in de offshore markt. In de afgelopen
jaren is er veel geïnvesteerd in duurzame
energie, voornamelijk in het bouwen van
windparken op zee. De Prior Group draagt
hier met name aan bij door het faciliteren
van organisaties binnen deze sector. En wel
op het gebied van personeel, dat zij als
belangrijkste vorm van kapitaal ziet.

Wind turbine technician
Prior Marine & Offshore merkt dat er telkens
weer vraag naar andere disciplines ontstaat.
Reparaties aan wind turbines op land worden al enige jaren uitgevoerd. Een functie
als onderhoudsmonteur, ofwel Wind tur-

bine technician, voor windturbines op zee
is in opkomst. ,,Door personeel mee te laten
werken op uiteenlopende projecten binnen de Prior Group zelf of bij onze klanten
leiden wij werknemers zo breed mogelijk
op en worden ze getraind om snel in te
kunnen springen op veranderingen binnen de markt. Daarnaast biedt Prior Marine
& Offshore ook interessante opdrachten
aan voor specialisten op projectbasis”, aldus
Mark de Koeijer.

Vlissingen-Oost
De werkzaamheden worden momenteel op
verschillende locaties gerealiseerd door de
Prior Group, waaronder de locatie in eigen
beheer te Vlissingen-Oost, projecten in de
Eemshaven en in de haven van Rotterdam.
Zo is Prior in samenwerking met Wind Water
Steel (WWS) bezig met het reviseren van
windturbines die worden klaargemaakt voor
een tweede levensduur en met reparaties
aan windturbineonderdelen voor projecten
op zee. Daarnaast is Prior Marine & Offshore
ook al actief op het Borssele Windpark met
de versteviging van de zeebodem en de
installatie van de jackets op zee.

Veiligheid en kwaliteit
Ook op het gebied van decomissioning is de
Prior Group haar organisatie verder aan het
inrichten. In samenwerking met de andere
zusterbedrijven binnen de groep zullen ze
de telkens veranderende markt ondersteunen in haar dagelijkse activiteiten, waarbij
veiligheid en kwaliteit de hoogste prioriteit
hebben.
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CLEANTECH
SOLUTIONS

Hallenbouw en
Hallenbouw en
staalconstructiewerken
staalconstructiewerken
Nieuwbouw, renovatie en
Nieuwbouw,
onderhoud renovatie en
onderhoud

T. +31 (0)114 68 32 00
QUA-VAC IS YOUR TURNKEY SOLUTIONS SUPPIER FOR: WASTE,
T.
+31
F. EACH
+31 (0)114
(0)114 68
68 32
29 00
64
WASTEWATER AND WATER MANAGEMENT SYSTEMS, FOR
F.
+31
(0)114
68
29
64
TYPE OF VESSEL IN CLOSE COOPERATION WITH THE EVAC
GROUP.
info@ibs-hallenbouw.nl
info@ibs-hallenbouw.nl

• Qua-vac marine waste systems are designed to fulfil the requirements
marine wastewater systems are designed to fulfil the latets requirements of the IMO MEPC 227(64)
• Qua-vac
• Custom design and engineering tor new build and refit projects
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North Sea Port is hub voor offshore wind
De haven van Vlissingen heeft zich ontwikkeld tot hub voor vervoer, overslag en assemblage van de offshore windenergiemarkt.
De ambitie is om ook uit te groeien tot centraal onderhoudscentrum voor windmolens op zee. ,,We hebben al een enorm track
record opgebouwd op het gebied van de offshore wind energiemarkt.

van bulkgoederen is de absolute specialiteit van North Sea Port
met onder meer ijzererts, kolen, voeding, granen en meststoffen.
Maar ook met de overslag van stukgoed (staal, papier, hout, fruit
en projectlading) positioneert North Sea Port zich in de top van de
Europese havens.

Er worden vele windparken gebouwd in Europa. Dat biedt grote
kansen voor diverse bedrijven binnen North Sea Port”, aldus Peter
Geertse, commercieel manager bij North Sea Port. De stijgende
goederenoverslag in het eerste half jaar van 2018 heeft geleid tot
een nettoresultaat voor de grensoverschrijdende fusiehaven van
bijna 12 miljoen euro. In 2017 boekte North Sea Port al een record
inzake goederenoverslag via de zeevaart (mocht de fusiehaven
toen al hebben bestaan).
Het grensoverschrijdende havenbedrijf is de nummer drie in
Europa qua toegevoegde waarde en de nummer tien in goederenoverslag. North Sea Port staat voor het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Borsele en Terneuzen
in Nederland tot Gent in België. Op 8 december 2017 werd de fusieovereenkomst door de acht aandeelhouders getekend en werd ook
de nieuwe merknaam North Sea Port bekendgemaakt. De overslag

Gould Services neemt Total
Wind Benelux over
Gould Services heeft onlangs overeenstemming bereikt over de overname van de activiteiten van Total Wind Benelux. De overeenkomst is met terugwerkende kracht van
toepassing vanaf 1 mei 2018. Total Wind
Benelux heeft een lopend contract met
General Electrics Renewable Energy voor
de voormontage van 66 Haliade 150-6MW
turbines als onderdeel van het Merkur offshore windpark. Total Wind Benelux levert
momenteel ook technische ondersteuning
en onderhoud aan Nederlandse windparken onshore, zowel aan eindgebruikers als

aan turbinefabrikanten. Total Wind Benelux
heeft een track record opgebouwd met projecten als Walney OWF uitbreiding (Ørsted),
Blightbank OWF (MHI Vestas) en diverse
windparken onshore. De organisatie heeft
op dit moment zo'n 85 mensen in dienst,
die vanuit het hoofdkantoor in Middelburg
worden aangestuurd. Gould Services kan
worden onderverdeeld in drie kernactiviteiten: Windparkdiensten, Offshore Service
en Logistiek.
www.foundgould.com.

Draftec: toenemende focus op renewables
Draftec ontwikkelt en bouwt hydraulische,
mechanische en elektronische systemen
voor de zware industrie, maritieme sector
en offshore. In toenemende mate heeft de
onderneming uit Middelburg de focus op
de renewables.
Het bedrijf van Martijn Boone en Martijn
Holtkamp ontwerpt, bouwt en installeert
de uitrusting om onder andere kabels voor
windmolens op zee te kunnen leggen. Zoals
de uitrusting voor de Living Stone. Op dit
schip heeft Draftec delen van de installatie
verzorgd voor het leggen van kabels op

de zeebodem. ,,De offshore windenergie
is een opkomende markt waarin diverse
klanten van ons actief zijn.
Binnen verschillende projecten hebben we
specifieke hulpgereedschappen ontworpen
en geleverd, zoals bijvoorbeeld een opklimmende tool voor monopiles. Deze funderingspalen werden horizontaal aan boord
opgeslagen en verticaal gekanteld met
behulp van de kraan van de boot en het
opgaande gereedschap” aldus Martijn Boone.
www.draftec.nl
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Zeeuwse
havens zijn het
kloppend hart

van de
provinciale
economie.

Derde zeehaven van Nederland
Door de strategische ligging van de Zeeuwse havens hebben zij zich ontwikkeld tot
derde zeehaven van Nederland. Wilt u weten wat er speelt in deze branche? Neem
dan contact op met een van onze adviseurs via (0113) 24 84 00.

www.rabobank.nl

Den Helders potentiële rol
in de waterstof economie
De positie van Den Helder als dé
service- en onderhoudshub in de
offshore is ruim bekend. Wellicht minder bekend is de positie die Den Helder
heeft als strategisch knooppunt in
het gasleidingennet, waarmee het
Noordzeegas naar het Nederlandse
achterland wordt getransporteerd.

Nog steeds is een groot deel van ons aardgas afkomstig van offshore platformen op de
Noordzee. Dit gaat veranderen. Waar de olieen gasindustrie in het komende decennium
serieuze afname in productie tegemoetziet,
is offshore wind sterk in opkomst. Aardgas
zal op de langere termijn plaatsmaken voor
duurzaam opgewekte windenergie. Om
de klimaatdoelstellingen te behalen zet de
Nederlandse overheid maximaal in op Wind
op Zee. Met de Routekaart Wind op Zee 2030
wordt de installatie voorzien van circa 11 GW
(om een beeld te geven: daarmee kunnen
11 miljoen huishoudens van energie worden
voorzien).
Met de realisatie van de windparken Hollandse
Kust Noord, Hollandse Kust West en IJmuiden
Ver wordt vanaf 2023 binnen het werkbereik
van de haven van Den Helder een geïnstalleerd vermogen van 6 GW gerealiseerd. Port
of Den Helder zet alles op alles om deze
parken mede vanuit de Helderse haven te
kunnen onderhouden. De bestaande positie
van de offshore service hub is daarbij een sterk
pluspunt. Er is in de haven van Den Helder
immers al veel kennis en kunde aanwezig op
het gebied van offshore logistiek en onderhoud op zee. Daarnaast is Den Helder gunstig
gelegen ten opzichte van de genoemde windparken.
De Noordzee zal tussen nu en 2050 veranderen in een duurzame energiecentrale voor de
omringende landen. Dat brengt grote (technische) uitdagingen met zich mee. Het elektriciteitsnet heeft onvoldoende capaciteit om

op termijn alle opgewekte windenergie te
kunnen verwerken. De stabiliteit van het net
komt in gevaar en er ontstaat behoefte aan
elektriciteitsconversie en -opslag. De windparken het dichtst bij de kust worden nog
met elektriciteitskabels verbonden. Voor de
parken verder op zee wordt waterstof gezien
als de toekomstige energiedrager. Een deel
van de op zee opgewekte elektriciteit wordt
via elektrolyse omgezet in waterstof. Waterstof
heeft als voordeel dat bij harde wind de pieken
van de windenergieproductie kunnen worden opgeslagen. De energie kan weer uit het
waterstof worden vrij gemaakt, zonder schadelijke reststoffen of emissies.
Voor de productie, opslag en distributie van dit
waterstof bestaan concrete plannen om mede
gebruik te maken van de bestaande gasinfrastructuur. Wetenschappelijk onderzoek heeft
onlangs aangetoond dat de bestaande gasleidingen geschikt zijn voor het transport van
waterstof. Daarmee komt Den Helder in beeld
voor de aanlanding van waterstof, als strategisch knooppunt tussen de gasleidingen op
zee en op het land, zonder dat daarvoor grote
investeringen nodig zijn. Dat is een economisch aantrekkelijke uitgangspositie.
Als draaischijf in de waterstofeconomie moet
echter het aanbod van waterstof tevens op
een kostenefficiënte wijze met potentiële afnemers kunnen worden verbonden. Waterstof is
vooral interessant om sectoren te verduurzamen die niet (volledig) geëlektrificeerd kunnen worden of een te grote energiebehoefte
hebben voor het elektriciteitsnet. Ook in dat
opzicht is Den Helder gunstig gelegen en
goed aangesloten op het bestaande gasleidingenstelsel op het land. Het bestaande leidingennetwerk is vanuit Den Helder via een
zogenoemde “back bone” direct verbonden
met de Metropoolregio Amsterdam en de
industrieën in het Noordzeekanaalgebied.
Maar ook dichter bij huis zien we een groeiende energievraag van de grote datacenters
die zich daar (zullen gaan) vestigen, de potentie van waterstof voor de marinevloot en de
elektrificatie van het Marinebedrijf.

De verwachtingen omtrent waterstof zijn
hooggespannen. Het is niet zozeer de vraag
of, maar wanneer de waterstofeconomie gaat
draaien. De meest conservatieve schattingen
gaan uit van 2030. Maar dat betekent niet
dat we daarop kunnen wachten, want de
waterstofeconomie ontwikkelt zich niet vanzelf. In de weg daarnaartoe zullen nog de
nodige besluiten moeten worden genomen
en technische innovaties worden bedacht, die
met pilots zullen moeten worden beproefd.
Den Helder is gunstig gelegen en uitstekend
geëquipeerd als uitvalsbasis naar zee voor
proefnemingen op dit gebied en zet in op een
offshore innovatieplot voor systeemintegratie
van wind en gas.
Samen met Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord, New Energy Coalition, TNO,
ECN, NAM, Gasunie, Gemeente Den Helder
en de Provincie Noord-Holland draagt Port of
Den Helder bij aan het ontwikkelen van pilots
voor systeemintegratie van windenergie en
waterstof. Zo benutten we de unieke positie
van Den Helder en brengen we de waterstofeconomie van kans naar realiteit.
www.portofdenhelder.eu

Jacoba Bolderheij, directeur van Port of Den Helder
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Multraship blijft vloot uitbouwen
in ultra competitieve markt

'MULTRATUG 9’ (foto: W. Kruit)

Sleepvaart- en bergingsspecialist
Multraship heeft haar aanbod van
maritieme diensten en de capaciteit
voor assistentie bij calamiteiten op
zee uitgebouwd met een aantal nieu-

De 75 ton bollard pull AHT-/ASD-sleepboot
‘MULTRATUG 28’ is in de plaats gekomen van
de ‘MULTRATUG 30’

Zonder risico op kapseizen

Twee nieuwe vletten
Tenslotte heeft Multraship afgelopen maand
twee Damen Stan Launch 804s gedoopt,
‘VB2’ en ‘MONTIS 5’. De nieuwe vletten worden geëxploiteerd door Multraship-dochters
Montis Mooring Boatservice BV en Verenigde
Bootlieden BV. Ze komen in de plaats van de
schepen met dezelfde naam die in Polen werden verkocht.

Zo zijn blussleepboten ‘MULTRATUG 7’ en
‘MULTRATUG 31’ op respectievelijk 22 juni en
7 juli in Terneuzen gedoopt. De slepers, goed
voor 62 en 83 ton trekkracht (bollard pull)
waren reeds vorig jaar geleverd. “We opereren
in een uiterst concurrerende markt en zetten al ons materieel in over een breed scala
van sectoren”, licht Leendert Muller, managing
director Multraship toe. “We hebben het zo
druk gehad dat we zelfs met onze doopplechtigheden achterlopen.”

Eerder dit jaar is bij Multraship de ‘MULTRATUG
332’ afgeleverd; de eerste van twee revolutionaire CARROUSEL RAVE TUGs (CRT) Model L.
Deze boten zijn met het innovatieve
carrouselsysteem uitgerust, waardoor zij makkelijker, veiliger, milieuvriendelijker en op veel
hogere snelheid zeeschepen kunnen assisteren, zonder risico op kapseizen. Voor deze
schepen is in november 2015 een contract
gesloten tussen Novatug, een innovatieve
tak van de groep waartoe ook Multraship
behoort, en Damens dochteronderneming, aandrijvingsspecialist Van der Velden
Barkemeyer GmbH. De Duitse scheepswerf
Theodor Buschmann GmbH in Hamburg
heeft de rompen gebouwd, die vervolgens
naar Stellendam zijn gebracht om te worden afgebouwd door Damen. Ook zusterschip
‘MULTRATUG 33’ is onlangs afgeleverd voor
Novatug. Novatug zal ook kleinere versies van
de CRT op de markt gaan brengen.

‘MULTRATUG 9’

Award

Over Multraship

Ondertussen werden nog drie nieuwe sleepboten aangeschaft. In april heeft Multraship
een 50 ton trekkracht (bollard pull) sterke ASD
sleepboot gekocht van een Turkse scheepsbouwer. Het schip is ‘MULTRATUG 9’ genoemd
en wordt ingezet voor activiteiten in en rond
de haven van Terneuzen. Haar voorganger,
een 33 ton bollard pull schip met dezelfde
naam, staat inmiddels te koop.

Multraship en Novatug zijn inmiddels genomineerd voor de Maritime KVNR Shipping
Award 2018 vanwege hun combinatie van
succesvolle realisatie en implementatie met
een toekomstvisie die verder gaat dan hun
eigen bedrijf. De winnaar zal in november dit
jaar bekend worden gemaakt.

Multraship is een toonaangevend Nederlands
sleepvaart- en bergingsbedrijf. Het is een
onderdeel van de Muller Maritime Group, die
al meer dan 230 jaar actief is in de scheepvaartsector. De kernactiviteiten van Multraship
zijn havensleepdiensten, zeesleepdiensten,
berging en wrakopruiming en ondersteuning
van de offshore energie- en baggerindustrie.
Multraship exploiteert en beheert een grote
vloot sleepboten, bergingsvaartuigen, drijvende bokken en andere vaartuigen uitgerust
met modern sleep-, bergings- en brandbestrijdingsmaterieel en bemand door ervaren en
hoogopgeleide kapiteins en bemanning.

we toevoegingen aan de veelzijdige
vloot. Maar liefst zeven sleepboten,
twee bergingsvaartuigen en twee
vletten kwamen de afgelopen maanden de gelederen versterken.

Shetland Eilanden
De in 2015 gebouwde ‘MULTRATUG 29’ is verkocht aan Shetland Eilanden en is vervangen
door een dit jaar door Damen opgeleverde
sterkere variant van 86 ton trekkracht (bollard
pull), ook onder de naam ‘MULTRATUG 29’.

Bergingsvaartuigen
Naast de sleepboten zijn onlangs twee nieuwe
DSV-/bergingsvaartuigen aan de Multrashipvloot toegevoegd. ‘MULTRASALVOR 5’ (voorheen ‘Sara Maatje VIII’) is begin dit jaar aangekocht in aanvulling op de ‘MULTRASALVOR 4’
(voorheen ‘Vos Shelter’) die in 2017 werd aangekocht.

Niet stil staan
Leendert Muller: “Multraship is uitgegroeid
tot een maritieme dienstverlener van hoge
kwaliteit, die in vele sectoren actief is, zoals
haven-, terminal- en zeesleepdiensten, berging, projecten in de offshore en duurzame
energie en havendiensten. Al die sectoren zijn
voortdurend in ontwikkeling. Er ontstaat continu vraag naar nieuwe en betere diensten. We
kunnen het ons niet veroorloven stil te staan.
Daarom blijven we investeren in kwaliteit en
veiligheid op basis van de eisen en wensen
van onze groeiende klantenkring. Daardoor
kunnen we beter concurreren en, waar van
toepassing, samenwerken met concurrenten,
in het belang van onze klanten.”

www.multraship.com

Heavy lift
champions.

The greatest port you never thought of.
That’s what we like to call ourselves, and it really lifts our spirits. The favourable
location of our port, combined with the necessary space, expertise and infrastructure
makes our port ready for some serious heavy lifting. Discover our success stories on
portofamsterdam.com.
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stevedoring & warehousing rotterdam
PROJ ECT CA RG O & BREAKBULK
H EAV Y L IF T STORAGE AREA

Lifting your cargoes faster

H EAV Y L IF T U P TO 1800 TONS
A SSISTIN G OF F SH ORE VESSELS
730 M ETRES QU AY LENGTH

CHECK OUT OUR

ISPS CERTIFIED
AEO-F CERTIFIED

TELEPHONE

+31 (0)10 429 94 33
FA X

+31 (0)10 429 02 61
E-MAIL

office@rhb.nl
www.rhb.nl

WEBSITE

www.rhb.nl

Waalhaven n.z. 4
3087 BL Rotterdam
P.O. Box 55092
3008 EB Rotterdam
Portnumber 2157

WEB

➔NEW

shorecranes up to 208 tons

