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Zie de website www.northseawindhub.com voor meer uitleg en filmpje! 
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Missie – Waarom bestaan wij?  
Onze missie is het versterken van de Offshore Windmarkt voor de Eemshaven en regio Groningen.  

 

Visie – Hoe bereiken we onze missie? 
Het versterken van de Offshore windmarkt voor deze regio doet Northsea WindHub door een 
verbindende plek te zijn waar bedrijvigheid, kennisontwikkeling, innovatie en opleiding in de 
windsector samenkomen. Op de grens van land en zee verbinden wij de werk uitvoering met de 
sector ontwikkeling. Northsea WindHub is dé plek waar de dagelijkse praktijk en de toekomst van 
windenergie vormgegeven wordt.  

In de komende 2 jaar willen we de WindHub realiseren. We zien drie verschillende, maar elkaar 
versterkende onderdelen voor ons. Los van elkaar zouden de onderdelen minder sterk of niet 
haalbaar zijn, maar gezamenlijk vormen zij een sterke formule voor de ontwikkeling van windsector 
in Noord-Nederland. 

Dit ziet er dan als volgt uit:  

 

1. Bedrijvigheid: Operations en Maintenance  
 

Ongeveer dertig bedrijven die werkzaam zijn in de windsector, zijn gevestigd in de WindHub. Zij 
kennen elkaar goed, werken vaak nauw samen en kunnen snel inschakelen. Zij houden er kantoor en 
gebruiken het terrein en gebouw als uitvalsbasis voor teams die de zee op gaan voor de bouw en het 
onderhoud van windparken. Ook zijn zij in het gebouw en de Eemshaven werkzaam in de supply 
chain van de sector. Voor internationale bedrijven is het aanbod van lokale bedrijven die snel kunnen 
schakelen van grote waarde. Vanuit de WindHub brengen de Noordelijke bedrijven hun diensten 
onder de aandacht. Ze versterken elkaar en de Noordelijke economie. Ook startups uit de MOI-
community hebben laagdrempelig toegang tot een groot en relevant windnetwerk.  

 

2. Kennisontwikkeling: Innovatie- en testcentrum 
 

Midden tussen alle dagelijkse bedrijvigheid worden nieuwe innovaties ontwikkeld en getest in het 
Innovatie- en Testcentrum van het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC). Het OWIC is een 
samenwerking tussen het bedrijfsleven en Noordelijke kennis- en onderwijsinstellingen. Dit initiatief 
loopt vanuit de NOM, New Energy Coalition, RUG, Hanze, Noorderpoort en Groningen Seaports. 
Studenten en onderzoekers zitten dicht op de praktijk van de bedrijven waardoor kruisbestuiving 
ontstaat tussen uitvoering en ontwikkeling. Bedrijven communiceren met de kennisontwikkelaars 
over hun behoeften op het gebied van technische uitdagingen, innovatie, en de 
kenninsontwikkelaars krijgen op hun beurt direct feedback vanuit een praktijkomgeving. Vanuit 
Northsea WindHub wordt dagelijks gewerkt aan de windsector van nu en morgen.  
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3. Opleiding: Trainingslocatie 
 

De Offshore windsector groeit sterk en is een specialistische branche. Dagelijks werken professionals 
met geavanceerde technologie en de nieuwste veiligheidsvoorschriften op de meest uitdagende 
plekken. Veiligheid is de belangrijkste voorwaarde om op hoogte en in diepte op zee te werken. Maar 
daarnaast moet men ook uiteenlopende technische trainingen en opleidingen doorlopen om in deze 
sector te werken. De technieken in een windturbine zijn hi-end en erg divers. Bovendien ontwikkelen 
deze razendsnel en is het een kunst om bij te blijven. Op het terrein van Northsea WindHub zijn 
uitgebreide trainingsfaciliteiten waar zowel de veiligheidstrainingen gegeven kunnen worden; droge 
training op land en natte training in het water, als waar een grote verscheidenheid aan technische 
opleidingen en trainingen aangeboden wordt. Deze worden aangeboden vanuit de onderwijs- en 
kennisinstellingen en vanuit het MKB, en beide maken er ook gebruik van. Zo ontstaat unieke 
kruisbestuiving en bestaat er onderling veel contact, leert men van elkaar, en is er een cumulatieve 
en constante ontwikkeling gaande van kennis en kunde. Hier is sprake van Learning Communities en 
‘Life Long Learning’. Menselijk kapitaal is volgens ons een sleutelfactor in deze sector. Zowel 
generieke vaardigheden als specifieke skills moeten blijvend ontwikkelen om een waardevolle en 
onderscheidende regio te zijn die aantrekkelijk is voor de offshore wind sector. 

 

De uiteenlopende technische vaardigheden in windmolens lopen uiteen van mechanica en 
hydraulica, rotating, bouten, tot electrische hoog- en laagspanning, staal onderzoek en lassen, tot 
kwalitatieve coating en werktuigbouwkunde. Aan de hand van up-to-date-techniek en relevante 
certificaten wordt geleerd wat echte kwaliteit en veiligheid in deze sector betekenen. Onze trainers 
zorgen dat personeel goed en zeker aan het werk kan. Door de verbinding met de Northsea WindHub 
kunnen trainingsbedrijven snel en flexibel reageren op aanvragen. Gezamenlijk wordt er gebouwd 
aan een grote, flexibele groep vakmensen in de regio, die staan voor kwaliteit en veiligheid en 
gemotiveerd werken.  

 

1,2,3 Samen: Ontmoeten en Versterken 
 

Door al de bovengenoemde bedrijvigheid, kennisontwikkeling, opleiding en innovatie in de 
windsector te verbinden, ontstaat een unieke kruisbestuiving. Het gebouw is een centrum waar van 
alles gebeurt en waar de windenergie je om de oren waait. Er heerst een positieve, open en 
bruisende sfeer. In de centrale ontmoetingsplek en tijdens regelmatige netwerkbijeenkomsten loop 
je elkaar letterlijk tegen het lijf. In deze samenwerking wordt de Offshore Windsector versterkt voor 
de regionale arbeidsmarkt, bedrijven en kennisinstituten. Northsea WindHub stoomt studenten en 
andere mensen uit de regio klaar om aan het werk te gaan in deze grote business die ondertussen 
eigen is aan de provincie en Eemshaven. Zo zorgt de WindHub ook voor meer werkgelegenheid; 
direct omdat er arbeidsplaatsen vrijkomen in het gebouw en de activiteiten die er plaatsvinden, en 
indirect omdat de WindHub de regio versterkt, nog meer op de kaart zet, zodat hier meer 
opdrachten naar toe komen en er meer vraag zal zijn naar goed getrainde mensen.  
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In de Hub, het centrum van het gebouw zijn open ruimtes met prettige en lange kijklijnen, weinig 
scherpe hoeken, zachte uitstraling, en is alles erop ingericht dat men zich er prettig voelt en mensen 
elkaar ontmoeten, kennismaken, een praatje maken en overal even kunnen staan of zitten. Er zullen 
flexplekken zijn, een brasserie, centrale en open zitplekken om te kletsen of werken, en er heerst een 
gemoedelijke en prettige, maar energieke en actieve sfeer.  

 

Netwerkfunctie 

Hoewel er al enkele verbanden of netwerken bestaan voor deze sector, zoals het NNOW, 
Eemshaven.info, Center of Expertise Water & Energy, TKI Wind op Zee, en er ideeën zijn over 
samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, ontbreekt het aan een daadwerkelijke 
fysieke faciliteit. We denken dat zo’n fysieke plek op ale fronten en voor iedere betrokkene echt van 
grote toegevoegde waarde is, en we krijgen dit ook vaak als feedback van deze netwerkorganisaties, 
MKB, en anderen terug. We gaan natuurlijk nauw samenwerken met de bestaande netwerken, en we 
zullen elkaar wederzijds flink versterken. 

 

Regionaal belang 

Op dit moment is er geen betrokkenheid van de regio met de Eemshaven en Offshore Wind sector. 
Terwijl er toch al enkele miljarden euro’s via de Eemshaven zijn besteedt aan de bouw van offshore 
windparken, en er de afgelopen jaren enorme bedrijvigheid heeft plaatsgevonden! De grootste 
schepen ter wereld liggen regelmatig in de Eemshaven, er komen mensen werken vanuit de hele 
wereld, maar de directe omgeving en regio Groningen zijn er amper bij betrokken. Terwijl er toch 
veel mensen uit de regio geinteresseerd zijn, er meer over zouden willen weten, betrokken willen 
zijn, en zelfs graag zouden werken in deze sector. Ze weten op dit moment echter niet waar ze 
daarvoor terecht kunnen, welke vaardigheden of diploma’s ze moeten hebben, er is geen plek waar 
men naartoe kan voor informatie. Volgens ons is dit een groot gemis, en is het van groot belang om 
de hele regio en wellicht zelfs provincie Groningen te betrekken in de boeiende en waardevolle 
activiteiten die hier, in de Eemshaven, Delfzijl en op zee plaatsvinden. Zo verbinden en versterken we 
de regio onderling, met de sector en havengebieden, en met activiteiten en doelstellingen van 
overheid, MKB, en onderwijs. Tevens versterken we de economie en leggen we een belangrijk 
fundament voor jarenlange economische waarde. Werkgelegenheid zal toenemen en verankeren via 
de waardepropositie die de Northsea WindHub en Eemshaven dragen in de Noordzee regio.  

We willen zowel jongeren als (oudere) volwassenen van voldoende informatie voorzien, hen helpen 
met hun ontwikkeling, vinden van de juiste richting en weg hoe er te komen; omscholing, bijscholing, 
opleiding, een leer- en werkplan maken, oftewel hen kansrijker te maken voor de arbeidsmarkt in 
hun eigen regio. Zo willen we tevens voorkomen dat de regio langzaam leeg stroomt. 

MKB in de regio heeft vaak ook moeite om echt in contact te komen met de grote windpark 
eigenaren en aannemers die productie, bouw en onderhoud uitvoeren. Dit zijn meestal grote partijen 
die niet uit de regio komen, en het is vaak lastig om onder hun aandacht duidelijk te maken van 
welke waarde je kunt zijn. Graag zou dit MKB op een concrete plek zichtbaar zijn voor die grote 
partijen, vindbaar en makkelijk bereikbaar. De Northsea WindHub wil daar de plek voor zijn.  
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Er kunnen kantoor- en werk ruimtes gehuurd worden, maar er kan ook op andere manieren uiting 
gegeven worden aan je bedrijf, bijvoorbeeld door een soort permanente expo te organiseren met 
mogelijkheden om bedrijfs- en prmotiefilms te tonen, voorwerpen, banners, reclame, en andere 
uitingen. De WindHub is een plek die het Gronings MKB daadwerkelijk helpt zich zichtbaar te maken 
en aan permanente verkoop en groeikansen te helpen. 

 

Energie Transitie 

Door via de Northsea WindHub alle energie en aandacht te besteden aan de sector offshore wind 
energie en naaste sectoren onshore wind, zon en waterstof, dragen we optimaal bij aan de 
energietransitie en het behalen van de gestelde klimaatdoelen. Een doelstelling is om continu te 
zoeken naar verbeteringen, zowel op technologisch gebied als op kosten besparing, energie 
besparingen, kleinere ‘footprint’, en een zo efficient mogelijke inzet van mensen, middelen en 
methodes van werken in deze prachtige en dankbare sector. Zo willen we zo goed en snel mogelijk 
toewerken naar het behalen van de klimaatdoelen! 

 

Gebouw 

Het gebouw is zo ontworpen dat het modulair opgezet kan worden; als de tijd uitwijst dat er 
uitgebreid moet worden dan kan dat relatief eenvoudig en betaalbaar, zonder grote ingrepen en 
zowel in horizontale als vertical richting. Het is zo ontworpen dat het uitermate geschikt is om veel 
verschillende gebruiksruimtes, gebruikers, activiteiten en diensten onder 1 dak te huisvesten. Het 
nodigt uit tot synergie tussen de verschillende gebruikers, bijvoorbeeld door de verschillende 
vleugels toegankelijk en transparant te maken, veel gebruik van glas en hout, open ruimtes, en 
mogelijkheden om overal te kijken, ontmoeten en stil te staan. 

Het ontwerp van de zeshoeken draagt bij aan de open sfeer en natuurlijke ‘flow’ omdat de hoeken 
geen 90 graden zijn, maar opener en minder scherp. Het ontwerp komt deels uit de composiet 
materialen die veel in rotorbladen en windindustrie worden gebruikt, uit hun molekuul vormen en 
het waterstof molekuul. 

Omdat alle hoekpalen en balken de krachten dragen, kunnen wanden vrij veranderd worden bij 
nieuwe gebruikers en nieuwe ideeen. Zo blijven we dynamisch en aantrekkelijk voor vernieuwing. 

Het gebouw bestaat grofweg uit een Hub met 3 rotorbladen of gebouwvleugels. De vleugels 
representeren en huisvesten de 3 onderdelen: Operations, Innovations & Education. De Hub huisvest 
Connections; in dit centrum vinden de ontmoetingen vooral plaats. 

Op de volgende pagina is een schematische concept tekening van het gebouw te zien. Linksboven is 
de hoofdingang, lopend rondom de plantenbak buiten (groen) loopt men via de deur de Hub binnen 
(lichtgroen) en komt men bij de balie (bruin, knik) of loopt men door naar de juiste vleugel, 
herkenbaar via de kleur. Bovenaan (oranje) is Operations, met als voorbeeld 2 zeecontainers die 
geladen of gelost kunnen worden via een overhead deur. Dan rechtsonder (bruin/paars) Innovations, 
met een grote open ruimte (20-25m lang) en kleinere ruimtes. Linksonder Education & Training 
(lichtblauw) met kleedkamers, materiaalopslag en een grote trainingshal van 13m hoog.  
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Buiten bevinden zich voldoende (bewaakte) parkeerplaatsen voor gebruikers en bezoekers, met 
meerdere toegangshekken aan verschillende zijden. Bovendien kan de parkeerrruimte deels dienen 
voor toekomstige uitbreiding van het pand. 

Het pand is zo’n 13m hoog en omvat naast de begane grond nog 2 verdiepingen met onder andere 
kantoren, flexplekken, ruimtes voor grote groepen, presentaties, ontmoetingen, en de brasserie. Op 
het dak ligt 200m2 zonnepanelen, en zijn technische installaties en 2 dakterrassen.  
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Doelstellingen zijn o.a. de volgende: 

1. Versterking van de regio Eemshaven – Eemsdelta – Noord – Groningen 
2. Versterking van de regionale economie 
3. Groei van werkgelegenheid 
4. Sterkere betrekkingen onderwijs (alle niveaus) met regio, bedrijfsleven, wind- en waterstof sector, grote 

bedrijven, kennisinstellingen, innovaties, stages; Grote onderlinge netwerk, kennis, uitwisseling, betrokkenheid, 
win-win situaties, versterking, waarde. 

5. Onderwijs versterking en aarding in MKB (Kansrijke Groningers) 
6. Zo ook versterking praktijk leren en werken voor onderwijs 
7. ‘Learning Communities’ ontwikkelen op gebieden offshore wind, waterstof, energietransitie 
8. Maatschappelijke doelen 
9. Klimaatdoelen & energie transitie nastreven  
10. Kansen voor jongeren en werkzoekenden, om- en bijscholers  
11. Versterking aanwezigheid MKB in de regio voor grote bedrijven 
12. Groeikansen en meer kans op opdrachten voor MKB 
13. Versterking netwerk MKB onderling 
14. Opleidingsplan wind & waterstof  
15. Vergroten onderscheidend vermogen Eemshaven als Offshore Wind Haven vd. Noordzee 
16. Aantrekkelijk maken van Eemshaven voor windpark eigenaren en grote aannemers 
17. Aantrekkelijk en toegankelijk maken van deze sector voor werkzoekenden / om- en bijscholers 
18. Toegankelijk maken van Eemshaven en haar sectoren voor de regio Groningen 
19. Opleiding, training, advies, netwerk, kan allemaal gerealiseerd goede prijs en in de regio 
20. Veiligheid Eemshavengebied en offshore wind sector vergroten 
21. Innovaties een boost geven, kansrijker maken en in nauw contact met praktijk verbeteren 
22. ‘Outsmart-achtige’ monitoring systemen voor OWF’s geclusterd in 1 pand (brandveilig) als aantrekkende motor 

voor andere O&M bedrijven in het pand 

 


