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inleiding

Na een voorzichtige start in 2017 heeft Platform Energy Port Zeeland het afgelopen jaar een 

forse ontwikkeling doorgemaakt. Mede op initiatief van het Platform zijn diverse activiteiten 

op poten gezet om Zeeland verder te profileren als offshore cluster.

Natuurlijk was er in eerste instantie veel aandacht voor de rol die het Zeeuwse bedrijfsleven 

speelt in de offshore wind industrie. Wat door het enthousiasme over de kansen die deze 

relatief nieuwe markt biedt, wel eens wordt vergeten, is dat Zeeland al sinds jaar en dag ook een 

vooraanstaande positie heeft in andere offshore sectoren. Zowel op het gebied van de logistiek 

als van advies, ontwikkeling, productie en onderhoud, zijn vele in Zeeland gevestigde partijen, 

hofleverancier voor de olie en gas industrie en ook op HRM gebied zijn veel bedrijven actief in 

deze sector. 

Ook de komende jaren zullen olie en gas, naast wind vele kansen blijven bieden, niet in de 

laatste plaats door de vele honderden olie en gas installaties op zee die op de nominatie staan 

om de komende jaren te worden ontmanteld en afgevoerd. Diverse Zeeuwse bedrijven zijn al 

actief in deze tak van sport en te verwachten valt dat het werk sterk zal gaan toenemen.

Inmiddels heeft zich binnen het Platform rond de kernpartners Scalda, Provincie Zeeland, 

Impuls Zeeland, Centre of Expertise Water & Energy, North Sea Ports en Eneco een uitgebreid 

netwerk van 299 partijen gevormd. Op de volgende pagina’s leest u meer over diverse 

initiatieven die zijn ontplooid vanuit de partners om Zeeland te profileren als de Offshore 

Champion. 
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activiteiten vanuit 
het netwerk

scalda start winddock
Voorafgaand aan de Energy Port Zeeland bijeenkomst bij 
Scalda op 1 november, vond de officiële opening plaats van 
WindDock, het opleidings- en training centrum van Scalda 
voor werken in de windindustrie.
Na een welkomstwoord door Nout Nagtegaal, als teamleider 
verantwoordelijk voor WindDock en Veronique van de 
Reijt, directeur Techniek en Maritiem van Scalda, opende 
gedeputeerde Jo-Annes de Bat WindDock officieel door een 
mini-windmolen in bedrijf te stellen. Deze dag ontving 
de opleiding ook het GWO-certificaat van de Global Wind 
Organisation, waardoor de Basic Technical Training en de 
Basic Safety Training verzorgd mogen worden.
Momenteel volgen 44 studenten, naast hun basisopleiding 
Elektrotechniek, Technicus Service en Onderhoud, 
Werktuigbouwkunde of Mechatronica, het WindDock traject.
Op 30 mei van dit jaar kreeg WindDock bezoek van 
staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken 
en Klimaat. Tijdens het bezoek benadrukte ze het belang 
van innovatieve projecten als WindDock, waar nauw 
samengewerkt wordt met het bedrijfsleven en waar jonge 
mensen voorbereid worden op de beroepen van de toekomst. 

Minor offshore renewable energy hz

Excursie naar Damen Shipyards voor onder andere een bezichtiging van 
het substation in aanbouw voor het Deutsche Bucht offshore windpark.

In september is bij HZ University of Applied Sciences de minor 
Offshore Renewable Energy succesvol van start gegaan met 
vijftien studenten. De minor, die bestaat uit twee blokken 
van tien weken, geeft de  student de kennis en het overzicht 
die nodig zijn om binnen de markt te kunnen bewegen in een 
projectleider/management functie. Tijdens de opleiding wordt 
aandacht besteed aan alle aspecten van deze industrie. Dit 
in tegenstelling tot al bestaande opleidingen die vaak slechts 
een deel van de materie behandelen. Bijzonder aan de minor 
is verder dat deze geheel verzorgd wordt met ondersteuning 
vanuit het bedrijfsleven. Bedrijven die hun medewerking 
verlenen zijn onder meer Boskalis, Damen Shipyards, Deme 
Group, Eneco, IHC, Ørsted, TenneT en Van Oord. Mensen 
van deze bedrijven verzorgen de lessen. Er wordt hierbij 
aandacht besteed aan de thema’s Design, Installation, 
Logistics, Maintenance, Electrification en Ecology. Daarnaast 
wordt gewerkt aan concrete projecten afkomstig vanuit het 
bedrijfsleven. Deze maakten dit jaar veel inspiratie los bij 
de studenten en leiden tot veel goede ideeën. Voorbeelden 
hiervan zijn ICT projecten voor de dataverwerking van 

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat opent WindDock.

jo-annes de bat 
Gedeputeerde Provincie Zeeland 

“Windparken moeten echt vanuit 
Zeeland worden aangelegd.”

https://www.youtube.com/watch?v=C9nEpBircfw


offshore windparken, en voor de dataverwerking afkomstig 
van inspecties met drones ten behoeve van het onderhoud van 
de turbines. Ook werd dit jaar projectmatig aandacht besteed 
aan het produceren, transporteren en bufferen van waterstof. 
Naast offshore wind is ook aandacht besteed aan andere 
vormen van duurzame energie, zoals golfslag- en getijde 
energie. 
Om kennis te maken met de praktijk, werden voor de 
studenten excursies verzorgd naar onder meer Bow Terminal 
en de marshalling yard van MHI Vestas en Damen Shipyards. 

hbo offshore syMPosiuM
Op 15 november organiseerde het Centre of Expertise Water 
& Energy het HBO Offshore Symposium bij de HZ University 
of Applied Sciences in Middelburg. Dit symposium is een 
initiatief van het HBO Offshore Network. Het HBO Offshore 
Network is een samenwerkingsverband van de offshore 
gerelateerde opleidingen van Avans Hogeschool, Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool 
Van Hall Larenstein, HZ University of Applied Sciences, 
Maritiem Instituut Willem Barentsz en NHL Stenden. 

Het symposium is een jaarlijks interactief evenement waar 
circa 200 hbo-studenten uit het hele land en medewerkers van 
bedrijven uit de offshore en de energiebranche samenkomen. 
De deelnemende vierdejaars studenten volgen op dit 
moment een minor die gerelateerd is aan offshore en de 
energietransitie. Dit jaar was het thema Offshore Wind en de 
uitdagingen van de energie transitie. Hiervoor is gekozen 
omdat offshore wind een steeds belangrijkere rol speelt in de 
energietransitie, waarbij voor efficiënte opslag en distributie 
van de opgewekte energie nog veel innovatie nodig is.  
Tijdens het ochtendprogramma werd door diverse 
sprekers aangeven wat de uitdagingen en bottlenecks 
zijn binnen dit thema. Ook werd de prijs voor het beste 
afstudeerwerk uitgereikt door KIVI Offshore Techniek. In 
het middagprogramma werkten hbo-studenten in teams 
aan technische oplossingen. Daarmee dongen ze mee naar 
de HBO Offshore Award 2018 die aan het einde van de dag 
uitgereikt werd.

Het Centre of Expertise Water & Energy werkt samen met 
World Class Maintenance aan het Fieldlab Zephyros. Dit 
initiatief verenigt de Nederlandse offshore windsector 
(industrie, onderwijs en kennisinstituten) in het bereiken 
van betere prestaties van offshore windenergie. Het 
doel van Fieldlab Zephyros is het ontwikkelen, testen en 
demonstreren van innovaties en het ontwikkelen van kennis 
en vaardigheden. Het ultieme doel hierbij is het voorkomen 
van onnodige stilstand en van on-site maintenance van het 
offshore windenergie systeem. Dit versnelt de ontwikkeling 

Eerste bijeenkomst AIRTuB op 26 november bij Stork. 

steven engels
Directeur Nederland, Ørsted

“Wij hebben ons hier vanaf het 
begin erg welkom gevoeld.”

https://www.youtube.com/watch?v=v3YqscvXDdE


van grootschalige offshore windenergie, zodat het ecologisch 
en economisch gezien een concurrerende en duurzame 
energiebron wordt.
Het Fieldlab is gestart met drie projecten, AIRTtub 
(automatische inspectie van turbine bladen, Zephyros 
Datatower (ontwikkelen van een systeem voor het ontvangen 
en verzamelen van – real-time – data vanuit en over het 
gehele Noordzee offshore windsysteem) en Offshore Wind 
Bolting. Aan het laatste project wordt meegewerkt door Lubo 
International uit Kamperland. Andere Zeeuwse bedrijven 
worden uitdrukkelijk uitgenodigd om ook in Zephyros te 
participeren.

krachtenbundeling tegen kliMaatverandering

Tijdens de 2-jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Top die in het 
najaar plaatsvond in Middelburg, tekenden Universiteit 
Gent en Campus Zeeland (waarin onder meer Scalda, HZ 
en University College Roosevelt) een intentieverklaring om 
samen te werken rond de Deltavraagstukken water, voeding 
en energie. Voorafgaand aan de politieke besprekingen 
was er een bijzonder side event op de HZ in Middelburg 
over deze vraagstukken. Door de samenwerking kunnen 
krachten en kennis gebundeld worden om sneller en 
doeltreffender de problematiek rond klimaatverandering en 
de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging aan te pakken. 

De klimaatverandering zorgt er voor dat de kwetsbaarheid 
in de laaggelegen kustzone rond de Vlaams-Nederlandse 
Delta toeneemt. Het is van groot belang om gezamenlijk en 
grensoverschrijdend in te zetten op een geïntegreerde en 
multidisciplinaire aanpak om de Vlaams-Nederlandse Delta-
regio veilig en welvarend te houden en klimaatbestendig te 
maken. 

lancering aMbassadeurschaP voor jongeren 
in zeeland
De Provincie Zeeland, HZ University of Applied Sciences en 
Scalda vinden het belangrijk om te laten zien wat werken 
in de techniek, zoals in de offshore windsector, zo bijzonder 
maakt. Daarom heeft Energy Port Zeeland samen met 
Provincie Zeeland op woensdag 7 november op de Contacta 
een Studentencafé Offshore Wind georganiseerd. Tijdens 
een inspirerende sessie vertelde Klaasjaap Buijs van Ørsted 
over de aanleg van het nieuwe Borssele 1&2 windpark. Joost 
Pellis van Atlas Professionals, recruiter voor de offshore 
windsector, vertelde over de huidige en toekomstige banen in 
Zeeland. Tijdens de bijeenkomst ondertekenden studenten van 
Scalda Winddock en van de HZ Minor Offshore Renewable 
Energy een zogenaamde pledge, waarmee zij zich binnen 
het #TalentForEnergy programma zullen gaan inzetten 
als ambassadeur voor de offshore wind sector. Met het 
programma wordt gebouwd aan een community van jonge 
ambassadeurs voor de windsector. Deze ambassadeurs zijn 
daartoe speciaal opgeleide studenten. Zij zijn bij uitstek in 
staat om nieuwe jonge generaties te bereiken en hen warm te 
krijgen voor onderwerpen op het gebied van duurzame energie. 
Rond hun activiteiten ontstaan tevens netwerken waarin de 
overheid, onderwijs en industrie samenwerken om bewustzijn 

theo nieboer
Managing Director Oceanwide: 

“Wat Energy Port Zeeland 
erg goed doet is bedrijven aan 
elkaar koppelen waardoor 
de werkgelegenheid 
vergroot wordt.”

Studentcafé Offshore Wind

https://www.youtube.com/watch?v=k72U9Vjowc0


te creëren en kennis te delen. Op 15 november tekenden circa 
200 studenten de pledge tijdens het HBO Offshore Wind 
Symposium op de HZ in Middelburg.

bezoek Ministeries aan zeeland
Op woensdag 10 oktober bracht een brede delegatie 
van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat 
en Infrastructuur & Water, plus medewerkers van de 
agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 
Rijkswaterstaat een bezoek aan Zeeland. Doel van het bezoek, 
wat georganiseerd was door Platform Energy Port Zeeland, was 
om de delegatie te informeren over de leidende rol van Zeeland 
op het gebied van offshore wind. De delegatie werd ontvangen 
bij Scalda in Vlissingen. Er werd uitgebreid gesproken over 
wat er tot nu gerealiseerd is in Zeeland op het gebied van 
offshore wind. Na de bijeenkomst bij Scalda werd de delegatie 
vervolgens rondgeleid door Technum, het techniekcentrum 
voor het onderwijs en het bedrijfsleven op de Kenniswerf in 
Vlissingen. Het bezoek werd afgesloten met een rondvaart door 
de zeehaven van Vlissingen.  

Ørsted Presenteert de hoofdaanneMers
Tijdens de Platform bijeenkomst bij Scalda op 1 november, 
presenteerde Ørsted de hoofdaannemers voor de aanleg 
van windpark Borssele 1&2 en voor de bouw van haar 
onderhoudsbasis in de Buitenhaven van Vlissingen. De nieuwe 
Directeur Nederland, Steven Engels, benadrukte nog eens dat 
daar waar mogelijk kennis en kunde vanuit de regio zal worden 
benut. De diverse hoofdaannemers die tijdens de bijeenkomst 
aan het woord kwamen, onderstreepten dit door meteen 
al diverse zaken te benoemen waaraan zij op lokaal niveau 
concreet behoefte hebben.

Steven Engels, de nieuwe Directeur Nederland van Ørsted. 

PlatforM energy Port zeeland website
In juni ging de nieuwe website van Energy Port Zeeland online: 
www.energyportzeeland.nl.  De website biedt onder andere de 
partners de gelegenheid zichzelf te profileren. (Voor partners 

die dit nog niet gedaan hebben: aanmelden voor plaatsing 
op de website kan via: https://www.energyportzeeland.nl/
aanmeldformulier-partners.html

 

zeeuwse track record
In de afgelopen jaren is een indrukwekkende track record 
opgebouwd van meer dan 40 offshore wind projecten en rond 
de twintig olie, gas en decommissioning projecten, waaraan op 
welke manier dan ook is meegewerkt.

Ook afgelopen jaar hebben diverse partijen in het Zeeuwse 
een rol gespeeld in de offshore industrie. Het is haast 
onmogelijk om alle projecten de revue te laten passeren, maar 
hieronder geven we een korte opsomming die we vanuit het 
nieuws hebben verzameld over diverse Platform partners. 
Deze opsomming is ongetwijfeld verre van volledig, maar 
weerspiegelt wel de veelzijdigheid van de Zeeuwse activiteiten.
• Cordeel bouwt Onderhoudsbasis Ørsted.
• Atlas Professionals en Oceanwide verzorgen werving en 

selectie voor de bouw en O&M Borssele 1&2.
• Bow Terminal biedt ruimte voor marshalling yard MHI 

Vestas.
• Damen Shiprepair Vlissingen biedt ruimte en 

ondersteuning voor bouw substation t.b.v. het Deutsche 
Bucht offshore windfarm.

veronique van de reijt
Directeur Techniek & Maritiem, Scalda: 

Ørsted heeft het liefst 
onderhoudsmensen vanuit de 
regio.

http://www.energyportzeeland.nl
https://www.energyportzeeland.nl/aanmeldformulier-partners.html
https://www.energyportzeeland.nl/aanmeldformulier-partners.html
https://www.youtube.com/watch?v=qjxH_6DKk9s


• Shipyard Reimerswaal voert in samenwerking met diverse 
Zeeuwse partners mobilisatie werkzaamheden uit aan het 
nieuwe multipurpose schip Living Stone.

• Zeeland Airport voerde in 2018 de eerste helikopter 
testvluchten uit ten behoeve van de offshore industrie. 

activiteiten energy Port zeeland 2018
Platform Energy Port Zeeland organiseert of ondersteund door 
het hele jaar diverse activiteiten. Het grote aantal deelnemers aan 
de diverse evenementen maakt duidelijk dat het Platform voldoet 
in de behoefte van haar partners om elkaar beter te leren kennen 
en zichzelf in de markt te profileren.

• 15 maart  
 Platform Bijeenkomst hotel Westduin in samenwerking met 

De Oude Bibliotheek (DOB) en Boskalis, 100 deelnemers.
• 20 juni  
 Factfinding trip TenneT, 50 deelnemers.
• 25 juni 
 North Sea Offshore Ports bijeenkomst in Huys Ter Schelde, 

in samenwerking met Brandmarion.
• 13 september 
 Mosselparty bij Sagro. 100 deelnemers.
• 1 november 
 Bijeenkomst met Ørsted en Contractors bij Scalda. 

200 deelnemers.
• 7 november 
 Offshore studenten cafe tijdens Contacta in samenwerking 

met Ørsted. 60 studenten MBO en HBO uit Zeeland.
• 15 november  

HBO Offshore symposium, 200 HBO studenten in 
samenwerking met het Centre of Expertise Water & Energy 
in Middelburg.

Platform Bijeenkomst hotel Westduin in samenwerking met De Oude Bibliotheek (DOB) en Boskalis.

Factfinding trip TenneT.

Bijeenkomst met Ørsted en Contractors bij Scalda.



• Deelname aan beurzen en congressen
– 14 februari: Deelname aan de Innovatiemarkt van 

CAREER.
– 28 maart: Deelname aan MOCE beurs Rotterdam in 

samenwerking met HBO offshore Network.
– 13 en 14 juni: Deelname aan WindDays Rotterdam in 

samenwerking met TKI Wind op Zee.
– 23-24 oktober: Offshore Energy Amsterdam in 

samenwerking met North Sea Port.
– 6-8 november: Deelname aan Contacta met Atlas, 

Zebra, Oceanwide en Scalda. 

vooruitblik 2019
2019 staat in het teken van een verdere positionering van 
de regio. Een van de acties is het opzetten van een Europese 
campagne in samenwerking met North Sea Port, Centre of 
Expertise Water & Energy, Impuls Zeeland, Provincie Zeeland 
en Yellow & Finch Publishers.  

Er zal naar verdere samenwerking worden gezocht 
met offshore netwerken in Vlaanderen en er wordt een 
samenwerking gestart met Universiteit Gent.
Successen zullen worden gevierd en gecommuniceerd. Hierbij 
zal naast de website ook meer gebruik gemaakt gaan worden 
van de diverse social media kanalen.

Voor wat betreft arbeidsmarktcommunicatie zal in 2019 verder 
gewerkt worden aan het bij het Zeeuwse publiek onder de 
aandacht brengen van nieuwe banen in de offshore. Hiervoor 
zullen onder andere vacatures worden getoond via de website.
De community van jonge ambassadeurs die zich inzetten voor 
opleidingen en arbeidsmarkt voor wind op zee in Zeeland, 
# Talentforenergy zal verder worden uitgebouwd.

Vooralsnog staan de volgende te organiseren activiteiten op de 
planning (alles onder voorbehoud):
• Maart 2019: bijeenkomst met Vlaamse netwerken offshore 

energy.

• Juni 2019: Factfinding Trip; rondvaart naar windmolens 
op zee (Oostende).

• September 2019: Mosselparty; netwerk bijeenkomst.
• Oktober 2019: bijeenkomst met Blauwind consortium.

Energy Port Zeeland zal in samenwerking met North Sea Port 
deelnemen aan de volgende beurzen:
• 7-9 oktober: Offshore Energy Amsterdam  
• 26-28 november: Wind Europe Offshore 2019 in 

Kopenhagen 

willem den ouden
Dean Delta Academy HZ University of Applied Sciences: 

“Om te weten welke 
professionals de offshore sector 
nodig heeft, moeten we met 
deze sector aan de slag.”

jan klaassen
Business Unit Manager Offshore Renewables GeoSea: 

“Wij werken graag vanuit 
Vlissingen omdat we grote 
installatieschepen hebben.”

23-24 oktober: Offshore Energy Amsterdam in samenwerking met North Sea Port.

28 maart: Deelname aan MOCE beurs Rotterdam in samenwerking met 
HBO offshore Network.

https://www.youtube.com/watch?v=H9-F0QsLIpQ
https://www.youtube.com/watch?v=mDF1xwy-YDE


teaM energy Port zeeland
Secretariaat Edisonweg 4 – Vlissingen
e-mail: tilly.smit@hz.nl – 0118- 489331




