
Kenmerken Ndurance
Lengte 99 meter
Breedte 30 meter
Diepgang 7 meter
Accomodatie 98 personen
Snelheid maximaal 11,5 knopen
Diameter Carrousel 26 meter

‘Veiligheid staat in een
hoog vaandel bij de aanleg 
van windpar ken op zee’

Onderhoud en monitoring windturbines op zee

Na oplevering van een windpark begint de exploitatiefase. Onderhoud en monitoring 

van de windturbines en omgeving spelen hierin een belangrijke rol.

Om onverwacht falen te voorkomen worden preventief onderdelen vervangen. Op de 

foto wordt een hefschip ingezet om drie tandwielkasten en twee hoofdaslagers van 

een turbine te vervangen. Dergelijke werkzaamheden zijn afhankelijk van weers

condities. Dit onderhoud wordt dan ook hoofdzakelijk in de rustige zomermaanden 

uitgevoerd.

De andere foto laat een bladinspectie zien. Ook daarvoor geldt dat er uiteraard niet 

te veel wind mag staan.

De onderhoudsmonteurs krijgen een speciale opleiding om zichzelf te redden op zee. 

Ook zijn er in elke windturbine twee slaapplekken en een noodrantsoen aanwezig. 

Als er onverwacht slecht weer komt, moet een monteur zich zelf kunnen redden in 

een turbine, totdat hij/zij weer wordt opgepikt door een crewboot. 

Wat betreft het monitoren van de windturbines en hun omgeving wordt er heel veel 

data verzameld. Allereerst geven de informatiesystemen in de windturbines zelf heel 

veel data af, die via datakabels die in de Infield cables en Export cables zijn verwerkt 

aan land wordt gebracht. Deze data wordt professioneel verwerkt, maar biedt ook de 

mogelijkheid om aan geïnteresseerden via een app te laten zien, hoeveel productie 

een windpark levert van seconde tot seconde. De QR codes kunnen gebruikt worden 

om de actuele productie te zien van Prinses Amaliawindpark. 

 

Naast technische data wordt er ook actief informatie verworven over de milieu

effecten van windmolenparken. Eneco heeft biologen en ecologen in dienst die 

onderzoek doen naar de stand van de bruinvissen, vleermuizen, zeevogels, 

zeehonden, overige vissen, enzovoort.

Ndurance

De Ndurance is een zogenaamde kabellegger. Het heeft een enorme korf op het dek, ook wel 

carrousel genoemd, die ronddraait via een kettingaandrijving. Denk letterlijk aan een 

fietsketting. In deze carrousel kan 5000 ton aan elektriciteits kabel worden meegenomen. Het 

laden van de carrousel met kwetsbare elektriciteitskabel duurt afhankelijk van de lengte enkele 

dagen en vergt veel nauwkeurigheid. Gemiddeld gaat men uit van 4 tot 6 km per dag.

Bijzonder aan deze kabellegger is de mogelijkheid om te “beachen”. Het schip heeft een vlakke 

bodem waarin de schroeven kunnen worden opgetrokken, zodat het bij eb kan droogvallen vlak 

voor het strand om bij vloed weer te gaan varen. Met die capaciteit kan het schip goed worden 

ingezet om de exportkabel van het windpark aan land te brengen. De Ndurance is in 2013 

gebouwd in opdracht van Boskalis bij Samsung C&T corporation ZPMC – Shanghai Zhenhua 

Heavy Industries Co. Ltd

Beveiliging windparken op zee

Windpark Eneco Luchterduinen ligt vlak langs een druk bevaren route van zeeschepen die richting de  

haven van IJmuiden varen en op korte afstand van een ankerplaats. 

In Nederland is het verboden om dwars door een windpark te varen. Dit geldt voor de hele oppervlakte, 

inclusief een strook van 500 meter rondom.

Vanwege het drukke vaarverkeer en de verhoogde kwetsbaarheid van de medewerkers, de funderingen, 

kabels en het materieel tijdens de constructiefase, heeft Van Oord ervoor gekozen om het windpark te 

beveiligen met het ROAM systeem van de Koninklijke Dirkzwager uit Maassluis. ROAM staat Remote Offshore 

Asset Monitoring en is eigenlijk een soort verkeersleidingsysteem.

Op een groot scherm is 24/7 al het vaarverkeer ruim rond het windpark zichtbaar. Schepen worden getoond 

als een driehoekje met naam en een vector. De lengte van de vector geeft aan waar het schip na een half uur 

varen zal zijn. Dus hoe sneller het schip, des te langer de vector.

Als de vector de grenzen van het verboden gebied kruist, dan gaan bij het systeem de alarmbellen af en 

wordt direct aan de kapitein van het schip opgedragen, dat hij zijn koers moet wijzigen. 

Een extra feature van dit programma is controle van de positie van de werkmensen. Het systeem weet 

hoeveel werkmensen er afgezet worden bij een windturbine en hoeveel mensen er op de werkboten zijn.  

Bij opkomend slecht weer kan men dus snel zien of zich nog medewerkers bevinden bij een windturbine.

Export Cable en Trenchformer

Ook voor het aan land brengen van de Export Cable van windpark Eneco Luchterduinen is een Trencher ingezet, 

de Trenchformer. VMBS heeft de ‘landingsoperatie’ ter hand genomen. 

Allereerst is de Ndurance bij het juiste tij gaan beachen. Vervolgens heeft de Ndurance de Trenchformer 

overboord gezet. Deze is met de zogenaamde Umbilical, navelstreng, verbonden met de Ndurance.

Wanneer de Trencher op het strand is aangekomen, wordt een waterleiding vanaf het strand naar de pomp naast 

de Ndurance gebracht. Deze waterleiding is in secties van 12 meter aan elkaar gelast op het strand en wordt met 

een lier naar de pomp bij de Ndurance getrokken. De waterleiding is bestemd voor het voeden van de Waterjets 

van de Trenchformer. Intussen heeft een lier op het strand de Export Cable vanaf de Ndurance naar het land 

getrokken. De Trenchformer wordt over deze kabel heen geplaatst en begint een geul te jetten (met water te 

spuiten), waarin de Export Cable zakt. 

De Export Cable van Luchterduinen is 25 kilometer lang en verbindt het Offshore High Voltage Station met het 

Onshore High Voltage Station. Hiervoor zijn ook boringen door de duinen verricht.

De Export Cable heeft een diameter van 21 centimeter en is opgebouwd uit drie stroomdraden en een datakabel. 

In de buitenrand van de omhulling zijn staaldraden gemonteerd. Deze dienen als bescherming van de kabel. 

Offshore High Voltage Station

In februari van dit jaar is het Offshore Hoog Voltage Station (OVHS) van windpark Eneco Luchterduinen  geplaatst op zijn 

fundering. Dit station is gebouwd door het consortium FICG in Hoboken, Antwerpen. Het consortium FICG bestaat uit Cofely 

Fabricom, Iemants en CG.Eind. 

Het OHVS weegt evenveel als 4 Boeing 747’s (bijna 900 ton). Het gevaarte is zo’n 24 meter lang, 23 meter breed en 

16 meter hoog en zit vol met transformatoren en schakelapparatuur. Ook zijn er onder andere computers voor beveiliging 

en besturing; een noodstroomvoorziening en een airconditioningsysteem aanwezig. Het OVHS is met een massademper 

uitgevoerd om een groot deel van de trillingen op te vangen. 

In een flexibele structuur van vier verdiepingen hoog zijn al deze verschillende geprefabriceerde onderdelen geassembleerd. 

Het transformatorstation verzamelt de stroom van de 43 windmolens, transformeert het van 33kV naar 150kV. Vanaf het 

OVHS loopt de stroom via een ruim 25 km lange export kabel naar het Onshore High Voltage Station.

Vanuit Hoboken is het OVHS op een ponton gevaren naar de haven van IJmuiden. Het hefschip Rambiz heeft vervolgens het 

900 ton wegende gevaarte opgepakt en is ’s avonds om 10 uur vertrokken vanuit IJmuiden richting Windpark 

Luchterduinen. Bijna 12 uur later is het OVHS op zijn eindbestemming gehesen. 



Toekomst
Offshore Wind

Gemini offshore windpark

Medio 2014 is begonnen met de bouw van Gemini offshore windpark, 85 kilometer ten Noorden van de kust  

van Groningen. Dit windpark bestaat uit twee naast elkaar gelegen even grote onderdelen, Buitengaats en 

ZeeEnergie, met elk een eigen Offshore High Voltage Station. Vandaar de naam Gemini, wat tweeling betekent. 

Voor dit gebied is onder andere gekozen vanwege de geringe waterdiepte (28 tot 36 meter) en optimale 

windcondities. Gemini wordt het grootste offshore windpark van Nederland tot nog toe, met een maximaal 

vermogen van 600 MW. Naar verwachting zal het park in 2017 operationeel zijn.

Van Oord is de EPCcontractor van Gemini. EPC staat voor Engineering, Procurement en Construction. Er worden 

150 Siemens windturbines van 4 MW geplaatst op een oppervlakte van twee maal 34 km2. De turbines hebben 

een rotordiameter van 130 meter en elk rotorblad weegt 18 ton. De turbines worden gefundeerd op Monopiles, 

terwijl de twee Offshore High Voltage Stations worden gepositioneerd op twee Jacket funderingen. De Monopiles 

zijn tussen de 59 en 73 meter lang en hebben een diameter van bijna 7 meter. Verschil in lengte komt onder 

andere door verschil in waterdiepte. 

Bij Gemini worden geen geïntegreerde Transition Pieces toegepast, omdat de lengte van de funderingen dan 

tegen de 100 meter zou lopen, wat installatie bemoeilijkt. 

De te verwachten energieproductie is jaarlijks zo’n 2,6 TWh. Uitgaande van een gemiddeld huishouden dat 

ongeveer 3350 kWh per jaar gebruikt, betekent dit dat Gemini energie kan leveren aan 775.000 huishoudens. 

Er is dan sprake van een rendement in vollasturen van ongeveer 50%. 

Drijvende systemen

Omdat niet elk land ondiep zeewater “voor de deur” heeft, 

worden er onderzoeken gedaan naar drijvende constructies 

voor windturbines. Japan neemt daarbij een bijzondere 

positie in. Na de ramp met de kerncentrale van Fukushima 

veroorzaakt door een aardbeving is Japan naarstig op zoek 

naar nieuwe en schone energievormen.

De eerste drijvende windturbine is in 2013 in gebruik 

genomen voor de kust van Fukushima. Ook meer 

futuristische concepten worden nader bekeken.

Energie atol

De Belgische energieleverancier Electrabel wil op vier 

kilometer uit de kust ter hoogte van Wenduine een 

energieatol aanleggen. De zeven windparken die daar 

gerealiseerd worden, met een vermogen van 2800 MW, 

hebben een buffer nodig voor de energie die bij een 

stroomoverschot wordt opgewekt. Er zijn al tientallen 

windmolens geplaatst op zee en er zullen er de komende 

jaren nog honderden bijkomen. Het eiland wordt ook een 

rust en broedplaats op zee en voor de vogels. 

Bij stroomoverschot aan windenergie, wordt dit ingezet om 

het kunstmatig ontwikkelde meer op het eiland leeg te 

pompen. Bij een grotere vraag naar stroom wordt het meer 

weer gevuld, waarbij het water langs turbines loopt en zo 

stroom wordt opgewekt. 

Het energieatol, met een waterinhoud van 37 miljoen m3, 

fungeert enkel als megabatterij voor windenergie, die wordt 

opgeladen wanneer er op zee veel wind is en op land weinig 

elektriciteit wordt geconsumeerd. 

Een eenvoudig, robuust en milieuvriendelijk concept, 

waarvoor nu een aanvraag is ingediend door het consortium 

ILand, waar de bedrijven DEME en Jan de Nul een 

voortrekkersrol in spelen. 

Lengte van Monopiles neemt toe

Vooralsnog betekent een windturbine met meer vermogen dat de afmetingen van de 

rotorbladen groter worden en daarmee ook de afmetingen van de windturbinemasten 

en de Monopiles.

Zagen we bij de 2 MW turbines van Prinses Amaliawindpark een lengte van de Monopile 

van circa 50 meter en een diameter van 4 meter, bij de 3 MW turbines van Luchterduinen 

is gezocht naar de integratie van Monopile en Transition Piece met een totale lengte van 

70 meter en een diameter van 5 meter. Bij de 4 MW turbines van Gemini is die integratie 

van MP en TP niet langer meer mogelijk, omdat de totale lengte dan te groot is voor het 

installatieschip Aeolus. Er is hier bewust gekozen voor aparte Monopiles die een lengte 

hebben van 59 tot 73 meter, een diameter van circa 7 meter en een wanddikte van 7 tot 

11 cm. Daarbovenop wordt het Transition Piece geplaatst van circa 30 meter. 


