
 

Geachte relatie, 
 
Tijdens de zomermaanden heeft een aantal organisaties goed nieuws ontvangen, namelijk dat hun 
project - naar aanleiding van hun projectvoorstel - subsidie zal ontvangen uit de regeling Wind op zee 
R&D-projecten van het TKI Wind op Zee. Mijn welgemeende felicitaties aan deze organisaties! 
 
Het gaat om de volgende projecten: 

 
Dat brengt het totaal op 40 projecten in 4 jaar, met gezamenlijke een waarde van ongeveer 50 
miljoen euro. 
 
Daarnaast zijn er ook projecten die subsidie hebben gekregen uit de Hernieuwbare Energieregeling, 
een regeling die nog openstaat! 
Daar komen we later op terug. 
 
Heeft u plannen voor nieuwe projecten? Noteer alvast in uw agenda; op 15 februari 2017 organiseren 
we weer onze Match Making Day. Dan informeren we u graag over de regelingen van 2017 en krijgt u 
volop de gelegenheid om toekomstige projectpartners te ontmoeten. 
 
Ernst van Zuijlen 

 

Verder wil ik u met deze nieuwsbrief informeren over: 

 Gepubliceerd: Rapport over grootschalige ontwikkeling offshore wind 
 Interessante sessies tijdens de werkconferentie van de Topsector Energie 
 TKI’s en hogescholen willen toegepaste energiekennis bundelen 
 Export groene innovaties - veeleisende thuismarkt van belang 
 Baanbrekend MKB - HGG, Lasvolumecalculator voor zekerheid doorlooptijd 



 

Gepubliceerd: Rapport over grootschalige ontwikkeling offshore wind  

Offshore windenergie is een van de hernieuwbare energiebronnen met een 

groot potentieel voor Nederland. De kosten voor offshore windenergie dalen 

snel. Voor de langere termijn is het nodig om de kosten nog verder omlaag 

te brengen, ook als er in de periode na 2020 op grotere schaal en verder op 

zee ontwikkeld gaat worden. Het TKI Wind op Zee heeft laten onderzoeken 

waar de kansen liggen om ook voor die ontwikkelingen op grote schaal de 

kosten verder te kunnen verlagen. 

 

Lees meer 

 

Interessante sessies tijdens de werkconferentie van de Topsector Energie 

Wees erbij op de werkconferentie 'De energie van morgen' op 29 september 2016. Voor iedereen die 

betrokken is bij energie-innovatie en energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee organiseert 

een aantal sessie tijdens deze conferentie. 

 

New kids on the block; de afgelopen jaren zijn diverse innovaties 

ontwikkeld die de kosten van wind op zee omlaag hebben gebracht. Martin 

Weissmann laat een selectie van toonaangevende jonge MKB-bedrijven met 

nieuwe producten en diensten de revue passeren. Wie zijn het, wat doen ze 

en waarom zijn ze onderscheidend en succesvol? Vervolgens interviewt Bob 

Meijer twee MKB-bedrijven Henk van den Berg van Arvick en Sam Verdel 

van ECE Offshore over hun ervaringen als nieuwkomer op de markt. Waar 

zijn zij tegenaan gelopen en wat zijn hun succesfactoren? 

 

The Energetic Odyssey en Energy Game; een toekomstbeeld voor de Noordzee en een energy game. 

Als we de doelen van 2050 willen halen, moeten we iedere week 10 windmolens op zee plaatsen. 

Een grote uitdaging, en het maakt duidelijk dat we in Nederland en in de ons omringende landen het 

vooral van windenergie moeten hebben. We moeten op grote schaal op de Noordzee aan de slag. 

Hoe kan dit eruit zien? 

 

In deze interactieve sessie kunt u - na een introductie en een uitdagend toekomstbeeld voor onze 

Noordzee - in spelvorm zelf windparken gaan bouwen en energienetwerken gaan aanleggen. U kunt 

met uw buurlanden zoeken naar kostenefficiënte mogelijkheden om samen te werken en te 

handelen in energie om het totale energiebeheer in zee zo veel mogelijk in balans te houden. 

 

Lees meer in het interview met Ernst van Zuijlen over deze sessie. 

 

‘Energie Offshore’ Onderwijs draagt bij aan innovaties: Sessie Praktijkgericht onderzoek voor 

https://topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Wind%20op%20Zee/20160620_Rap_RoyalHasDHV_large_scale_development.pdf
http://www.arvick.com/
http://eceoffshore.com/


Systeemintegratie: 

Deze sessie heeft het TKI Wind op Zee georganiseerd samen met het TKI Gas en hier wordt het 

Platform TOS (Toegepast Onderzoek Systeemintegratie) gelanceerd. Een platform gefaciliteerd door 

SIA, waarin een tiental lectoren samenwerken om het praktijkgericht onderzoek op het gebied van 

systeemintegratie op een hoger plan te brengen. Meer weten over dit platform lees dan het 

volgende artikel. 

 

Het volledige programma en de mogelijkheid voor aanmelden voor de werkconferentie vindt u hier. 

 

TKI’s en hogescholen willen toegepaste energiekennis bundelen 

Het TKI Gas en het TKI Wind op Zee gaan samen met Nederlandse hogescholen twee platformen 

oprichten. Deze platformen moeten de kennis die bij elk van de hogescholen over energie aanwezig 

is bundelen en samenwerking tussen de lectoren die bij de hogeschool het onderzoek leiden 

stimuleren. De TKI’s dragen onderzoeksonderwerpen aan en de lectoren werken het 

onderzoeksprogramma uit. 

 

De platformen worden opgericht onder de platformregeling voor toegepast onderzoek. Er is gekozen 

voor de het thema systeemintegratie met de TKI’s Gas en Wind Op Zee, en het thema Urban Energy. 

Het platform Systeemintegratie gaat kijken naar ontwikkelingen binnen het energiesysteem, zoals de 

komst van wind op zee, en wat dit voor gevolgen heeft in de verdere keten. 

 

De platforms worden gelanceerd tijdens de werkconferentie van de Topsector Energie op 29 

september 2016.  

 

Export groene innovaties - veeleisende thuismarkt van belang  

Eind augustus heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport “Het belang van een 

thuismarkt voor de export van eco-innovaties – inzichten uit de praktijk ” gepubliceerd. 

 

Dit rapport bouwt deels voort op een verkennende studie van het TKI Wind 

op Zee uit 2013. Veeleisende gebruikers en klanten in Nederland zijn 

belangrijk voor Nederlandse bedrijven die groene innovaties willen 

exporteren. Voor een klein land als Nederland helpt een veeleisende 

thuismarkt om door export extra aan groene innovaties te verdienen. De 

vraag naar groene innovatie is vaak sterk afhankelijk van overheidsbeleid en kan met name 

gecreëerd worden met milieubeleid. Naast het rapport zijn 5 essays beschikbaar over de export van 

innovatie in 5 groene technologische domeinen. 

 

Download het rapport. 

https://topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Wind%20op%20Zee/Documenten/20130404_TKI_WoZ_Eindrapport_belang_offshore_wind_thuismarkt_04042013_Final.pdf
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-het-belang-van-een-thuismarkt-voor-de-export-van-eco-innovaties_2253.pdf


 

Download de essay: Eco-innovaties: Technologie voor windenergie 

Kijk voor alle essays op de website van PBL. 

 

Baanbrekend MKB : HGG, Lasvolumecalculator voor zekerheid doorlooptijd  

Machinebouwer en snijbedrijf HGG heeft de eigen 

besturingssoftware zo aangepast dat de buizen voor offshore 

windfundaties veel slimmer en efficiënter gelast kunnen worden. 

Met de lasvolumecalculator kan een klant exact berekenen 

hoeveel lasmateriaal hij nodig heeft en 

hoe lang het lassen duurt. 

 

 

Wat is zo baanbrekend aan de toepassing van HGG? 

 

HGG heeft een database voor eigen gebruik omgetoverd tot een pakket 

waarmee klanten geholpen zijn. Klanten krijgen in een vroeg stadium veel meer inzicht in de 

doorlooptijd en kunnen verspilling van lasmateriaal tegengaan. Tot nu toe moesten klanten het doen 

met grove ramingen. 

 

Het uitgebreide interview met Jos Wijnker van HGG vindt u hier. 

In deze rubriek krijgt u een inkijkje in de wereld van een mkb-ondernemer in de offshore 

windindustrie die een baanbrekende innovatie naar de markt brengt. Deze rubriek wordt verzorgd in 

samenwerking met Innovatielink. 

 

Ter Kennisgeving 

 Holland Clean Energy Guide 2016 – 2017: “The Export Guide of the 
Clean Energy Sector in the Netherlands”. Het doel van de HCEG 
2016 -2017 is om een goed overzicht te geven van de Nederlandse duurzame energiesector 
en het buitenland te informeren en te interesseren voor uw producten en diensten. Wilt u 
uw organisatie aan meer dan 5.000 contacten wereldwijd presenteren?  

 Offshore Wind Handelsmissie Boston: 25 - 28 oktober 2016, Boston, USA. Deze missie wordt 
georganiseerd door HHWE in samenwerking met het Holland Innovation Network in Boston. 
Doel van de missie is om offshore wind mogelijkheden in het noordoosten van de VS te 
verkennen. Lees meer 

 Hoe het mbo bijdraagt aan de windenergie van de toekomst: Vlak voor de zomer van 2016 
zijn het bedrijfsleven en het mbo-onderwijs samen om de tafel gaan zitten om te praten over 
de onderwijsuitdagingen waarvoor de offshore windsector komt te staan in de komende 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-technologie-voor-windenergie_2532.pdf
http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2016/export-groene-innovaties-veeleisende-thuismarkt-van-belang
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/nieuws/hgg
http://www.innovatielink.nl/wind-op-zee/
http://www.hhwe.eu/nieuws/offshore-wind-fact-finding-mission-united-states


jaren. Daar hebben zij met elkaar van gedachten gewisseld over de urgentie van de 
beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide offshore windturbine 
onderhoudstechnici. Lees meer over de uitkomsten van dit gesprek. 

 Matchmaking tijdens de Wind Energy beurs in Hamburg: 29 - 30 september, Hamburg, 
Duitsland. Met deze matchmaking biedt HHwe ondernemers en onderzoeksinstanties de 
ideale gelegenheid om potentiële internationale zakenpartners te vinden. Lees meer 

 

Evenementen 
In the spotlight: 

 Ideecafé Offshore Wind: 15 september 2016, Rotterdam, Nederland. Lees meer 
 Inkomende delegatie China: 26 september, Hamburg, Duitsland. Lees meer 
 WindEurope Summit and WindEnergy Expo: 27 - 30 september 2016, Hamburg, Duitsland. 

Lees meer 
 Teach the teacher sessie: 28 september 2016, Delft, Nederland. Deze sessie wordt 

georganiseerd in samenwerking met CAREER en De Oude Bibliotheek. Voor meer informatie 
lees het artikel in onze nieuwsbrief van juli. Bent u docent en wilt u de teach the teacher 
sessie bijwonen? U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van het TKI Wind op Zee. 

Kijk voor een volledig overzicht van offshore windenergie evenementen in onze agenda. 

 

Met vriendelijke groeten, 
 
Ernst van Zuijlen 
Directeur TKI Wind op Zee 
 
 

 

http://www.worldclassmaintenance.com/nl/nieuws-weergave/293-hoe-het-mbo-onderwijs-bijdraagt-aan-de-windenergie-van-de-toekomst
http://www.hhwe.eu/nieuws/matchmaking-event-tijdens-windenergy-hamburg-2016-29-30-sep
http://wind2020.nl/ideecafe-offshore-wind/
http://www.hhwe.eu/nieuws/inkomend-bezoek-china-26-september-2016
http://windenergyhamburg.com/windenergy-2016/
mailto:secretariaat@tki-windopzee.nl?subject=teach%20the%20teacher%20sessie
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/agenda

