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BORWIN3 JACKET VERTROKKEN NAAR DE EINDBESTEMMING  
 
Heerema Fabrication Group (HFG) heeft de constructie van het jacket en de palen voor BorWin3 

afgerond. Bij Heerema Vlissingen is het jacket voor Petrofac, als onderdeel van Tennet's 

BorWin3-platform, vandaag vertrokken naar de eindbestemming. 

 

Het contract voor de Procurement & Construction werd getekend in december 2015. De 

fabricage van het HVDC substation jacket en de palen is in het derde kwartaal van 2016 gestart. 

Koos-Jan van Brouwershaven, CEO van Heerema Fabrication Group: "We zijn trots dat we het 

project succesvol en veilig hebben uitgevoerd, waarbij we een andere projectaanpak hebben 

toegepast. Ons Yard-team heeft de voorbereidingen tot in de details uitgewerkt om een 

ongestoorde voortgang van productie te garanderen". 

 

Het BorWin3 offshore platform is ontworpen op een jacket met zes poten. Het jacket zal in de 

Noordzee worden geïnstalleerd in een waterdiepte van 40 meter en ongeveer 130 kilometer uit 

de Duitse kust. Heerema Marine Contractors verzorgt het transport naar de offshore locatie en 

zal ook de installatie uitvoeren. 

De afmetingen van het jacket zijn 49 x 43 x 48 meter en het weegt 6.000 ton. Het gewicht van de 

palen is 5.000 ton. Op het BorWin3-platform van TenneT is een Siemens HVDC-station 

geplaatst dat de door de windturbines geproduceerde wisselstroom omzet in gelijkstroom 

voordat deze onshore wordt doorgevoerd naar het Duitse nationale net. 

 
 
 
 
Bedrijfsprofiel Heerema Fabrication Group  
Heerema Fabrication Group (HFG), gevestigd in Zwijndrecht, is een vooraanstaande engineering- en 
fabricagecontractor voor complexe staalconstructies voor de wereldwijde offshore olie- & gas- en energie-
industrie. HFG beschikt over drie fabricagelocaties; twee in Nederland (Zwijndrecht en Vlissingen) en één 
in het Verenigd Koninkrijk (Hartlepool). Daarnaast heeft HFG een workshopfaciliteit in Polen (Opole) en in-
house engineering, gespecialiseerd in het ontwerp van offshore constructies. HFG is onderdeel van de 
Heerema Group en heeft momenteel 400 medewerkers in dienst.  
 
Voor meer informatie:  
Heerema Fabrication Group SE    
Zwijndrecht       
Telefoon: 078 - 625 04 25 
E-mail: communications@hfg-heerema.com 
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