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Parkwind, Heerema Marine Contractors en MHI Vestas kondigen een 

revolutionaire bouwmethode aan voor Arcadis Ost 1 
 
 

De aankondiging van de eerste drijvende WTG-installatie voor Arcadis Ost 1, 
gevolgd door de ondertekening van een voorwaardelijke overeenkomst tussen 
Parkwind en MHI Vestas voor de levering van turbines, markeerde de eerste dag 
van de WindEurope Offshore 2019 conferentie in Kopenhagen.    
 

 
Het Arcadis Ost 1 project van Parkwind wordt het eerste offshore windmolenpark dat 
gebruik zal maken van een drijvend schip voor de installatie van 
windturbinegeneratoren. Deze prestatie is het resultaat van een gezamenlijke 
ontwikkeling van een jaar van Parkwind, Heerema Marine Contractors en MHI Vestas 
Offshore Wind. 
 
Na een succesvolle bieder te zijn geweest op de Duitse offshore windveiling in 2018, 
ontwikkelt Parkwind het Arcadis Ost 1 offshore windmolenpark met een capaciteit van 
257 megawatt. Het project, dat 20 km ten noordoosten van het eiland Rugen in de 
Oostzee ligt, zal bestaan uit 27 MHI Vestas V174-9.5MW-turbines die op een monopile 
fundering zijn gemonteerd en een offshore substation. Het windmolenpark Arcadis Ost 1 
zal naar schatting 300.000 Duitse huishoudens van groene stroom voorzien. 
 
Gezien de moeilijke bodemgesteldheid op de locatie van Arcadis Ost 1, heeft Parkwind 
gekeken naar mogelijke alternatieven voor de traditionele installatiemethodes. In 
samenwerking met Heerema Marine Contractors en MHI Vestas is de drijvende 
installatiemethode ontwikkeld.  
 
Deze innovatieve installatiemethode biedt twee unieke voordelen: 
het vermijdt elke interactie met de bodem en vermindert zo het risico van het project in 
vergelijking met een traditionele hef-installatie en deze methode zorgt voor een kortere 
installatietijd. De drijvende installatiemethode draagt bij tot een verdere verlaging van de 
genivelleerde kosten van offshore-windenergie en zal het potentieel van veel offshore-
gebieden over de hele wereld ontsluiten.  
 
De ontwikkelde methode is gebaseerd op het gebruik van een drijvend installatieschip 
voor de montage van de WTG-componenten. Het schip zal alle turbinecomponenten op 
het dek hebben, inclusief een dummytoren. Deze toren biedt een stabiel platform aan 
boord van het schip om de nacelle en de wieken te monteren. De eerste stap is het 
hijsen van de WTG-toren op de reeds geïnstalleerde turbinefundering. De tweede stap is 
het meest geavanceerde element in het assemblageproces, waarbij de nacelle op de 
dummytoren wordt gehesen en de wieken worden bevestigd.  
Dit proces zorgt voor volledige controle over de wieken en garandeert zo een veilige en 
zeer betrouwbare montage van de wieken. Na de montage van de nacelle/wieken [RNA] 
op het installatieschip wordt het complete RNA als één geheel op de WTG-toren 
gehesen.  
    
"Het is voor de offshore windindustrie een grote stap voorwaarts om de installatie van 
een turbine op een drijvend schip van theorie naar praktijk te brengen", aldus Parkwind's 
co-CEO Eric Antoons "Gesteund door Heerema Marine Contractors en MHI Vestas, 
zagen wij dit als de beste oplossing voor ons Duitse Arcadis Ost 1 project waar we te 
maken hebben met een moeilijke bodemgesteldheid."   



Koos-Jan van Brouwershaven, CEO van Heerema Marine Contractors, voegt het 
volgende toe: "Samen met onze partners MHI Vestas en Parkwind is Heerema Marine 
Contractors ruim een jaar geleden begonnen met een intensief onderzoek naar de 
mogelijkheden om turbines te installeren met behulp van onze vloot. In ons Simulation 
Center hebben we een authentieke visualisatie gemaakt van de lokale situatie, inclusief 
kraan- en scheepsbesturingen, realistische weersomstandigheden, zeegang en 
zeebodemcondities. Deze samenwerking heeft geleid tot een innovatieve methode die 
zal worden gebruikt voor de installatie van turbines in het Arcadis Ost 1 windpark. 
Heerema Marine Contractors is erg trots om deel te nemen aan dit unieke project. Het 
toont onze ambitie om koploper te blijven op de offshore energiemarkt en onze inzet om 
wereldwijd actief te zijn in windprojecten." 
  
Bovendien zal Arcadis Ost 1 het eerste offshore windpark zijn dat de nieuw ontwikkelde 
MHI Vestas V174 turbines zal installeren.  
 
"We zijn bijzonder blij dat Parkwind ons opnieuw heeft uitgekozen voor een dergelijk 
mijlpaalproject", zegt Henrik Jensen, MHI Vestas Chief Sales Officer. "Deze 
aankondiging is een bewijs van de sterke samenwerking en het vertrouwen tussen 
Parkwind en MHI Vestas, nu we samen aan ons vijfde project beginnen. We kijken 
ernaar uit om onze technologie en ervaring in te zetten bij Arcadis Ost 1 en bij te dragen 
aan de Duitse hernieuwbare energietransitie." 
 

-------- 
 

Over Parkwind  
Met meer dan 10 jaar ervaring in de ontwikkeling, financiering en exploitatie van 
windparken heeft Parkwind een unieke positie in de sector verworven.  Met reeds 552 
MW onder operationele leiding is Parkwind vastbesloten om het aandeel groene energie 
verder te vergroten door de samenwerking met lokale gemeenschappen, overheden en 
leveranciers.  Terwijl Parkwind momenteel nog eens 219 MW in de Noordzee installeert, 
omvat de groeiende internationale aanwezigheid van Parkwind het 257 MW Arcadis Ost 
I-project in Duitsland en het 330 MW Oriel Windfarm-project in Ierland.  Door nieuwe 
technologieën, innovatieve ontwerpoplossingen en installatietechnieken toe te passen, 
zorgt Parkwind ervoor dat de overgang naar groene energie niet alleen het milieu maar 
ook alle belanghebbenden respecteert. Parkwind bestaat uit meer dan 90 professionals 
die actief zijn vanuit kantoren in België en Ierland en consolideert alle offshore 
windenergieactiviteiten van zijn Belgische aandeelhouders: de Groep Colruyt, Korys en 
PMV. Voor meer informatie, zie www.parkwind.eu 

 
Over Heerema Marine Contractors 
HMC vervoert, installeert en verwijdert alle soorten voorzieningen voor de offshore 
energiemarkt overal ter wereld. Vanuit het hoofdkantoor in Leiden voert HMC de leiding 
over de gehele leveringsketen van de offshore-bouw, van ontwerp tot en met oplevering. 
Onze diensten omvatten engineering, planning, logistiek, projectmanagement en offshore 
uitvoering van projecten over de hele wereld. Wij zijn trots op onze expertise in 
projectmanagement & engineering, onze gepassioneerde medewerkers en onze vloot 
van formidabele drijvende installatieschepen. Voor meer informatie, zie 
https://hmc.heerema.com/ 
 
Over MHI Vestas Offshore Wind 
MHI Vestas Offshore Wind is een joint venture tussen Vestas Wind Systems A/S 50% en 
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 50%. De focus van het bedrijf ligt op het ontwerpen, 
produceren, installeren en onderhouden van windturbines voor de offshore windindustrie. 
Het bedrijf streeft naar het creëren van duurzame waarde door middel van offshore 
windenergie door het aansturen van kapitaal en operationele besparingen en het 



verhogen van de energieproductie van windturbines. Het bedrijf is sinds de oprichting in 
2014 een innovatieve kracht op het gebied van offshore windenergie en laat zich leiden 
door de basisprincipes van samenwerking, vertrouwen, technologie en betrokkenheid. 
Voor meer informatie, zie www.mhivestasoffshore.com of volg @MHIVestas op Twitter.  
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