
Offshore Wind
           Uitdaging op zee

Offshore wind is volop in de belangstelling. Regelmatig 

staan er artikelen in de krant of is er een item op tv over 

windparken op zee. Grote projecten die net zijn gegund, 

projecten in aanleg of projecten die net zijn opgeleverd; 

Nederland wordt meegenomen in de ontwikkelingen van  

de sector.

Een sector die groeiende is. Onlangs werd op het nieuws  

de verwachting uitgesproken dat er in 2020 zo’n 10.000 

mensen werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven die actief 

zijn in Offshore Wind. Dat zijn niet alleen monteurs, die 

werken aan de installatie en het onderhoud van de 

windturbines. Dat zijn ook heel veel waterbouwers die de 

funderingen realiseren voor deze enorme windmolens, de 

kabels leggen en het grind storten op de bodem van de zee. 

Mensen die de uitdaging durven aan te gaan op zee.

Maar, voordat er Offshore iets gedaan kan worden, gaat er 

heel veel ontwikkelings- en administratief werk aan vooraf. 

De grote investeringen vragen om een gedegen 

voorbereiding op het gebied van vergunningen, financiën, 

contracten, milieu, veiligheid en techniek. 

Offshore wind is zeker ook een sector die controversen 

oproept. Het publiek kent voorstanders van duurzame 

windenergie. Zij hebben voeding gegeven aan het politiek 

vastleggen van het Nationaal Energie akkoord, dat uitgaat 

van 16% hernieuwbare energieopwekking in 2023. 

Windenergie is hierin een belangrijke pijler. Maar er zijn ook 

tegenstanders van de grote windturbines voor de kust, 

vanwege horizonvervuiling of mogelijk negatieve gevolgen 

voor het milieu. Beide partijen laten duidelijk van zich horen 

en uiteenlopende motivaties gaan over en weer. Kortom een 

expositie Offshore Wind in het Nationaal Baggermuseum 

moet helder laten zien waar de uitdagingen zich bevinden. 

De expositie bestaat uit drie onderdelen.  

Langs de wanden is het technische gedeelte van de aanleg 

van windparken op zee geprojecteerd. Na een korte 

terugblik in de geschiedenis van de windmolentechniek 

wordt de ontwikkeling van de windturbine zichtbaar en 

komen met name de activiteiten op zee aan de orde. 

Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de aanleg van het 

Prinses Amaliawindpark en het windpark Eneco 

Luchterduinen. Duidelijk is te zien dat bij het installeren van 

windturbines meer komt kijken, dan menig animatie van 

internet doet geloven.

Het technische deel wordt afgesloten met een blik op de 

toekomst. Het nieuwe Nederlandse Gemini offshore 

windpark dat nu in aanleg is en concepten voor drijvende 

windturbines (omdat niet overal ter wereld de zee zo ondiep 

is als de Noordzee) en zelfs een combinatie van windenergie 

en een omgekeerd stuwmeerprincipe in België. 

Het tweede onderdeel van de expositie bestaat uit een 

fotoreportage van de mensen die werken in de sector.  

De onmenselijk grote onderdelen die bij de installatie van 

een windturbine of het leggen van een kabel worden 

gebruikt, worden uiteindelijk toch door menselijk  

handelen nauwkeurig op hun plaats gekregen.

Het derde onderdeel van de expositie bevat een collage  

van opiniërende krantenartikelen over windenergie en 

offshore wind in het bijzonder.

Onze dank gaat uit naar bovenstaande bedrijven.  

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door  

hun inbreng van foto’s, films, modellen en informatie.


