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Offshore windenergie is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. 
Het TKI Wind op Zee faciliteert daartoe onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, valorisatie, 
kennisoverdracht, (internationale) samenwerking, opleidingen en marktontwikkeling en versterkt zo 
de kostenreductie en economische impact van wind op zee.  
 
Het TKI Wind op Zee werkt mee aan de maatschappelijke uitdaging Energie & CO2, Wind op Zee 
staat voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. De Offshore windenergie sector kan 
in 2030 50% van de elektriciteitsvoorziening verzorgen, zelfs bij een sterk stijgende 
elektriciteitsvraag. Het draagt zo bij aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare 
energievoorziening.  
 
Voorwaarden voor een succesvolle implementatie van grootschalige offshore windenergie liggen in 
een doorgezette kostenreductie, de ruimtelijke planning en integratie in het energiesysteem. Met de 
invulling van die voorwaarden levert offshore windenergie niet alleen de benodigde duurzame 
energie, maar ook een belangrijke bijdrage aan omzet en werkgelegenheid voor de Nederlandse 
industrie.  
 
Het programma van het TKI Wind op Zee heeft tot doel om door samenwerking in onderzoek, 
ontwikkeling en demonstratie:  

• offshore windenergie een grote bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie door 
kostenreductie en optimalisatie, integratie in het energiesysteem en ruimtelijke inpassing; 

• de bijdrage van de Nederlandse offshore windindustrie aan de implementatie van offshore 
wind in Nederland te vergroten en; 

• de concurrentiepositie van die bedrijven in de internationale exportmarkt te versterken. 
 
Het TKI Wind op Zee Research, Development & Demonstration (RD&D) programma omvat 
programmalijnen die zich richten op de ontwikkeling van technologie, samenwerking op de Noordzee 
en integratie in het energiesysteem, waaronder grootschalige offshore energieopslag en conversie. 
Omdat er deels overlap bestaat met andere energieopwekking, zoals windenergie op land of golf- 
en getijdenenergie, wordt hier in het programma ook aandacht aan besteed. 
 
Naast de uitvoering van dit onderzoeksprogramma, werkt het TKI Wind op Zee aan de Human 
Capital Agenda (HCA), Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI), MKB-ondersteuning en 
internationalisering. Het TKI Wind op Zee initieert samenwerkingsverbanden zoals het missie-
gedreven RD&D programma GROW, het HCA samenwerkingsverband CAREER (opleiden en 
praktijkgericht onderzoek), MKB ondersteuning met Offshore Wind Innovators en het MVI North Sea 
Energy Lab. Daarnaast werkt het TKI Wind op Zee aan de ontwikkeling van offshore 
demonstratiemogelijkheden zoals het “innovatiekavel Borssele V” in samenwerking met het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO.  
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2. Thema’s binnen het TKI Wind op Zee programma 
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De energietransitie richt zich op de maatschappelijke uitdaging Energie & CO2, de omschakeling 
naar een CO2-arme, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Het TKI Wind op Zee 
programma sluit daar direct op aan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betaalbaar vereist kostenreductie en optimalisatie: 
Ondanks de recente kostendaling voor wind op zee, blijft inzet op kostenreductie door innovatie van 
belang met het oog op het verder verlagen van de maatschappelijke kosten, nieuwe locaties en 
risico’s van externe factoren. Daarnaast zullen de inpassing in het energiesysteem (bijvoorbeeld 
energieopslag) extra kosten met zich meebrengen. Innovatie richt zich op optimalisatie & versnelling 
en ook op nieuwe technologie & materialen.  
 
Betrouwbaar vereist integratie in het energiesysteem: 
Grootschalige opwekking van offshore windstroom betekent dat inpassing in het energiesysteem 
steeds meer van belang wordt. Hierbij spelen vraagstukken als ketenafstemming, forecasting, 
balancering, opslag en conversie, interconnectie, het net-op-zee en net-ondersteunende services 
(ancillary services) een rol.  
 
CO2-arme energievoorziening vereist aandacht voor de omgeving: 
De energietransitie vraagt een grote bijdrage van offshore windenergie. Dit heeft invloed op de 
ecologie en het ruimtegebruik op zee, zowel beperkend als versterkend. Samenwerking met andere 
gebruikers en onderzoek naar de interactie tussen de technologie en ecologie zijn onderwerp van 
onderzoek en innovatie 
 
Binnen het programma is een gebalanceerd portfolio van activiteiten en onderwerpen gedefinieerd, 
die ieder bijdragen aan één of meerdere van de schakels discovery, development, demonstration 
en deployment van de innovatieketen. Voor een deel van de activiteiten is een proeftuin of een 
demonstratieomgeving essentieel om de innovaties daadwerkelijk te realiseren. Daarom wordt apart 
aandacht besteed aan demonstratiefaciliteiten. 
 
Voor de verschillende schakels in de innovatieketen of Technology Readiness Levels (TRL’s) 
bestaan verschillende (subsidie) instrumenten om projecten te ondersteunen, ieder met hun eigen 
mogelijkheden en voorwaarden. 
 
  

Kostenreductie 
en Optimalisatie 

Integratie in het 
Energiesysteem 

Wind op Zee en 
de Omgeving 

Demonstratiefaciliteiten 
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THEMA 1 Kostenreductie en Optimalisatie  
 
 

 
De doelstelling hier is het verlagen van de kosten, zowel de Levelised 
Cost of Energy als de maatschappelijke kosten. De basis is het 
kostenniveau zoals dat onder het Energieakkoord wordt gerealiseerd 
met het perspectief op een grote uitbreiding met 10-20 GW tussen 
2020 en 2030. Hierbij komen nieuwe locaties in beeld met andere 
kostenbepalende omstandigheden.  
 
Voor de korte termijn betreft het de optimalisatie van de huidige 
technologie en voor de middellange termijn de ontwikkeling van 

nieuwe technologie (TRL 4-9 inclusief offshore demonstratie). Voor de langere termijn komen ook 
radicale innovaties in beeld (TRL 2-6 inclusief pilots).  
 
Fundamenteel onderzoek is noodzakelijk voor de opbouw van kennis op het gebied van windklimaat 
en turbulentie, de ondergrond, aero- en hydrodynamica, control systems, conversie van elektriciteit, 
ecologie, maatschappelijke aspecten, het modelleren van onzekerheid, en het ontwikkelen van 
nieuwe materialen. Hiermee sluit het programma aan bij de NWA Route Energietransitie1. 
 
R&D onderwerpen voor Kostenreductie en Optimalisatie zijn: 

• Ondersteuningsconstructies 

• Windturbines en het windpark 

• Intern elektrisch netwerk en de netaansluiting  

• Transport, installatie en logistiek  

• Beheer en Onderhoud  

 
Hieronder zijn deze R&D onderwerpen verder uitgewerkt. 
 

Ondersteuningsconstructies 
• Verbeteringen in locatieonderzoek en modellering van locatiegegevens, zoals wind, golf en 

getijden, bodem, die leiden tot verbeteringen in het ontwerp. 

• Verbeteringen in (integrale) ontwerpmethoden, tools en standaardisatie, inclusief 

modelleren, validatie en certificering. 

• Doorontwikkeling van de monopile technologie voor de volgende generatie windturbines in 

dieper water, kostenreductie van drijvende fundaties, ook voor ondiep water.  

• Nieuwe efficiëntere fundatie concepten en verbeterde verbindingstechnieken tussen toren, 

transition piece en fundatie.  

• Toepassing van nieuwe materialen zoals corrosie- en vermoeiingsbestendige materialen.  

                                                
 
1 Zie https://www.nera.nl/wp-content/uploads/2016/06/NWA-Energietransitie-routebeschrijving.pdf  

https://www.nera.nl/wp-content/uploads/2016/06/NWA-Energietransitie-routebeschrijving.pdf
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• Life cycle design: optimalisatie van ontwerp en producten met het oog op manufacturing, 

transport & installatie, onderhoud of end-of-life aspecten (life-time extension, re-powering, 

decommissioning en recycling). 

• Ontwikkelen van kennis over degradatieprocessen (zoals corrosie) en ontwikkeling van 

efficiënte beschermingssystemen waarbij ook milieuaspecten een rol spelen. 

 

Windturbines en het windpark 
• Verbetering van de kennis van het windklimaat en wake-effects door o.a. metingen en 

modellering, inclusief onderzoek naar effecten van windparken op het windklimaat. 

• Multidisciplinaire analyse en optimalisatie van het ontwerp van individuele windturbines, 

windparken en grotere windgebieden of zones (bv. aerodynamica, materialen en besturing). 

• Innovatie van windturbinecomponenten en productietechnieken gericht op grotere 

windturbines en hogere vermogens (bv. bladen, lagers, transmissiesystemen, generatoren) 

om de levensduur, betrouwbaarheid, opbrengsten en het onderhoud te verbeteren, zowel 

voor onshore als offshore toepassingen. 

• Ontwikkeling en demonstratie van de volgende generatie windturbine technologie 

bijvoorbeeld windturbines met alternatieve energieconversie waardoor bijvoorbeeld transport 

en opslag van energie wordt verbeterd, multi-rotor turbines, verticale as of airborne wind 

energy, voor zover deze technologie voorbij de proof-of-concept fase is (TRL 3).  

 

Intern elektrisch netwerk en de netaansluiting  
• Het verhogen van de beschikbaarheid en capaciteit van het aansluitnetwerk bestaande uit 

inter-array netwerk, transformator en convertor stations en exportkabels. Het verhogen van 

de beschikbaarheid van het windpark als geheel door verbeteringen in de interactie tussen 

windpark en aansluitnetwerk.  

• Onderzoek naar life cycle aspecten van het aansluitnetwerk zoals degradatiemodellen en 

monitoring, life-time extension, re-use en recycling. 

• Verlagen van de kosten van de netaansluiting door standaardisatie en grid code compliance 

(waaronder harmonische resonantie).  

• Het ontwikkelen en demonstreren van slimme besturings- en regelmogelijkheden op het 

niveau van windturbine-, windpark en sub-station.  

• Het inzetten van windturbine en windpark voor het leveren van net-ondersteunende diensten 

(ancillary services).  

• Het ontwikkelen van datacommunicatie mogelijkheden in het windpark (boven en onder 

water) die bijdragen tot optimalisatie van werkzaamheden tijdens bouw en exploitatie door 

digitalisering, zoals het verzamelen en verwerken van gegevens en inzet van (autonome) 

robottechnologie. 

 

Transport, installatie en logistiek  
• Ontwikkeling van nieuwe gespecialiseerde schepen en tools voor installatie, onderhoud en 

verwijdering van fundaties, kabels, scour protection en windturbines die het proces 

versnellen, de kosten verlagen of de werkbaarheid verhogen. Het ontwikkelen van single-lift 

installatiemethoden. 
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• Optimalisatie van het installatieproces door verbetering van instrumentatie en monitoring en 

toepassingen van Artificial Intelligence en big data analytics.  

• Nieuwe installatie methoden voor de volgende generatie windturbines zodat de kosten 

worden verlaagd, veiligheid wordt verbeterd en er een bijdrage aan het milieu wordt geleverd. 

• Ontwikkeling van verbeterde verwijderingsmethoden zodat de kosten worden verlaagd en er 

een bijdrage aan het milieu wordt geleverd. 

• Onderzoek naar optimalisatie van de infrastructuur (bv. havens en offshore faciliteiten) en de 

logistieke keten, in het bijzonder voor de uitrol op grotere schaal en bouw op grotere 

afstanden tot de kust. 

 

Beheer en Onderhoud  
• Ontwikkeling van nieuwe methoden, en equipment voor onderhoud die het proces versnellen, 

de kosten verlagen of de werkbaarheid verhogen.  

• Verbeteren van de veiligheid en crew performance (zoals human factors) mede door 

verbeterde trainings- en instructiemogelijkheden. 

• Verbeteringen van sensortechnologie en instrumentatie, monitoring en SCADA / CMS 

systemen van zowel omgevingsparameters als componenten (bv. fundatie, kabels, 

windturbinecomponenten). Toepassing van Artificial Intelligence en big data analytics met 

het oog op benchmarking, predictive maintenance, performance optimalisatie en het 

vaststellen van de restlevensduur. 

• Ontwikkelen en demonstreren van (autonome) robot technologie voor het uitvoeren van 

inspecties en reparaties.  

• Optimalisatie van onderhoudslogistiek zowel onshore als offshore, in het bijzonder voor 

grootschalige verafgelegen windparken. 
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THEMA 2 Integratie in het Energie systeem 
 

 
 
De doelstelling van dit onderdeel is het mogelijk maken van het 
integreren van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het 
energiesysteem. Hierbij spelen zowel transport als het afstemmen 
van vraag en aanbod een rol. Smart Transmission technologie is 
nodig om die integratie mogelijk te maken.  
 
 

Grote schaal smart transmission systems 
• Verbeteren van de balanscering van het energiesysteem door monitoring en voorspellen van 

vraag en aanbod. 

• Het toepassen van ICT voor het leveren van net ondersteunende diensten (ancillary services) 

en vraagsturing en transactie verwerking door de keten (bv. blockchain). 

• Economische studies naar marktmechanismen voor een effectieve ontwikkeling van het 

energiesysteem en integratie van offshore windstroom. 

 

Het net op zee 
• Het ontwikkelen en demonstreren van technologie die nodig is voor het combineren van 

internationale interconnectie, de netaansluiting van offshore windparken en andere 

gebruikers van een net op zee (zoals de elektrificatie van gasplatforms, andere 

energieopwekking of CO2 opslagfaciliteiten). 

• Het demonsteren van de toepassing van de combinatie van internationale interconnectie, de 

netaansluiting van offshore windparken en andere gebruikers van een net op zee. 

• Onderzoek naar optimalisatie van de aansluiting op het net op land en verbruikscentra.  

 

Conversie en opslag 
• Het ontwerpen, ontwikkelen en demonstreren van offshore energieopslag technologie (zoals 

batterijen, valmeren, power-to-gas systemen) zowel stand-alone als geïntegreerd in nieuwe 

windturbine technologie.  

• Het ontwerpen, ontwikkelen en demonstreren van offshore conversie technologie met daar 

bijhorende transportnetwerken en opslagsystemen zowel stand-alone als geïntegreerd in 

nieuwe windturbine technologie.  

• Ontwikkelen van geïntegreerde energie-eiland concepten voor offshore opslag- en 

conversietechnologie (inclusief elektrische conversie voor het net op zee) eventueel 

gecombineerd met logistieke functies.  
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THEMA 3 Wind op zee en de omgeving 
 

 
 
Voor de energietransitie is een grote bijdrage van offshore 
windenergie nodig. Dit heeft invloed op de ecologie en het 
ruimtegebruik op zee. De locatiekeuze van de offshore windparken is 
ook een kostenbepalende factor. Dit programmaonderdeel heeft als 
doel een efficiënte inpassing van wind op zee door samen te werken 
met andere gebruikers en versterken van de ecologie.  
 
 

Meervoudig ruimte gebruik van offshore windparken 
• De ontwikkeling van samenwerkingsmodellen tussen offshore windparken en andere 

gebruikers van de Noordzee om het ruimtegebruik te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn 

visserij, sea farming (kweek van schelpdieren, vis, zeewier, algen), toerisme, olie & gas en 

scheepvaart.  

• Onderzoek naar het technische en economische potentieel, de risico’s en de benodigde 

organisatorische en technische integratie.  

• Het uitvoeren van offshore pilots (field labs) waarin die bovengenoemde samenwerking kan 

worden gedemonstreerd en daarbij ook ruimte geboden kan worden aan ocean energy 

technologie zoals golf- en getijdenenergie.  

 

Verbeteren van ecologische waarde van offshore windparken 
• Onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van methoden en technologie voor de mitigatie 

van negatieve en het versterken van positieve interactie tussen windparken op zee en de 

ecologie (zoals vleermuizen, vogels en zeezoogdieren), zoals waarnemingssystemen voor 

het gedrag van vogels- en vleermuizen nabij windturbines en vogel of vleermuis 

afschrikkingssystemen om aanvaringen en slachtoffers te beperken. 

• Ontwikkeling en demonstratie van fundatiemethoden (inclusief de scour protection) die de 

biodiversiteit verbeteren en het onderwatergeluid beperken, inclusief het hergebruik van 

fundaties en scour protection o.a. voor andere functies zoals natuur, maricultuur en visserij 

aan het einde van de levensduur van het windpark. 

• Het verlagen van de CO2 footprint van offshore windparken veroorzaakt tijdens transport, 

installatie, exploitatie en verwijdering. 
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THEMA 4 Onderzoeks-, test- en demonstratiefaciliteiten 
 
 

 
De gelegenheid om innovaties te onderzoeken in een lab omgeving, 
te testen en te demonstreren is nodig om resultaten van R&D 
projecten te valoriseren, om concurrentie te bevorderen door nieuwe 
toetreders te faciliteren, om marktrijpe ontwikkelingen te bewijzen en 
certificeren en om systeeminnovaties voor de eerste keer uit te 
kunnen proberen. Met de demonstratiesubsidies kunnen deze 
activiteiten worden ondersteund, zoveel mogelijk parallel aan 
bestaande ontwikkelingen en bouwprojecten.  
 

Onderzoeks-, test- en demonstratiefaciliteiten zijn er in vele vormen. Bijvoorbeeld bij de Nederlandse 
kennisinstellingen met faciliteiten zoals de Delta Flume van Deltares, het Windturbine Testpark 
Wieringermeer (EWTW) van ECN, het Offshore Bassin van MARIN, de blad test faciliteiten van 
WMC, het Structural Dynamics Lab van TNO of de windtunnel van de TU Delft en nog veel meer. 
 
Voor het uitvoeren van offshore demonstraties werkt het TKI Wind op Zee samen met het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat en Rijkswaterstaat aan de ontwikkeling van een innovatiekavel 
in het gebied Borssele (kavel V). Dit innovatiekavel biedt een, volledig van de reguliere windparken 
gescheiden, ruimte en netaansluiting voor demonstratie van innovatie offshore windtechnologie. 
Opschaling van dit concept met een bredere scope, ook gericht op samenwerking op de Noordzee 
en systeemintegratie, is mogelijk door het beschikbaar stellen van een innovatiekavel in het 
windgebied Hollandse Kust Noord. Hierover wordt met de verschillende stakeholders overlegd. 
 
Naast offshore demonstratieruimte is er ook behoefte aan versterking van de onderzoek 
infrastructuur op het gebied van research windturbines, testfaciliteiten voor bladen en componenten 
en offshore fundatietechnologie. Hiervoor werkt het TKI Wind op Zee samen met de 
kennisinstellingen om de benodigde faciliteiten te realiseren. 
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