
Steenstorten

Om de Monopiles worden stenen gestort zodat het 

zand rondom de paal niet kan wegspoelen. 

Vergelijk dit met het wegspoelen van zand, 

wanneer u met  

blote voeten in de branding staat. 

De stenen worden op uiterst precieze wijze gestort. 

Op de foto’s is de HAM 601 van Van Oord zichtbaar 

in actie. 

Offshore High Voltage Station Prinses Amaliawindpark

Deze Offshore High Voltage Station (OHVS) is geplaatst op 23 km uit de kust. De kabels van de 

windmolens worden op de zeebodem gelegd naar dit station en boven water aangesloten op de 

transformator. De binnenkomende spanning is 33.000 V en de uitgaande spanning is 150.000 V. 

Hierdoor wordt de stroom in de Export cable lager en kan de diameter kleiner worden.

De afmetingen van dit OHVS zijn: 14,5 meter lang, 10,6 meter breed en 19,8 meter hoog.  

Het gewicht is 520.000 kg.

De fundering bestaat uit een Monopile. Bij grotere gewichten moet er één of meerdere Jackets worden 

toegepast.

Bij grote windparken worden onderwaterkabels, komende van de windmolens, wel geclusterd en op 

Substations samengebracht en van daar via onderwaterkabels naar het OHVS of het Converterstation 

geleid. Als de afstand tot de kust niet te groot is kan er wisselstroom geëxporteerd worden naar het 

elektriciteitsnet op het land. 

Er zijn Duitse en Deense parken die op ca. 200 km uit de kust liggen, in dat geval moet gelijkstroom 

toegepast worden om kabelverliezen te beperken. In een Converterstation wordt de wisselstroom omzet 

in gelijkstroom. Op land wordt de gelijkstroom dan weer omgevormd tot wisselstroom.

Grote OHVS stations worden altijd gebouwd in een aantal dekken en er wordt ook een helikopterplatform 

voorzien. Zo heeft windpark Gemini twee OHVS stations en elk weegt 2.500.000 kg. Drijvende bokken of 

kraanschepen plaatsen dit soort zware lasten op hun fundatie.De bouwers van deze grote constructies 

bevinden zich in de buurt van de kust, zoals Cofely Fabricom in Antwerpen, Strukton Hollandia in 

Krimpen en H&W werf in Belfast. Leveranciers van de elektrische installaties in de stations zijn onder 

andere: Siemens en ABB. 

Plaatsing Infield Cables Prinses Amaliawindpark

Van elke windturbine naar de volgende loopt een Infield Cable. Deze komen uiteindelijk in 6 

strengen aan bij het Offshore High Voltage Station (OHVS). Via de Export Cable transporteert  

het OHVS de stroom naar het elektriciteitsnet op het land. 

Als de Infield Cables de doorvoer bovenaan de Transition Piece zijn, worden deze met enige 

overlengte onder een zogenaamde tentconstructie afgesloten, wachtend op de komst van de 

turbine mast. Wanneer de turbinemast is geplaatst worden de kabels doorverbonden. 

 

Kenmerken steenstorter HAM 601

Lengte 62,5 meter
Breedte 16,4 meter
Diepgang 3,5 meter
Snelheid 9 knopen
Laadvermogen 1140 ton

De meeste modellen van Windcat zijn 

6,5 meter breed en variëren in lengte 

tussen de 15 en 19 meter. Ze varen 

maximaal tussen de 25 en 30 knopen. 

Vanaf de Windcat MK1 tot en met de 

Windcat MK3 zijn de boten genummerd 

van 1 tot en met 38 (met uitzondering 

van nummer 13). 

 

De Windcat 101 is bijna 28 meter lang en 

kan 50 passagiers meenemen en een 

cargo van 10 ton.

Crewboot

Bij de bouw en het onderhoud van windparken worden zogenaamde 

crewboten ingezet. Deze zijn nodig voor het vervoer van personeel 

en materiaal vanuit de haven naar de windmolens. 

De Windcat van de firma Windcat Workboats uit IJmuiden /  

Lowestoft Suffolk is in Nederland de meest gebruikte crewboot.

De basis van deze boten bestaan uit een aluminium catamaranvorm 

met plat voor- en achterdek. Met de rubber fender op het voorschip 

kunnen de crewboten aanleggen aan de speciale bootaanlegprofielen 

die worden geplaatst op het transitiestuk van de fundering. De vorm 

van deze schepen is zo ontwikkeld dat de werkmensen zo veilig 

mogelijk over kunnen stappen van boot naar windmolen. Deze 

overstap kan gemaakt worden tot windkracht 5 á 6. 

Plaatsing Export Cable van Prinses Amaliawindpark

Met behulp van een Trencher is de Export Cable in het strand en in de zeebodem ingegraven.

Voorafgaand aan het begraven van de Export Cable, wordt deze eerst met een lier aan land 

getrokken. Wanneer deze in positie ligt, wordt de Trencher ingezet. Met behulp van Waterjets 

wordt drijfzand gemaakt, waar de Export Cable inzakt en de geul direct weer dicht valt. 

Op de foto is te zien hoe de Trencher het strand op rijdt. Wanneer de Trencher zijn werk moet 

gaan doen, staat het met het zogenaamde zwaard aan de landzijde, over de kabel heen. Dan rijdt 

de Trencher over de zeebodem terug naar het kabellegschip.  

De gele leiding tussen schip en Trencher wordt de zogenaamde Umbilical of navelstreng 

genoemd, hierin zitten de kabels waarmee de Trecher wordt aangestuurd. 

Voor het maken van een geul op het strand komt water van zee. Dit betekent dat de Trencher  

met een forse waterslang is aangesloten op een pomp.



Windpark
Eneco Luchterduinen

Heien met de Aeolus

Speciaal voor de aanleg van windparken op zee is in opdracht van de firma Van Oord het offshore 

installatieschip Aeolus gebouwd bij de Duitse Scheepswerf Sietas in Hamburg. In de zomer van 2014 is het 

schip in gebruik genomen. Windpark Eneco Luchterduinen is het eerste project dat wordt uitgevoerd met de 

Aeolus.  

Het Jack-up schip heeft poten van 81 meter lengte. Het schip kan zich hiermee tot 7 meter boven het 

wateroppervlakte op tillen bij een waterdiepte van maximaal 55 meter. Het Jack-up systeem beperkt de 

weersinvloeden en het schip kan stabieler haar hijswerkzaamheden verrichten. 

De hoofdkraan van de Aeolus heeft een hijsvermogen van 990 ton. Voor het plaatsen van de Monopiles van 

windpark Eneco Luchterduinen vaart het schip telkens op en neer tussen Vlissingen en de locatie Luchterduinen. 

Per keer neemt de Aeolus 4 Monopiles, 4 bordessen, 4 bootaanlegprofielen en 4 trappen mee. Op elke locatie 

zet het schip zich vast op de zeebodem en begint met het plaatsingsproces.

Eerst wordt met behulp van twee kranen en bijbehorende Up-ending tool de Monopile in verticale positie 

gebracht. Daarna hijst de hoofdkraan de Monopile in positie en sluit de zogenaamde Gripper hem in.

Op dat moment wordt de Up-ending tool vervangen voor een Hydrohammer en begint het heien. Wanneer de 

Monopile in positie staat, worden de trappen, de bootaanlegprofielen en het bordes gemonteerd. Een en ander 

is ook op film te zien bij de touchscreens.

Kenmerken Aeolus:
Lengte 139,4 meter
Breedte 38,06 meter
Diepgang 5,7 meter
Accommodatie 74 personen
Snelheid maximaal 12 knopen
Hijsvermogen 990 ton

Monopile en Transition Piece in één

Sif Roermond heeft 43 van de 44 Monopiles geleverd voor windpark Eneco Luchterduinen.

De Monopile voor de fundatie van het OHVS station is door Sif gerealiseerd  en gecompleteerd door  

VDS Vlissingen. Ook de coating is daar voor een groot deel gedaan. 

De Monopiles voor Luchterduinen kennen een geïntegreerd Transition Piece, ontworpen door Van Oord. 

Dit levert zowel tijdswinst op bij installatie als mede geen complexe verbinding tussen Monopile en 

Transition Piece. Van Prinses Amaliawindpark is geleerd, dat hoe minder complex de fundering, hoe 

efficiënter het onderhoud aan de funderingen kan zijn. Bij Luchterduinen is daarom gekozen voor  

één gladde paal, waarbij de bootaanlegprofielen, de trappen en het bordes pas na het heien worden 

geplaatst. Kwetsbaar is wel de flens waarop de turbine wordt geplaatst. 

Sinds eind juni 2015 heeft Sif een locatie verworven op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam.  

Voor de komende 10 jaar krijgen zij hier een productiesite en overslagterrein van Monopiles  

voor windparken op zee.

Eneco heeft in samenwerking met Mitsubishi Corporation 

windpark Eneco Luchterduinen ontwikkeld. De uitvoering  

van het project lag in handen van Van Oord. 

Luchterduinen ligt 17 kilometer ten zuiden van Prinses 

Amaliawindpark, 23 kilometer voor de kust tussen 

Noordwijk en Zandvoort. 

 

Het park bestaat uit 43 Vestas V112 turbines van 3MW 

elk. Het windpark is operationeel sinds augustus 2015.

Plattegrond technisch bestrijkt het windpark zo’n 16 km2. 

De windturbines staan circa 700 meter uit elkaar. Ze zijn 

opgesteld in 6 rijen van noordoost naar zuidwest. 

Ook door dit windpark mag niet gevaren worden.  

Tijdens de constructiefase monitorde de Koninklijke 

Dirkzwager al het naderende scheepsverkeer, dat  

indien noodzakelijk werd gewaarschuwd.

De gemiddelde waterdiepte is hier 18 tot 24 meter diep. 

Bij Luchterduinen zijn geen separate Transition Pieces 

geplaatst. 

Monopile en Transition Piece zijn geïntegreerd tot één 

stalen constructie van 70 meter lang met een gewicht van 

525 ton. Deze wordt circa 25 tot 30 meter de zeebodem 

ingeheid.

Bovenop deze geïntegreerde MP-TP wordt het bordes 

gehesen en vervolgens wordt de turbinetoren van 

62 meter geplaatst. 

De as van de windturbine 

bevindt zich op 81 meter 

boven de gemiddelde 

zeespiegel, waardoor de 

tip van het rotorblad tot 

circa 25 meter boven 

zeespiegel bevindt. 

Eneco gaat uit van een 
jaarlijkse productie van 
531.000.000 kWh bij normale windcondities. Bij het 

gemiddeld jaarlijks gebruik van 3.350 kWh per huishouden, kan Prinses Amaliawindpark genoeg energie leveren voor  150.000 huishoudens. 

Plaatsing Windturbines door de Aeolus

Op 8 april 2015 is de eerste windturbine van Luchterduinen geplaatst 

door de Aeolus.

De windturbines zijn gebouwd in Denemarken en worden vanuit Esbjerg  

opgehaald door de Aeolus. Alle onderdelen (de toren, de rotorbladen, de 

gondel met generator en de as) van acht turbines kunnen tegelijkertijd 

worden meegenomen. De Aeolus vaart in 30 uren vanuit Esbjerg naar 

Luchterduinen. Daar worden de onderdelen één voor één geplaatst.

Als er begonnen wordt met plaatsing is er geen weg meer terug. 

De weercondities moeten dus optimaal zijn. 

Voor het plaatsen van de rotorbladen is een speciale hijstool ontwikkeld. 

Plattegrond Luchterduinen


