
 

Geachte relatie, 
 
In deze nieuwsbrief worden regelmatig hoogtepunten in de offshore wind sector gemeld; 
zoals de oprichting van GROW en haar eerste projectinitiatieven en de aankondiging van 
allerlei match making evenementen. De bekendmaking van de uitkomst van de tender voor 
Kriegers Flak (iets onder 5ct/kWh) is opnieuw een geweldige verrassing. Je kan je wel 
afvragen waar de reeks (Borssele, Vesterhav, Kriegers Flak) van de afgelopen maanden naar 
toe leidt (7, 6, 5,…..)! 
 
Nog positiever geformuleerd betekent dit dat de supply chain en de innoverende bedrijven nu 
nog beter weten waar ze aan toe zijn. Van de abstracte getallen (40% kostenreductie in 10 
jaar) zijn we nu aangeland bij hele concrete doelstellingen. Er bestaat dus groot vertrouwen 
in de markt dat deze kostenreducties, ook door innovaties, de komende jaren gerealiseerd 
gaan worden. 
 
De echte aanleiding om deze nieuwsbrief te versturen is echter het afscheid van Gijs van Kuik 
en dat kan ik moeilijk een hoogtepunt noemen. Op 7 december is er op de TU Delft een 
symposium over 40 jaar wind onderzoek bij de TU en ’s middags om 3 uur geeft Gijs zijn 
afscheidscollege in de auditorium van de TU Delft. Mijn gezamenlijke geschiedenis met Gijs 
gaat lang terug. De eerste keer dat we samenwerkten was bij de oprichting en de aansturing 
van We@sea. Met Gijs als voorzitter werkte deze voorloper van FLOW en GROW aan de 1e 
stappen rond wind op zee. 
 
Gijs heeft met zijn groep een heel belangrijke rol gespeeld in FLOW, maar toen er een 
topsector ingevuld moest worden vonden wij elkaar, om samen het TKI Wind op Zee vorm te 
geven. 
 
Graag geef ik de uitnodiging van Gijs voor zijn afscheid nogmaals door. Hij heeft twee jaar 
geleden met een aantal collega’s verkend waar zij ’s nachts wakker van liggen en dat heeft 
geleid tot een mooie samenvatting van echt wetenschappelijke uitdagingen rond 
windenergie die de komende jaren moeten worden aangepakt. Zijn "erfenis" zal hij komende 
week met ons delen. 
 
Als die uitdagingen worden opgelost dan kan onze sector de beloftes, die momenteel zo 
tastbaar worden, ook op langere termijn blijven waarmaken. 
 
Ernst van Zuijlen 

 

 



Verder wil ik u met deze nieuwsbrief informeren over: 

 GROW 
 Baanbrekend MKB: Corrosion 

 

GROW 
 

De Stichting GROW is afgelopen november opgericht. 
Op 17 november jongstleden heeft de eerste Partner 
Assembly plaatsgevonden, tijdens deze bijeenkomst is 
het program agreement getekend door de 16 
deelnemende partijen en de Stichting en het R&D plan 
zijn vastgesteld. 
 
De komende tijd worden zaken verder geformaliseerd 
en de processen ingericht. De eerste projectvoorstellen zijn inmiddels ontvangen en worden 
beoordeeld. 
 
U zult er ongetwijfeld meer over gaan horen. 

 

Baanbrekend MKB: Corrosion 

 

Lang niet alles is bekend over 
het gedrag van offshore 
monopilefundaties op de lange 
termijn. Zeker niet het deel 
onder water, aan de 
binnenkant en al helemaal niet 
in de bodem. De ernst van 
(bio)corrosie wordt in ieder geval onderschat, zo stelt 

Corrosion. Met een splinternieuw lab en een levend zeewater testbassin, wil het 
Nederlandse MKB-bedrijf Corrosion Laboratory, de offshore windindustrie met gericht 
onderzoek meer bewust maken van de problematiek en hen van oplossingen voorzien. Dat 
kan heel winstgevend zijn. 

 

Geïnteresseerd in het volledige gesprek met Harald van der 
Mijle Meijer en Felipe Leon-Morales van Corrosion 
Laboratory, klik dan hier. 

 

 

https://topsectorenergie.nl/nieuws/corrosion


Ter Kennisgeving 

 Rapport System Integration Offshore Energy verschenen: deze publicatie van TNO 
gaat over de grote uitdagingen voor de internationale gemeenschap in de nasleep 
van het verdrag van Parijs (UN 2015) als de CO2-uitstoot aanzienlijk worden 
verminderd en wereldwijde temperatuurstijging beperkt tot niet meer dan 1,5° C. 
Het antwoord ligt in een snelle overgang naar een nieuw, koolstofarm 
energiesysteem. De Nederlandse Noordzee is een gebied waar deze energietransitie 
eigenlijk materialiseert, met de huidige sterke versnelling in de bouw van offshore 
windenergie. Lees meer en download het rapport. 

 

Evenementen 

 

In the spotlight: 

 Offshore Wind Energy 2017: 6 - 8 juni 2017 London, Verenigd Koninkrijk. Lees meer 
over het evenement. De oproep voor samenvatting voor presentaties is nog geopend 
tot 15 december 2016. Lees meer. 

 Match Making Day van het TKI Wind op Zee: 15 februari 2017, Nederland. Lees 
meer 

 Inspirerende en leerzame Peer2Peer sessie MKB Wind op Zee: Zeven innovatieve 
MKB-ondernemers in de offshore windindustrie wisselden in een besloten sessie met 
mede-ondernemers (peers) ervaringen uit over ondernemerschap. Over 
onderwerpen waar innoverende bedrijven tegenaan lopen, zoals het vinden van 
financiering, een launching customer en het aantrekken van personeel, zijn 
persoonlijke ervaringen uitgewisseld. Begin 2017 zal InnovatieLink een volgende 
Peer2Peer sessie organiseren. Interesse? Lees meer of neem contact op Martin 
Weissmann. 

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

 

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