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HEEREMA VOLTOOIT TENNET’S DOLWIN ALPHA PLATFORM  

Grootste offshore wind platform geïnstalleerd in de Duitse Noordzee  

   
Op 17 augustus jl. is het grootste offshore omvormer platform, DolWin alpha, geïnstalleerd in de Duitse 

Noordzee. De topsides, gebouwd bij Heerema Fabrication Group (HFG), is door ’s-werelds grootste 

kraanschip de Thialf van Heerema Marine Contractors gepositioneerd op het reeds geïnstalleerde jacket 

(onderstel). Tien dagen eerder is de DolWin alpha topsides uit Schiedam vertrokken naar de uiteindelijke 

offshore bestemming, 75 kilometer van de Duitse kust ten noorden van het eiland Borkum. De topsides is  

62 meter lang, 42 meter breed, 42 meter hoog en weegt meer dan 9.000 ton. 

 

Heerema Fabrication Group heeft het contract voor Engineering, Procurement en Construction (EPC) ontvangen van 

ABB in januari 2011.  Vervolgens is de fabricage van de topsides gestart op HFG’s Zwijndrecht fabricagefaciliteit en 

het 4.100 ton wegende jacket op de Heerema Vlissingen werf.  In de zomer van 2012 is het jacket opgeleverd en 

geïnstalleerd door HMC’s Thialf in de Duitse Noordzee.  

 

Het DolWin alpha platform meet in totaal 62 meter in lengte, 42 meter in breedte, ongeveer 95 meter in hoogte en 

weegt meer dan 16.000 ton.  

 

 “De installatie is een belangrijk moment voor TenneT’’, zegt Lex Hartman, lid van TenneT’s directie.’DolWin1, de 

grootste netaansluiting in de Duitse Noordzee, heeft een belangrijk stap voorwaarts gemaakt naar voltooiing. In 2014 

zal DolWin1 800 MW schone groene energie kunnen transporteren naar het Duitse net.” 

 

“De succesvolle installatie van het offshore station is een belangrijke mijlpaal in de constructie van onze HVDC 

offshore windconnectie, die zal zorgdragen voor een efficiënte levering van schone energie naar het Duitse netwerk 

aan land”, zegt Hanspeter Faessler, hoofd van ABB’s Grid Systems, onderdeel van de Power System divisie. 

 

“De succesvolle voltooiing van een uiterst uitdagend greenfield project, zoals het DolWin alpha omvormer platform, 

laat zien dat HFG de moed, ervaring en de kennis heeft om concepten om te zetten naar realiteit, die in dit geval 

eveneens bijdraagt aan de Duitse offshore windenergie ambitie”, aldus Koos-Jan van Brouwershaven, Chief 

Executive Officer van Heerema Fabrication Group. “Voor HFG een uitermate goed uitgevoerd project, waarbij het 

DolWin alpha project in totaal meer dan 2 miljoen manuren heeft gevergd aan engineering en fabricage 

werkzaamheden op HFG’s Zwijndrecht en Vlissingen werf zonder enige Lost-Time Incident (LTI).” 

 

 
Bedrijfsprofiel Heerema Fabrication Group: 
Heerema Fabrication Group (HFG), gevestigd in Zwijndrecht, is een vooraanstaande engineering en fabricage contractor voor complexe 

staalconstructies voor de wereldwijde offshore olie & gas en energie industrie. HFG beschikt over drie grote fabricage locaties; twee in 

Nederland (Zwijndrecht en Vlissingen), één in het Verenigd Koninkrijk (Hartlepool), een workshop faciliteit in Polen en een ingenieursbureau 

in Nederland (Zwijndrecht). HFG is onderdeel van Heerema Group en heeft momenteel 1.000 mensen in dienst.  

 

Voor meer informatie:  
Heerema Fabrication Group B.V.    Telefoon: 078 – 625 0425 

Zwijndrecht, the Netherlands     E-mail:jeanny.deleeuw@hfg-heerema.com 

Mrs. Jeanny C.M. de Leeuw     Website: www.heerema.com  

   
Noot voor redactie:  
Bijgaand een foto van de offshore installatie van de DolWin alpha topsides door de Thialf. 
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