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Beste <<Voornaam>>, 

In deze nieuwsbrief praten wij je graag bij over de voorbereidende werkzaamheden van
windpark Hollandse Kust Zuid. Zo geven we je een update over de werkzaamheden aan
de nieuwe onderhoudshub in Zeehaven IJmuiden. Wouter Jonker van Vattenfall en Peter
van de Meerakker van Zeehaven IJmuiden N.V. vertellen over de ontwikkeling van de
onderhoudshub in IJmuiden. Windpark Hollandse Kust Zuid krijgt 140 nieuwe Siemens
Gamesa turbines. We spraken met Kevin Metcalfe van Vattenfall en Peter Esmann en
Rasmus Holm van Siemens Gamesa over deze bijzondere nieuwe windturbines.
Daarnaast nemen we je verder mee in de planning voor de komende tijd.  
  
Veel leesplezier! 
  
Met vriendelijke groet, 
Het team van Hollandse Kust Zuid
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Samenwerken aan de ontwikkeling van 

De nieuwe 11 MW Siemens Gamesa
windturbines
Windpark Hollandse Kust Zuid maakt als eerste gebruik van een nieuwe serie
windturbines: de Siemens Gamesa Direct Drive 11 MW. De 140 turbines van
Hollandse Kust Zuid worden de grootste turbines die ooit op deze schaal zijn
geïnstalleerd. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe turbines straks tientallen jaren
groene energie kunnen leveren, is producent Siemens Gamesa nu volop bezig met
het testen van een prototype in het Deense Østerild. 

We gingen in gesprek met Vattenfall’s Wind Turbine Package Manager Kevin
Metcalfe, en met Peter Esmann en Rasmus Holm, Senior Product Manager en
Hoofdingenieur bij Siemens Gamesa. Zij vertellen over de intensieve samenwerking
tussen de twee bedrijven en de ontwikkeling van de nieuwe turbines. 

Lees verder

https://vattenfall-hollandsekust.nl/blog/2021/03/22/samenwerken-aan-de-ontwikkeling-van-de-nieuwe-11-mw-siemens-gamesa-windturbines-voor-hollandse-kust-zuid/
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Planning

Starten met de bouw
Nog iets meer dan twee jaar te gaan, dan wekken de 140 windmolens van Windpark
Hollandse Kust Zuid groene stroom op. Voor dat we zover zijn, moet er nog veel
werk verzet worden. In 2021 start Vattenfall met de eerste bouwwerkzaamheden op
zee. We spraken Sven Mey, construction manager, over de planning en de
uitdagingen die horen bij het werken op zee. Want om het windpark op tijd op te
leveren, is meer nodig dan een solide planning en goede weersomstandigheden. 

Lees verder

Aan het werk vanuit Zeehaven IJmuiden

https://vattenfall-hollandsekust.nl/blog/2021/03/23/2021-starten-met-de-bouw-van-hollandse-kust-zuid/
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Hoe staat het met de nieuwe O&M hub?
Voor het beheer en onderhoud van Windpark Hollandse Kust Zuid gaat Vattenfall
werken vanuit een nieuwe onderhoudshub in de Zeehaven IJmuiden. We schreven
eerder al over de samenwerking met Zeehaven IJmuiden N.V. in een gesprek met
AYOP. Nu kijken we verder: hoe staat het met de bouw van de onderhoudshub en
waarvoor gaat Vattenfall deze locatie gebruiken?

Lees verder

Windpark Hollandse Kust Zuid 
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