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Wie had ons vorig jaar had verteld dat ook 
2021 een ‘coronajaar’ zou zijn, hadden we 
niet willen geloven. Maar het is helaas 
toch realiteit gebleken. Toch hebben we in 
2021 wel weer meer fysieke bijeenkomsten 
en beurzen kunnen organiseren en bezoe-
ken. We konden elkaar weer ontmoeten 
tijdens AYOP-havenrondvaarten, Wind 
Europe Kopenhagen, Offshore Energy, 
bedrijfsbezoeken naar CHC Helicopters, en 
PointB en de 2 AYOP-zomerborrels.

De opening van de nieuwe Zeesluis IJmui-
den, toch ook een belangrijke mijlpaal voor 
onze sector, konden we toch alleen maar 
online bekijken. Maar online heeft ook dit 
jaar weer zijn kansen bewezen. Tijdens 
de vele AYOP Business Calls hebben we 
(nader) kennis kunnen maken met de 
business van onze collega-leden, ons laten 
bijpraten over ontwikkelingen, zoals over 
de windparken op zee, of de benodigde in-
frastructuur. Of over het mooie reddings-

werk van de KNRM. De opkomst was bij 
elke call weer goed. De betrokkenheid van 
jullie blijft hoog. Dat geeft ons vertrou-
wen dat we de juiste onderwerpen aan bod 
hebben laten komen. We zullen deze Busi-
ness Calls blijven organiseren, ook als er 
weer meer fysiek kan. Gelijk dan maar een 
oproepje….Heb je een suggestie voor een 
onderwerp? Heb je behoefte aan bepaalde 
informatie? Laat het ons vooral weten!

Maar we hebben in 2021 nog veel meer 
gedaan. Interviews, DecomMissionBlue, 
werksessies, en nog veel meer. In dit 
boekje vind je een samenvatting van alle 
activiteiten. 

We hopen jullie in 2022 weer vaak te zien!

Met hartelijke groet,

Het team van Amsterdam IJmuiden 
Offshore Ports 

Inleiding
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AYOP is een offshore-netwerkorganisatie 
met 115 leden, waaronder ondernemin-
gen, overheden (provinciaal en lokaal) en 
onderwijsinstellingen; een sterk samen-
werkingsverband dat offshore in het 
Noordzeekanaalgebied op de kaart zet en 
niches in de offshore sector aanboort. De 
vereniging promoot, organiseert, stimu-
leert onderwijs, versterkt en initieert met 
als doel de belangen van haar leden te 
behartigen, werkgelegenheid aan te jagen 
en een volgende generatie klaar te stomen 
voor een duurzame toekomst.

NOORDZEEKANAALGEBIED
– UITVALBASIS VOOR OFFSHORE

Het Noordzeekanaalgebied is een uitste-
kende uitvalbasis voor offshore projecten. 
De havens in het gebied liggen ideaal ten 
opzichte van de belangrijkste scheep-

Ontmoeten en 
samenwerken

Het Noordzeekanaalgebied is dé offshore-regio van Nederland. 
Het gebied dat is ingeklemd tussen de zeehavens van IJmuiden en 
Amsterdam huisvest een ambitieuze groep bedrijven die actief is in 
offshore wind, olie & gas en het ontmantelen en converteren van 
platforms en schepen (decommissioning). Deze kennis en kunde en 
expertise & ervaring is samengebracht in Amsterdam IJmuiden Offshore 
Ports (AYOP).

vaartroutes. Goede snelweg-, spoor- en 
binnenvaartverbindingen zorgen voor een 
goede ontsluiting naar het achterland. 
Bovendien ligt Luchthaven Schiphol op 
nauwelijks een kwartier rijden, waardoor 
ook snelle aanvoer van vracht, goederen 
en personeel mogelijk is.
Het gebied ligt gunstig ten opzichte van 
de olie- en gasplatforms en de bestaande 
én geplande windparken op de Noordzee. 
De in het gebied gevestigde bedrijven 
beschikken over voldoende ruimte en 
innovatieve logistieke oplossingen om een 
rol te spelen in de aanleg en onderhoud 
van windparken op zee.

Offshore wind 
Nu de uitrol van 11,5GW met 10GW voor 
2030 wordt verdubbeld is er in de energie-
transitie werk aan de winkel. De wind-
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zones die voor deze verdubbeling worden 
bekeken, liggen in het verlengde van 
Hollandse Kust West en IJmuiden Ver.  
Ondersteuning van de installatie, on-
derhoud van windparken, installatie en 
onderhoud van kabel– en elektrische 
infrastructuur blijft relevant in deze sterk 
groeiende markt. En we kijken alvast 
vooruit naar verantwoordelijke ontmante-
ling en de relatie met waterstof. 

Olie & Gas
Op het Nederlands deel van de Noordzee 
staan 160 productie platforms voor olie en 
gas. Deze platforms moeten onderhouden 
en bevoorraad worden. AYOP maakt zich 
sterk voor profilering van de regio op de 
volgende punten:

Drilling supports
In het Noordzeekanaalgebied zijn diverse 
bedrijven gevestigd die ondersteunen bij 
olie- en gaswinningsactiviteiten op de 
Noordzee. Van het leveren van gespecia-
liseerde mineralen en chemicaliën tot het 
uitvoeren van gespecialiseerde schoon-

maak, afvalmanagement en recycling-ac-
tiviteiten. 

Supply, maintenance & conversions
De directe verbinding met de Noordzee 
maakt het gebied een goede uitvalbasis 
voor boorplatforms, bevoorradings- en 
werkschepen alsmede de onderhouds- en 
modificatiewerkzaamheden aan deze 
vaartuigen.

Decommissioning
In het Noordzeekanaalgebied is voldoen-
de ruimte, expertise en gespecialiseerde 
bedrijvigheid voor onderhoud, modificatie 
en uiteindelijk ontmanteling van produc-
tieplatforms.

Onderwijs & arbeidsmarkt
De totale arbeidsmarkt in de Amsterdam-
se havenregio telt bijna 60.000 directe en 
indirecte arbeidsplaatsen. Voor gespeciali-
seerde branches als de offshore en aanver-
wante bedrijvigheid is het van wezenlijk 
belang om haar aandeel in deze regionale 
arbeidsmarkt op peil te houden. Met de 

ambities in offshore wind aan de vraag-
zijde en de komende vergrijzingsgolf aan 
aanbodzijde, moeten we in de regio blijven 
investeren in de volgende generatie speci-
alisten. AYOP heeft in samenwerking met 
het Nova College de opleiding Windtechni-
cus gelanceerd. MyTec Wind is de specia-
lisatie waar reguliere mbo-studenten voor 

kunnen kiezen. Maar ook zij-instromende 
aspirant windtechnici zijn welkom in 
opleidingstrajecten op maat. Opleidingen 
kunnen worden gevolgd voor verschil-
lende beroepen. Gezamenlijk dekken deze 
functies het totale palet aan technische 
werkzaamheden binnen de windindustrie. 
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De nieuwe Energiehaven wordt een openbaar haventerrein gericht 
op windactiviteiten op zee en bevindt zich aan de zeezijde van het 
Noordzeekanaal, vlak vóór de sluizen van IJmuiden. De haven wordt 
een uitvalsbasis voor de bouw en het onderhoud van windparken die 
de komende jaren op de Noordzee worden gebouwd en levert zo een 
belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de verduurzaming van 
het Noordzeekanaalgebied. De ontwikkeling van de Energiehaven is 
een samenwerking tussen het ministerie van I&W, de provincie Noord-
Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of 
Amsterdam.

WINDPARKEN
De komende jaren worden steeds meer 
windparken gebouwd op de Noordzee en 
de Energiehaven is een belangrijke uit-
valsbasis voor de aanleg en het onderhoud 
daarvan. Zo biedt de nieuwe Energie-
haven de mogelijkheid om de bouw van 
de windparken Hollandse Kust West en 
IJmuiden Ver voor de Hollandse kust te 

ondersteunen. Ook speelt de Energiehaven 
een belangrijke rol in de gewenste ruim-
te-intensivering en het versterken van de 
haveninfrastructuur in de regio.

LOCATIE
De Energiehaven is gelokaliseerd aan de 
zeezijde van het Noordzeekanaal, vlak 
vóór de sluizen van IJmuiden. Het nieuwe 

Nieuwe Energiehaven voor 
duurzame toekomst
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bedrijventerrein biedt grote kansen om in 
te spelen op de energietransitie en op be-
langrijke regionale en nationale klimaat-
doelen. Tata Steel ondersteunt dit voor 
de regio belangrijke en toekomstgerichte 
initiatief en heeft hiervoor een bedrijven-

terrein van vijf hectare beschikbaar ge-
steld. Bovendien geeft Tata Steel toegang 
over land via het terrein in Velsen-Noord 
richting de Energiehaven. Hiermee is het 
vervoer van personeel en de bereikbaar-
heid van hulpdiensten geregeld.

ENERGIEHAVEN OFFSHORE HAVEN
De Energiehaven krijgt een oppervlak-
te van ruim 15 hectare. Zowel het areaal 
van de huidige Averijhaven als ook het 
naastliggende terrein van 5 hectare van 
Tata Steel worden gebruikt om een open-
baar haventerrein voor de offshore wind 
in te richten. Het haventerrein krijgt een 

kade van 580 meter, waarvan 200 meter 
heavy-duty met 12,5 meter waterdiepte 
en 380 meter standaard kade (waterdiep-
te 10,0 meter). Door de ligging van deze 
haven zal deze een belangrijke rol gaan 
spelen bij het (kosten)efficiënt aanleggen 
en onderhouden van de windparken.
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MEERWAARDE
De nieuwe Zeesluis IJmuiden geeft de 
Amsterdamse haven de komende 100 jaar 
een goede toegang via zee en verbetert de 

grondstoffenhub, samen met de andere 
gemeenten in het Noordzeekanaalgebied.

GROOT, GROTER, GROOTST
Aan de sluis is alles groot en de hoeveel-
heden gebruikte materialen zijn enorm. Zo 
wegen de 2 deuren en de reservedeur elk 
3.000 ton. Ze hebben de grootte van een 
flatgebouw met een afmeting van 72 meter 
lang, 11 meter breed en 24 meter hoog. 
Voor de aanleg van de sluis is 300.000 
kubieke meter beton gebruikt. Dat zit 
onder meer in de wanden, de vloer en de 
deurkassen, waarin de deuren verdwijnen 
als de sluis opengaat. In totaal is er 4,5 
miljoen kubieke meter grond afgegraven 
voor de bouw van de sluis.

GEEN LAST VAN EB EN VLOED
Met een afmeting van 500 meter lang, 70 
meter breed en 18 meter diep is Zeesluis 
IJmuiden de grootste zeesluis ter wereld. 
De nieuwe zeesluis maakt de doorvaart 
van alle grote zeeschepen mogelijk. 
Die worden ook steeds groter. Naast de 
enorme afmeting heeft de sluis nog een 
groot voordeel. Omdat hij 18 meter diep is, 
kunnen schepen die van zee komen dag 

Zeesluis IJmuiden, 
de grootste zeesluis ter wereld

De nieuwe zeesluis komt in de plaats van de Noordersluis, die na bijna 
100 jaar aan vervanging toe was. De Zeesluis IJmuiden is de grootste 
ter wereld en een technisch hoogstandje.Voor Amsterdam en de haven 
is de nieuwe zeesluis enorm belangrijk. De Zeesluis IJmuiden en de 
Amsterdamse Haven vormen een belangrijke toegangspoort tot Europa.

en nacht door de sluis. Ze hoeven dus niet 
voor de sluis te wachten op eb of vloed en 
kunnen altijd vlot en veilig doorvaren naar 
de haven.

Droge voeten en schoon drinkwater
Doordat de zeesluis op 8,85 meter boven 
NAP is gebouwd, zorgt de sluis voor droge 
voeten in dit deel van de Randstad. De 
waterkerende hoogte van de nieuwe sluis 
is hoger dan die van het omringende slui-
zencomplex. Bij het open- en dichtdoen 
van de sluisdeuren stroomt zout water het 
Noordzeekanaal in. Om de natuur, land- 
en tuinbouw en de drinkwatervoorziening 
te beschermen tegen het zoute water, 
voeren we dit af via een opening in een 
damwand in het Binnenspuikanaal van het 
Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden naast 
de zeesluis.

SAMENWERKING
Het project Zeesluis IJmuiden is een sa-
menwerkingsverband van de convenant-
partijen ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, de provincie Noord-Holland, 
de gemeente Amsterdam samen met Port 
of Amsterdam en de gemeente Velsen.

bereikbaarheid op het hoofdvaarwegennet 
van Europa. Ook kan de haven hiermee 
verder werken aan de ontwikkeling van 
een duurzame en circulaire energie- en 
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De komende decennia zullen honderden 
objecten en installaties op zee, variërend 
van platforms tot schepen en windtur-
bines, het einde van hun levenscyclus 
bereiken. De regio Amsterdam-IJmui-
den neemt met DecomMissionBlue haar 
verantwoordelijkheid met als resultaat een 
schone Noordzee.

DecomMissionBlue is tijdens de Offsho-
re Energy 2021 officieel gelanceerd. Het 
initiatief is gefaciliteerd door AYOP en 
gestart door AYOP-leden die de gehe-
le waardeketen vertegenwoordigen: BK 
Ingenieurs, Boskalis Nederland, Building 
Careers, Koole Contractors/Decom Am-
sterdam, Mammoet, Port of Amsterdam, 
Reym, Seafox, Tata Steel en Van Leeuwen 
Zwanenburg Sloopwerken. 

Door actief kennis te delen, met elkaar 
en met stakeholders, houden Decom-
MissionBlue-partners elkaar gefocust op 
de gezamenlijke missie om processen en 
infrastructuur te blijven vernieuwen en toe 
te werken naar een meer duurzame, circu-
laire en efficiëntere decommissioning. Het 
bouwen aan een circulaire economie is een 
belangrijke doelstelling van de regio Am-
sterdam-IJmuiden. Het recyclen van mate-
rialen en hergebruiken van hulpbronnen 
is daarom een belangrijk aandachtspunt in 
elk ontmantelingsproject.

Door de centrale ligging van de Decom 
Amsterdam werf is DecomMissionBlue in 
staat om alle materialen binnen een straal 
van 10 mijl te ontmantelen en te verwer-
ken. De uitstoot en de ecologische voet-

afdruk van het proces wordt hiermee tot 
een minimum beperkt. Dankzij de nieuwe 
Zeesluis IJmuiden kan er niet alleen getij-
vrij en dus tijdbesparend gewerkt worden, 
maar kunnen ook grotere constructies de 
regio bereiken.
www.decommissionblue.com 

DecomMissionBlue
DecomMissionBlue is een samenwerking tussen diverse AYOP-leden die 
zich vanuit een gedeelde ambitie inzetten voor een efficiënte, snelle 
en vooral duurzame manier van decommissioning en recycling van 
offshore installaties en grote maritieme objecten. 
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Met elkaar weten we meer, staan we ster-
ker, hebben we een groter bereik en krij-
gen we meer voor elkaar. Het uitgangspunt 
is elkaar helpen en niet beconcurreren. We 
werken daarom nauw samen met andere 

Samenwerkingen 
We zijn een vereniging met een duidelijke focus op het 
Noordzeekanaalgebied, maar we kunnen de kansen en uitdagingen 
van de offshore energiesector niet alleen regionaal bekijken. 
Ontwikkelingen moeten in een grotere context worden geplaatst.

verenigingen, clusters, instellingen en sa-
menwerkingsverbanden. Door de krachten 
te bundelen, kunnen we de kansen en uit-
dagingen in de energietransitie gezamen-
lijk benaderen.
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We hebben in 2021 een vervolg gegeven aan de reeks van thema-
interviews. Doel van deze reeks is de kennis en visie die AYOP en haar 
leden in huis hebben te benadrukken. 
Er zijn drie diepte-interviews met negen van onze leden gepubliceerd 
met als onderwerpen ‘Decommissioning in het Noordzeekanaalgebied’, 
arbeidsmarkt en duurzaamheid.

DECOMMISSIONING
Drie heren en een dame in gesprek over 
decommissioning in het Noordzeekanaal-
gebied. Waarom nou weer in het Engels 
vraagt u zich af. Simpel, omdat het een 
issue is dat zich niet beperkt tot Neder-
land. En iedereen zo weet waar het over 

Thema interviews

gaat. Namelijk over de ontmanteling van 
olie- en gasinstallaties die vanwege de 
energietransitie aan het einde van hun 
economische levensduur gekomen zijn. 
Vandaar dat Engels. Get it....?

ARBEIDSMARKT
Twee dames en 2 heren in gesprek over: 
wat nodig is om offshore wind goed 
bemand (m/v) te houden. Offshore wind: 
boeiend, interessant en uitdagend. Voor 
mensen met een hart voor een schone-
re wereld en een hang naar avontuur, 
techniek en zelfstandigheid een ideaal 

werkveld. Maar ja, hoe krijg je ze geïnte-
resseerd? En hoe zorg je dat er een goede 
aansluiting is op de praktijk? Oftewel, 
wat staat het onderwijs, de industrie en 
recruitmentbureaus te doen om offshore 
wind bemand te houden?

DUURZAAMHEID
Drie dames en één heer in gesprek over 
een duurzame offshore sector: een sprint 
of een estafette?
Als er één onderwerp is dat voortdurend 
het nieuws haalt – en soms angstwekkend 
dichtbij komt, denk aan de recente over-
stromingen – dan is het wel het klimaat. 

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen 
moet er nog een flinke eindsprint getrok-
ken worden. Ook door de offshore indus-
trie. Of is estafette meer op zijn plaats?
“Alleen krijgen we het niet voor elkaar.  
We moeten het samen doen.”

De interviews zijn te lezen op onze website en zijn gedeeld via social media en de nationale en internationale pers.
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GROEI
2021 was net als 2020 een uitdagend jaar. 
De markt zat midden in de energietransitie 
en AYOP zelf ging ook door een transitie 
als we kijken naar het toenemend aantal 
leden en de groei in diversiteit qua type 
bedrijven. AYOP is in 2021 met 22 leden, 
waaronder een aantal strategische spelers, 
gegroeid naar een totaal van 115 leden. 

De nieuwe leden zijn
Abeko, Biardo Survival Suits, Bota Trans-
port, Bureau Veritas, Certion, Den Helder 
Airport, Eagle-Acces, Fabricom Offshore 
Services, Gezamenlijke Brandweer Am-
sterdam, Gibb Safety & Survival, Intures 
Industry, KNRM, Nautilus Port Service, 
Neptune Energy, NorthCMedia, Rietlanden 
Terminals, SEW Energy, Strohm, TenneT, 

Topshore, Van Oord en WorldEmp. 
Hoewel groei geen doel op zich is, streven 
we wel naar een optimaal functionerend 
ecosysteem voor de regio. Door de komst 
van deze nieuwe leden in ons netwerk 
kunnen we dit verder optimaliseren. We 
beogen de groei van dit bedrijvenecosys-
teem ook in 2022 voort te zetten.

BREDERE FOCUS & BEREIK
Door de uitbreiding van het team in 2020 
hebben we in 2021 de focus en inzet verder 
kunnen verbreden van offshore wind naar 
offshore energie. Een verbreding die, naar 
ons idee, noodzakelijk is om de plannen 
en infrastructuur rondom wind op zee te 
realiseren, en tevens essentieel is voor de 
energietransitie in zijn geheel. 

Energie is namelijk een behoefte die de 
komende decennia zal blijven groeien. 
Onze regio is uitermate geschikt om een 
relevante bijdrage te leveren aan zowel 
wind op zee als nieuwe energievormen 
zoals waterstof en CO2-opslag, maar ook 
traditionele gaswinning en decommissio-
ning. Dankzij onze gunstige geografische 
ligging, de aanwezigheid van (toe)leveran-
ciers en eindklanten binnen offshore en 
de fysieke ruimte, zeker met de toekom-
stige Energiehaven en de nieuwe Zeesluis 
IJmuiden, kunnen we dé regio voor offsho-
re energie van Nederland worden. 
 
Alleen door goede samenwerking en co-
ordinatie tussen sectoren en partijen, die 
gebruik maken van het offshore energie 
potentieel van de Noordzee, kunnen we 
CO2 reduceren, kosten besparen, effectief 
gebruik maken van de ruimte op zee én 

een versnelling van de energietransitie 
realiseren. Dit willen we als AYOP bewerk-
stellingen door ons op vier energiethema’s 
te blijven focussen: offshore olie en gas, 
offshore wind, decommissioning en new 
energy. 

Dankzij de uitbreiding van het team 
konden we ook de communicatie-inzet 
verhogen, waardoor we niet alleen in 
leden gegroeid zijn maar ook in het aantal 
LinkedIn-volgers, momenteel ruim 2.500. 
Ook zien we het effect terug in het aantal 
unieke websitebezoekers dat op 6.500 lag 
in 2021. We worden gezien en ontvan-
gen daar positieve feedback op zowel van 
(nieuwe) leden als niet-leden. Ook worden 
we steeds vaker gevraagd om een inhou-
delijke bijdrage te leveren aan conferen-
ties, seminars en panels, maar ook voor 
interviews met vakbladen.
 

Bijdrage aan 
AYOP-doelstellingen
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ARBEIDSMARKT
De focus lag in 2021 ook op arbeidsmarkt-
communicatie. Niet alleen hebben we 
de jaarlijkse Techport Technologieweek 
gesponsord, maar ook de behoefte van de 
leden in kaart gebracht aan de hand van 
twee online enquêtes en twee ronde tafels. 
Hoewel er behoefte lijkt te zijn aan het 
inrichten van een stage-, afstudeer- en 
traineeplatform, blijkt het in de praktijk 
lastig te zijn één platform op te zetten dat 
aan ieders wensen voldoet en waarvoor 
voldoende animo is. Daarom werken we 
nu vraaggericht voor de leden. Ook weten 
studenten ons steeds beter te vinden en we 
matchen ze via een van onze detacheer-
ders Building Careers met onze leden.

AYOP heeft via Techport, Nova College, 
Hogeschool van Amsterdam en andere 
onderwijsinstellingen in de regio regelma-
tig contact over stage- en afstudeerplaat-
sen. De arbeidsmarktfocus zal ook in 2022 
voortgezet worden.

Jaarlijks worden er 10-15 deals of samen-
werkingsverbanden tussen, of met behulp 
van, AYOP-leden gesloten.

Er wordt goed samenwerkt tussen de 
AYOP-leden en er ontstaan nieuwe ver-
banden. Hieronder een aantal voorbeelden 
van samenwerkingen die in 2021 hebben 
plaatsgevonden. Er zijn waarschijnlijk nog 
meer samenwerkingen in 2021 gereali-
seerd maar deze zijn bij ons niet bekend. 

TenneT en Fabricom Offshore Services 
(Engie) 
In opdracht van TenneT heeft Engie twee 
transformatoren speciaal voor toepas-
sing in de platforms op zee gebouwd voor 
windpark Hollandse Kust Noord.  

DHSS en SiemensGamesa  
SiemensGamesa heeft DHSS gekozen voor 

alle ondersteunende activiteiten voor 
logistieke en op-overslag voor de commis-
sioning fase van windpark Hollandse Kust 
Zuid.  

Zeehaven IJmuiden N.V. en Vattenfall 
Zeehaven IJmuiden N.V. is een belangrijke 
partner voor Vattenfall onder andere voor 
de bouw van de nieuwe aanlegsteiger en de 
realisatie door MSCY Vastgoed BV van de 
onderhoudshal. 

Beman Machinery en Van Oord 
Breman Machinery heeft een Casing Lif-
ting Adapter gebouwd voor Van Oord. Dit 
is een hijstool voor de installatie van 190 
fundatiepalen ten behoeve van het wind-
park Saint-Brieuc dat voor de kust van 
Bretagne wordt gebouwd. Van Oord gaat de 
fundaties voor windpark transporteren en 
installeren. 

Knowledge Insights en Nova College 
Knowledge Insights en Nova College 
werken aan programma’s voor educatie en 
toetsing van (jonge) technici voor stu-
dierichtingen als Werktuigbouw, Elektra, 

Automotive en Maritiem. Ook hebben 
ze tijdens de Techport Technologieweek 
samen jonge studenten gemotiveerd voor 
de vele mooie studierichtingen die de 
techniek te bieden heeft. 

DecomMissionBlue 
DecomMissionBlue is een samenwer-
kingsverband van AYOP-leden: BK 
Ingenieurs, Boskalis Nederland, Building 
Careers, Koole Contractors/Decom Am-
sterdam, Mammoet, Port of Amsterdam, 
Reym, Seafox, Tata Steel en Van Leeu-
wen Zwanenburg Sloopwerken, die zich 
vanuit een gedeelde ambitie inzetten voor 
een efficiënte, snelle en vooral duurzame 
manier van decommissioning en recycling 
van offshore installaties en maritieme 
objecten. 

Spliethoff en Van Oord 
Spliethoff heeft aan Van Oord de mono-
piles voor Windpark Fryslân geleverd. 
Daarnaast ook samengewerkt op diverse 
projecten buiten Nederland waaronder 
Deutsche Bucht en East Anglia ONE. 

BIJDRAGE AYOP-DOELSTELLINGEN 
IN 2021

De doelstellingen zijn in 2020 opgesteld 
voor een periode van vijf jaar.

JAAROVERZICHT 2021 JAAROVERZICHT 2021 2322



Zeehaven IJmuiden N.V. en Hollandse Kust 
Noord  
Gesprekken lopen voor het onderhoud 
van Hollandse Kust Noord en daarvoor 
zal in ieder geval de haven van IJmuiden 
gebruikt gaan worden.   

Zeehaven IJmuiden N.V. en TenneT  
TenneT heeft permanente ruimte gehuurd 
ten behoeve voor onderhoud van Hollandse 
Kust.  

TMA Logistics, Lubbers Logistics  en 
TenneT
Voor het offshore high voltage station 
Hollandse Kust Noord zijn voor het land-
station transformatoren overgeslagen op 
de TMA Logistics Velsen terminal en met 
Lubbers Logistics met speciaal transport 
naar de site gebracht. 

Alphatron – Spliethoff
Spliethoff heeft in Alpahtron een partner 
gevonden voor de keuringen en onderhoud 
van alle nautische navcom-gerelateerde 
apparatuur aan boord van de schepen.

DHSS en Jan de Nul
DHSS heeft Jan de Nul ondersteund bij een 
project aan de Trawlerkade van Zeehaven 
IJmuiden N.V. ter voorbereiding van de 
aanlanding van de kabels van TenneT voor 
Hollandse Kust Zuid in Wijk aan Zee.

AYOP wordt gezien als de regionale autori-
teit op het gebied van offshore wind, olie & 
gas en decommissioning in het Noordzeeka-
naalgebied binnen 3 jaar.

AYOP wordt steeds vaker gevraagd om deel 
te nemen aan paneldiscussies, presenta-
ties of algemene deelnames bij specifie-
ke offshore energy gerelateerde events. 
Voorbeelden daarvan zijn: WindDay 2021, 
WindEurope Electric City, Decom Week, 
Offshore Industry, World Ocean Sum-
mit (Economist)  Re-Source en Floating 
Offshore Wind Turbines (FOWT). Daar-
naast is medewerker Dorothy Winters 
voorzitter van het Ports Platform van Wind 
Europe en actief in de offshore commissie 
van NWEA. Ook worden we vaker gevraagd 
voor interviews in haven- en offshore 
gerelateerde vakbladen.

Daarnaast vragen bedrijven en regiona-
le overheden ons regelmatig om laatste 
ontwikkelingen op het gebied van offshore 
energie te delen of om relevante samen-
werkingspartners aan te dragen.

Het netwerk van leden geleidelijk en kwali-
tatief laten groeien met 8-10 bedrijven per 
jaar, tot 125 leden over 5 jaar. Daarnaast 
vestigen per jaar 3-5 nieuwe offshore gere-
lateerde bedrijven zich in de regio.

AYOP is in 2021 gegroeid met 22 leden, 
waaronder een aantal strategische spelers, 
naar een totaal van 115 leden. Daarnaast 
heeft een aantal oud-leden zich ook weer 
gemeld voor een hernieuwd lidmaatschap, 
onder andere Strohm (voormalig Airborne) 
en Intramar. 

In 2021 heeft Gibb Safety & Survival een 
kantoor geopend in IJmuiden en heeft 
Nautilus Port Services het agentschap en 
de douane afdeling van KVSA overgeno-
men en daarmee een kantoor in IJmuiden 
geopend om hun offshore activiteiten uit 
te gaan breiden. Breman Machinery heeft 

Wesco overgenomen en daarmee een extra 
vestiging in IJmuiden gecreëerd. Seafox is 
verhuisd van Hoofddorp naar IJmuiden om 
dichter op de offshore windactiviteiten te 
zitten. Koole Contractors heeft een nieuwe 
werf geopend in het Westelijk havenge-
bied onder de naam  Decom Amsterdam. 
Hebo Maritiem wil zich ook in de regio 
vestigen om hun dienstverlening in het 
Noordzeekanaalgebied uit te breiden en 
is in gesprek hierover met o.a. Port of 
Amsterdam en de Gezamenlijke Brandweer 
Amsterdam.

Technisch regionaal onderwijs en bedrijfs-
leven zijn op elkaar afgestemd qua inhoud 
opleidingen, aantal & type stageplekken, 
open dagen en evenementen binnen 3 jaar.

De focus lag in 2021 ook op arbeidsmarkt-
communicatie, niet alleen hebben we 
de jaarlijkse Techport Technologieweek 
gesponsord, maar we hebben door twee 
online enquêtes en twee ronde tafels ook 
de behoefte van de leden in kaart gebracht. 
We werken vraaggericht voor de leden 
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en de opleidingen of studenten die ons 
benaderen. Via een van onze detacheerders 
worden studenten aan onze leden gekop-
peld. Zo hebben we zo’n tien studenten 
aan onze leden voorgesteld voor een afstu-
deerstage/ traineeship. 

We nemen deel aan de Adviesraad van de 
Hogere Zeevaart School van Hogeschool 
Amsterdam en ook denken we mee over 
het Be an Engineer-programma, dat grote 
regionale en landelijke bedrijven én mk-
b’ers met kandidaten voor alle soorten (zij)
instromend hbo-niveau verbindt.

We zaten aan tafel als aanjager bij het 
‘Manifest Arbeid & Onderwijs: werken 
en ontwikkelen 2030’ van de Provincie 
Noord-Holland. Het manifest richt zich op 
technische arbeidsmarkt in onze provin-
cie. Aan dit manifest is een actieagenda 
gekoppeld.

De internationale offshore sector en de 
Nederlandse overheid erkennen het Noord-
zeekanaalgebied als dé regio voor offshore 
wind, olie & gas en decommissioning voor de 
Noordzee binnen 5 jaar.

Hier is ook in 2021 hard aan gewerkt door 
de inzet van diverse communicatiemidde-
len, die als volgt hebben bijgedragen aan 
onze communicatiedoelstellingen.

Er zijn vlogs opgenomen en verspreid 
via de algemene AYOP LinkedIn en de 
website, maar ook door het AYOP-team en 
de betrokken leden zelf. Voor de lancering 
van DecomMissionBlue zijn tien korte 
films opgenomen, die een groot bereik 
hadden doordat niet alleen AYOP maar ook 
de betrokken bedrijven en personen deze 
gedeeld hebben via websites en LinkedIn. 
Daarnaast is er in samenwerking met Port 
of Amsterdam een promotievideo gemaakt 
over de logistieke hubfunctie voor offshore 
wind die het Noordzeekanaalgebied speelt 
bij de bouw van Windpark Fryslân. Het be-
reik van deze film was zeer goed en ook is 
hij ingezet op diverse events ter promotie 
van de regio.

Er zijn drie diepte-interviews met negen 
van onze leden gepubliceerd met als 
onderwerpen ‘Decommissioning in het 
Noordzeekanaalgebied’,’ Wat nodig is om 
offshore wind goed bemand (m/v) te hou-

den’ en ‘Een duurzame offshore sector’. 
En we hebben een eigen artikel ‘Circulaire 
Offshore Wind’ gepubliceerd, die een ge-
zamenlijk (internationaal) bereik van zo’n 
20.000 personen hadden via AYOP’s Linke-
dIn pagina. Daarnaast zijn deze artikelen 
ook via de teamleden en bedrijven en per-
sonen die aan het interview meegewerkt 
hebben verspreid, alsook de AYOP-website.

Aansluitend zijn de diepte-interviews 
gepubliceerd in het vakblad Offshore 
Industry en deze publicaties zijn ook weer 
gedeeld via de AYOP-website en LinkedIn. 
Hiermee is een groot publiek in de offsho-
re markt bereikt.

Daarnaast hebben we twee interviews in 
Kijk op Noord Holland gepubliceerd. Ook 
hebben we interview in Haven & Offsho-
re voor Maritiem Media gegeven. Voor 
TKI Wind op Zee namen we plaats in een 
seminar over circulaire wind.

We hebben een vaste rubriek in WaystoSea, 
die in 2021 vier keer is verschenen. 
De business guide is bijgewerkt met het 
groot aantal nieuwe leden en op Offshore 

Energy aan relevante stakeholders over-
handigd.

De AYOP-website heeft in 2021 ruim 6.500 
nieuwe unieke bezoekers getrokken en 
er zijn 75 nieuwsberichten gedeeld. Het 
aantal LinkedIn volgers staat inmiddels 
op ruim 2.500, een stijging van ruim 1.000 
volgers.

JAARPLAN 
2022
AMSTERDAM 
IJMUIDEN 
OFFSHORE 
PORTS

AYOP  
Energie in Transitie
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In samenwerking met Techport is gewerkt aan de innovatieagenda 
voor offshore wind in onze regio. Wat zijn de uitdagingen van onze 
windparken en windturbines, en hoe sluit de expertise van onze leden 
en die van Techport daar bij aan?  We hebben een kleine kerngroep 
van windparkeigenaren, turbinefabrikant en onderhoudspartijen 
geformeerd en bij hen opgehaald wat de uitdagingen zijn. Bij de 
bedrijven hebben we de expertise gecheckt en tegen deze uitdagingen 
gehouden. Daaruit zijn er vijf thema’s voortgekomen, waarbij geschikt 
personeel nu het meest urgent is. We gaan dan ook aan de slag met 
een ‘experience center’ voor studenten en zij-instromers om kennis te 
maken met de offshore wind sector als een carrièrekeuze.  

Offshore wind 
innovatieagenda 
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Adviescommissie De adviescommissie is in 2021 met het doel gestart om input te leveren 
aan een toekomstgerichte agenda voor AYOP en om als klankbord te 
fungeren voor het bestuur en het AYOP-team. Met de adviescommissie 
zijn we in staat goed vinger aan de pols te houden bij ontwikkelingen 
in de energietransitie om zo kansen te duiden én deze te vertalen naar 
economische activiteiten voor leden.

JAAROVERZICHT 2021 JAAROVERZICHT 2021 3130



De adviescommissieleden brengen actief 
inhoudelijke informatie en hun netwerk 
in. Deelnemers zijn: gemeente Beverwijk, 
gemeente Velsen, Meemaken BV, Port of 
Amsterdam, Rabobank Haarlem-IJmond 
en Zeehaven IJmuiden N.V..  

In 2021 hebben we twee brainstormsessies 
georganiseerd met de adviescommissie en 
een aantal leden van de vereniging. Deze 
leden zijn zorgvuldig geselecteerd om 
de brede vertegenwoordiging en input te 
waarborgen en bestonden uit: gemeente 
Amsterdam, gemeente Beverwijk, Engie 
Fabricom, Neptune Energy, Tata, TenneT, 

Van Oord en Vattenfall. Zij hebben hun 
toekomstvisie, uitdagingen en activiteiten 
met betrekking to de energietransitie met 
ons gedeeld. 

De uitkomsten zijn gevangen in twee 
visuele verslagen, op basis waarvan de 
adviescommissie de volgende prioriteiten 
heeft gesteld:  

 · Wind 
 · Waterstof 
 · Ontmanteling 
 · Kabelinfrastructuur 

Met name waterstof moet verder worden 
verfijnd. De overige onderwerpen (gas, 
zon, opslag CO2) blijven op de agenda 
staan om de ontwikkelingen te volgen 
maar vragen nu geen onmiddellijke actie. 

Ten aanzien van de randvoorwaarden 
kwam samenwerking bijna unaniem 
naar voren. Ook het risico van het gebrek 
aan personeel en de energiemix werden 
vaak genoemd. Maar ook draagvlak en de 

politieke spagaat kwamen naar voren als 
randvoorwaarden. Je kunt niet versnellen 
met potentieel beperkte middelen - voor-
al fysieke ruimte en personeel -  zonder 
daar de omgeving in te betrekken. In een 
schaalvergroting met meer potentie voor 
omzet en het vestigen van bedrijven moet 
je keuzes maken en dat helder kunnen 
uitdragen.  
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AYOP Business 
Guide
Ook dit jaar brachten we weer een nieuwe 
AYOP Business Guide uit!   

De ‘Guide for Offshore Energy Projects 
at the North Sea’. De ontwikkelingen van 
windparken in onze regio nemen hard toe 
de komende jaren. Daarnaast bieden de 
ontmanteling, maar ook modificatie en 
elektrificatie van de oude infrastructuur 
op de Noordzee kansen voor de regio. 

Deze gids geeft feiten en cijfers over deze 
ontwikkelingen. Waar vinden de ontwik-
kelingen plaats? Wat heeft de regio Noord-
zeekanaalgebied te bieden? Daarnaast 
biedt de gids een overzicht van alle leden 
die in de offshore energiesector actief 
zijn. De AYOP Business Guide is zowel als 
magazine verkrijgbaar maar ook online op 
onze website te downloaden.
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Members

AMSTERDAM 
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PORTS

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports, your enterance to 
a wealth of owners, operators, martime and logistics 

suppliers, knowledge, sites, heliport, airport and 
seaports for solutions in offshore energy projects.

At the shortest nautical distance of 
Hollandse Kust Zuid and Hollandse Kust Noord

Use us as an additional information entrance and local content requirements for 
the Amsterdam – IJmuiden offshore region. Now and in the future!

Contact us
Sylvia Boer
sylvia@ayop.com
+31 (0)6 103 575 49

Yolanda Los
yolanda@ayop.com
+31 (0)6 528 529 65 

Dorothy Winters
dorothy@ayop.com
+31 (0)6 109 225 54

2021

Find our 
members on 

AYOP.com

Visit us
Het Havengebouw, 
13th floor
De Ruyterkade 7
1013 AA  Amsterdam (NL)

Hol landse Kust  Noord

Amsterdam
IJmuiden
Offshore Region

19nm

16nm

44nm

32nm

Hol landse Kust  Zuid

THE ESSENTIAL GUIDE
FOR OFFSHORE ENERGY 
PROJECTS AT THE 
NORTH SEA

YOUR EXPERTS 
& PARTNERS 
JUST AROUND 
THE CORNER

DEAR SIR, MADAM, 

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports, your enterance to 
a wealth of owners, operators, martime and logistics 

suppliers, knowledge, sites, heliport, airport and 
seaports for solutions in offshore energy projects.

With great pride we would like to 
take this opportunity to recommend 
the expertise of the members of the 
Amsterdam IJmuiden Off shore Ports 
association. All have their own unique 
experience and contribute to meeting 
the huge challenges involved in the 
off shore energy transition.

The transition to sustainable 
energy in combination with the 
approaching end of the economic 
lifespan of oil & gas platforms 
requires substantial investments in 
off shore wind, the modifi cation and 
electrifi cation of existing platforms, 
the decommissioning of outdated ones 
and the re-use of infrastructure for 
new forms of energy. Energy demand 
will continue to grow over the coming 
decades. Renewables alone cannot meet 
this growing demand and therefore gas 
is needed as a transition fuel. 

When it comes to installation and 
operation & maintenance for the 
development of off shore wind farms, 
drilling projects for gas extraction, 
changes to and maintenance of 
work vessels and platforms, or 
decommissioning or conversion of 
off shore structures and vessels, you 
can leverage on our years of experience 
as we work together to ensure each 
off shore project is a success, both now 
and in the future. In addition to the 

Amsterdam IJmuiden North Sea Canal 
port region’s ‘hard’ qualities – space, 
excellent infrastructure, proximity 
to the wind farms, platforms and 
infrastructure at sea side and excellent 
accessibility accessibility on the land 
side close to Amsterdam Airport 
Schiphol, there are other ‘softer’ factors 
on which we can leverage to ensure 
each project is a success. 

These include a network of energy and 
logistics companies with experience 
in previous off shore projects, a large 
labour potential in a port-industrial 
area, a choice between two or more 
suppliers for each requirement and 
short lines of communications with 
the (port) authorities. Overall, you 
will enjoy the fl exibility of a location 
directly at sea, backed up with 
additional berths, storage space and 
experienced suppliers.

When it comes down to the actual work 
we have vast experience: 
• the pre-assembly, installation and 

logistics of the Noordzeewind, 
Princess Amalia, Luchterduinen 
and Westermeerwind windfarms, 
Windpark Fryslan. Plus the start of 
Hollandse Kust Zuid and Hollandse 
Kust Noord.

• the numerous European projects for 
handling cable logistics and strategic 
storage 

• the mobilisation and conversion of 
work vessels large and small 

• the contribution to various 
decommissioning projects in the 
region

• operation & maintenance and 
project support for both  wind farms 
and oil & gas platforms, including 
maintenance campaignes right in 
front of our coast

We can provide this experience by: 
• setting up the necessary and tailored 

supply chain meetings
• off ering solutions and input for local 

content 
• short lines with authorities
• connections with partners for 

training, education and innovation

Together we can ensure the best 
location, one which is safe & secure and 
includes all the fl exibility
needed for off shore projects. 

Sylvia Boer
Director
Amsterdam IJmuiden 
Off shore Ports

Ron Davio 
Chairman
Amsterdam IJmuiden 
Off shore Ports
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05
01
21

5 januari
AYOP-Business Call
Boskalis luidt het  
nieuwe AYOP-jaar in

Om het nieuwe jaar goed te beginnen 
hebben Boskalis Nederland en Amster-
dam IJmuiden Offshore Ports de leden 
van AYOP uitgenodigd voor een online 
nieuwjaarstoost! 
Boskalis Nederland is lid geworden en wil-
de graag het glas heffen op hun AYOP-lid-
maatschap en de potentie die zij in de 
NZKG-regio ziet. Boskalis is al geruime 
tijd actief in ons gebied. 

 
 
 
 
 
 
 
Voor je staat een fles bubbels, aangeboden door Boskalis Nederland, ons nieuwste lid.  
 
In de eerste AYOP-Business Call van 2021 stellen zij zich aan je voor en toasten ze graag op hun 
lidmaatschap en het nieuwe jaar. Zorg dus dat je erbij bent!  
 
De AYOP-Business Call vindt plaats op dinsdag 5 januari 2021 van 15.00 - 16.00 uur.  
Een uitnodiging met Teams-linkje wordt via e-mail gestuurd. 
 
Over Boskalis Nederland 
Boskalis is al geruime tijd actief in ons gebied. Denk daarbij aan de aanleg van de Marker Wadden, 
landwinning IJburg en de nieuwe Zeesluis IJmuiden, waar momenteel nog  volop gebaggerd wordt in 
de toegangsgeul. Ook voert Boskalis tal van civiele werken uit in de regio. Ongeveer de helft van het 
takenpakket bestaat uit werkzaamheden in de offshore industrie en daarom zijn ze ook zeer 
geïnteresseerd in de nieuwe Energiehaven, die als uitvalsbasis voor de windparken op zee gaat 
dienen. Ook de decommissioning activiteiten en de ontwikkelingen rondom CO2 afvang en opslag 
vindt Boskalis zeer interessant. De divisie Offshore Energy richt zich op een scala aan activiteiten in 
de traditionele olie & gas en in de sterk groeiende renewables markt. Daarmee is Boskalis een sterke 
aanvulling op het offshore energy ecosysteem van de NZKG-regio. 
 
Benieuwd naar de kansen die Boskalis voor groei van de regio en voor samenwerking ziet?  
Zet de fles koud en dan heffen we het glas op dinsdag 5 januari om 15.00 uur. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het team van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports 
Dorothy, Monci, Sylvia & Yolanda 
 
Fijne feestdagen, stay safe en tot 5 januari!   

 

 

In een informatieve presentatie gaf Johan 
van der Vorm toelichting over de werk-
zaamheden van Boskalis. 

Alle leden hadden een fles bubbels toege-
stuurd gekregen. Na afloop van de presen-
tatie toostten we op het nieuwe jaar! 
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19 januari
AYOP-Business Call
Port of Amsterdam

In december 2020 heeft Port of Am-
sterdam haar nieuwe strategie voor de 
periode 2021 – 2025 vastgesteld. 

Naast offshore heeft Port of Amsterdam 
een grote diversiteit aan ladingen en 
activiteiten. Er opereren uiteenlopende 
bedrijven, leveranciers, logistieke dienst-
verleners en overheden. Door nieuwe 
verbindingen tot stand te brengen, wil de 
haven haar klanten, lading en activiteiten 
duurzamer laten groeien. Door bijvoor-
beeld producenten van duurzame energie 
aan bestaande klanten in de haven te 
koppelen of door ervoor te zorgen dat de 

reststroom van de één, de grondstof wordt 
van de ander. 

Daarnaast is een belangrijk onderdeel de 
strategische samenwerkingen van de ha-
ven, zowel binnen als buiten de regio. Eén 
van de belangrijkste resultaten hiervan is 
de ontwikkeling van de Energiehaven. 

Tijdens deze Business Call heeft Allard 
Klinkers – Commercial Manager Offshore 
& Logistics inzicht gegeven in de nieuwe 
strategie van de Amsterdamse haven en de 
belangrijkste doelen en speerpunten voor 
de komende periode besproken. 
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21 januari
Leden-Helpen-Leden 
workshop; digitaal 
samenwerken helpt

MS Teams wordt sinds het begin van de 
coronamaatregelen door bijna alle bedrij-
ven gebruikt. Bijna een jaar later kunnen 
we ons nauwelijks meer voorstellen hoe 
het anders heeft kunnen zijn. Die digi-
tale vergaderingen, en dus ook de AYOP 
Business Calls, zijn alleen mogelijk door 
tussenkomst van datacenters. Maar hoe 
werkt dat dan precies?

Martin Kooijman van WinSys IT Solu-
tions nam ons vanuit ons eigen (thuis)

kantoor mee naar het digitale hart van 
onze samenleving: het datacenter. Vanuit 
het datacenter liet Martin zien hoe zo’n 
datacenter eruit ziet, wat nou eigenlijk de 
cloud is, hoe het zit met ‘big data’ en wel-
ke technologieën worden gebruikt. Waar 
staan jouw bedrijfsgegevens eigenlijk? Hoe 
wordt veiligheid en continuïteit gewaar-
borgd? En hoe bijvoorbeeld onze AYOP 
Business Calls worden ‘gehost’ door een 
datacenter. 
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31 januari
AYOP Nieuwjaarsdiner

We hadden zo gehoopt dat we met de 
nodige aanpassingen toch ons traditionele 
Nieuwjaarsdiner konden organiseren. De 
werkelijkheid was echter anders. De coro-
namaatregelen lieten het niet toe om een 
fysiek diner te organiseren.
Maar we zouden AYOP niet zijn als we daar 
niet wat op gevonden hebben!

Vrijdagavond 29 januari organiseerden we 
wel degelijk een gezamenlijk Nieuwjaars-
diner. Online samen aan de dish met een 
door de leden zelf gemaakt diner. 

’s Morgens bezorgden vier koelwagens 
vanuit IJmuiden door het hele land diner-
boxen bij de leden thuis. Zelfs in België 
werd een box bezorgd.
In de doos bevonden zich alle ingrediënten 
voor een driegangendiner. Niet te moeilijk 
om zelf klaar te maken door de duidelijke 
instructies die bijgevoegd waren. Het werd 
een dolle boel! 
Iedereen deed zijn best en liet trots het 
bereikte resultaat zien. Sommigen met 
meer succes dan ander maar dat mocht de 
pret niet drukken.

MENU
NIEUWJAARSDINER

AMUSE

Breekbrood met 3 dippers 

VOORGERECHT

Tartaar van tonijn, wasabi-
mayonaise, wakame, radijs, 

zoetzure komkommer

HOOFDGERECHT

Zacht gegaarde scharrelhoender, 
ratatouille, roseval aardappeltjes, 

gevogeltejus

DESSERT

Gepocheerde peer, wentelteefje 
van suikerbrood, vanillesaus, 

mascarpone crème
 

2021
AYOP IN

Wat leuk dat je met 
ons mee kookt!  

Grand Café Staal uit IJmuiden heeft 

voor ons een heerlijk 3-gangen menu 

gemaakt. Veel voorbereidingen zijn al 

gedaan, jullie hoeven zelf alleen nog 

maar de finishing touch te doen. Zo 

kunnen alle professionele én minder 

professionele koks onder ons van een 

fantastisch alternatief Nieuwjaarsdiner 

genieten. Nippend aan een wijntje 

of een ander drankje, een praatje 

met elkaar via Teams, thuis je eigen 

sterren-menu bereiden! Dus trek je 

schort aan en dek de tafel!

EET SMAKELIJK!
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02
02
21

2 februari
AYOP-Business Call
met FMTC Safety 

Tijdens deze AYOP Business Call namen 
Michel Hogervorst, Eline Waalewijn & 
Rianne Tiggelman ons mee in hun wereld 
van trainingen waarbij veiligheid centraal 
staan. De uitnodiging klonk: Spring in het 
diepe en geef je over aan de veiligheids-
trainingen van FMTC Safety.

We werden meegenomen in de verschil-
lende veiligheidsaspecten en bespraken 

een aantal samenwerkingsprojecten met 
AYOP-leden. Daarnaast zagen we een paar 
mooie praktijkfilms met een man-over-
board situatie en konden we een heuse 
helikopter escape beleven.

Het werd een interactieve sessie waar-
bij we meer te weten kwamen over de 
belangrijke trainingswereld van FMTC 
Safety.

JAAROVERZICHT 2021 JAAROVERZICHT 2021 4544



02
21

4 / 11 / 18 februari
Februari de maand van 
decommissioning met 
Nexstep 

In de maand februari stond decommissi-
oning centraal bij Amsterdam IJmuiden 
Offshore Ports. Zo waren er drie interes-
sante ‘Kennis & Kansen ontbijtsessies’ 
gepland. De deelnemers zorgden zelf voor 
koffie en een broodje, wij trakteerden op 
het inhoudelijke beleg.

Bij de eerste sessie trapten we af met “De 
Nederlandse ontmantelingsuitdaging 
en kennismaking”, waarin Jacqueline 
Vaessen, General Manager Nexstep, Jo 
Peters, Secretary General NOGEPA en Daan 
Boogaerdt, Decomm Project Engineer 
Neptune Energy & Young Energy Officer 
ons meenamen in hun wereld en hun visie 
op de Nederlandse ontmanteling gaven. 

Tijdens de tweede sessie vertelde Renee 
Stoeller, Program Manager Nexstep & 
Principal Facilities Engineer EBN BV 
over het potentieel van decommis-
sioning in de Nederlandse Noordzee. 
Waar liggen kansen en valkuilen, en 
welke ontwikkelingen zijn er al gaan-
de? Renee nam ons mee in de online 
webportal voor het verwijderen van de 
facilities.

En dan de derde en laatste sessie. Jac-
queline Vaessen, General Manager van 
Nexstep sprak ons bij over hergebruik. 
Eric Kreft van EBN BV ging in op CCUS. 
En Egbert Vrijen, directeur Athos CCUS 
zoomde in op het Athos project.
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16
01
21

16 februari
AYOP-Business Call
Selmers & Van Gool  
Hef- en Hijstechniek

Niet alleen de sector is volop in ontwik-
keling, ook onze leden werken aan nieuwe 
technieken, producten en innovaties. 
Ontwikkelingen die relevant zijn en die we 
graag binnen het netwerk delen. Selmers 
heeft de COVID-tijd nuttig besteed en 
gewerkt aan de ontwikkeling van een zelf-
sturende wagen voor het stralen van grote 
oppervlakken, zoals monopiles. Daarnaast 
hebben ze mogelijkheden tot ‘remote 
commissioning’ m.b.v.  voorbereiding op 
basis van een ‘digital twin’ ontwikkeld. 
Bart Appelman sprak ons bij over deze 
ontwikkelingen.

In de offshore komen complexe hijspro-
jecten steeds vaker voor. Lasten worden 
groter, zwaarder, gevoeliger en omstan-
digheden moeilijker. Daarom is Van Gool 
Hef- en Hijstechniek een samenwerking 
met Enduro Softslings aangegaan voor de 
levering van stroppen gemaakt uit HMPE 
vezels. De HMPE Softslings zijn sterk, 
slijtvast, tot 80% lichter dan staaldraad en 
40% lichter dan polyester rondstroppen. 
Gert-Jan Buijs en Pieter van Duijn namen 
ons mee in de productie en voordelen van 
dit nieuwe product.
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02
03
21

2 maart
AYOP-Business Call
Bluestream 

Bluestream is al meer dan een decen-
nium actief in de olie & gas en offshore 
wind sector en heeft gemiddeld meer dan 
honderd offshore medewerkers. Ze zijn 
gevestigd in Den Helder, maar werken 
regelmatig vanuit IJmuiden en zien de 
offshore energie ontwikkelingen in het 
Noordzeekanaalgebied. Net als wij geloven 
ze dat samenwerken en kennis uitwisselen 
de sleutel is naar de toekomst.

Bluestream levert onderzeese en topside, 
standalone en volledig geïntegreerde dien-
sten aan zowel de olie & gas- als wind-

markt. Innovatie is daarbij essentieel voor 
Bluestream. Zo is de R&D afdeling volop 
bezig met de ontwikkeling van inmiddels 
de derde ROV-tool. Met deze tool is het 
mogelijk om zonder duikers reparatiewer-
ken uit te voeren.

In deze Business Call hebben we samen 
met Rolf de Vries en Rutger Lieverse  de 
Surface Demand Diving, ROV’s, Rope Ac-
cess en Unmanned Aerial Vehicles verkent.
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16
03
21

16 maart
AYOP-Business Call
SKOON

Tijdens deze AYOP Business Call lichtten 
Peter Paul van Voorts tot Voorst oprichter 
van Skoon Energy en Robin Schipper com-
mercial manager van Port of Amsterdam 
het Project Clean Amsterdam toe. 

Project Clean Amsterdam is een times-
haringconcept met een drijvende batterij 
op een elektrisch schip die groene stroom 
levert aan projecten met een tijdelijke 

extra energiebehoefte. Het project is een 
samenwerking tussen Skoon, Port of Am-
sterdam en SEP Energy. 
 
Peter Paul en Robin gaven toelichting wat 
Project Clean Amsterdam betekent voor de 
haven, maar ook hoe dit project bijdraagt 
aan de energietransitie, welke lessen zij 
geleerd hebben en welke lessen de offshore 
energie sector mogelijk kan gebruiken.

JAAROVERZICHT 2021 JAAROVERZICHT 2021 5352



30
03
21

30 maart
AYOP-Business Call
Rabobank

Duurzaam ondernemen loont! Maar hoe 
dan en waar begin je als bedrijf? Lange tijd 
leek dit een tegenstrijdige combinatie: geld 
verdienen met duurzaamheid. Maar meer 
en meer wordt dit realiteit. Niet alleen 
voor multinationals, het ligt voor elk be-
drijf binnen handbereik. En niet alleen dat, 
de urgentie om duurzaam te ondernemen 
groeit iedere dag.

Wat kan jouw bedrijf doen om duurzaam 
te groeien, waar liggen de kansen en risi-
co’s, waar moet je nu acteren en waar de 
komende jaren? Daniëlle Strating-Geijte-
man, Sustainable Business Advisory bij de 
Rabobank, liet aan de hand van concrete 
voorbeelden zien hoe jouw bedrijf én kan 
verduurzamen én geld kan verdienen en 
waar kansen en mogelijkheden liggen, zo 
ging ze onder andere in op de duurzaam-
heidsacties van Maersk.

JAAROVERZICHT 2021 JAAROVERZICHT 2021 5554



13
04
21

13 april
AYOP-Business Call
TNO

In deze Business Call vertelde Ton Wil-
denborg, geoscientist/project leader bij 
TNO Built Environment and Geosciences, 
hoe CCS (Carbon Capture and Storage) in 
de energietransitie past, welke initiatie-
ven er in Nederland lopen en waarom de 
Noordzee geschikt is voor opslag van CO2. 
Ook gluurden we bij de buren in de UK, 
Denemarken, Noorwegen en IJsland. Ten-
slotte lichtte TNO toe wat ze op CCS-ge-
bied hebben gedaan in Amsterdam en 
Rotterdam, welke technische uitdagingen 

ze tegen kwamen, hoe ze de lege velden op 
de Noordzee matchen met de beschikbaar 
komende CO2 en welke kosteninschatting 
voor transport en opslag er gehanteerd 
kan worden.
 
De missie van TNO is mensen en kennis 
verbinden om innovaties te creëren die de 
concurrentiekracht van bedrijven en het 
welzijn van de samenleving duurzaam 
versterken. 
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22
04
21

22 april
Doe mee in offshore wind 
met Techport
AYOP en Techport willen dat de offshore 
windsector in het Noordzeekanaalgebied 
floreert. Aangesloten bedrijven kijken met 
veel belangstelling naar deze opkomen-
de markt. Maar is deze interessant om te 
betreden? En welke vraagstukken liggen 
er vanuit de sector?  Is er behoefte aan de 
kennis en vaardigheden die de toeleverbe-
drijven in huis hebben? Kunnen diensten, 
producten of gebruikte technologieën uit 
de maakindustrie of olie- en gas gekopi-
eerd worden naar de offshore windsector?

Doel was om aan het eind van deze serie 
bijeenkomsten een innovatie-agenda te 
hebben voor het Noordzeekanaalgebied en 
die via innovatieprojecten met bedrijven 
uit de regio uit te voeren.

Omdat het uiteindelijk de asset owners zijn 
die de vraag aan de toeleverketen bepalen, 

zitten AYOP en Techport met onder meer 
MHI Vestas, Vattenfall, Eneco en Noord-
zeewind aan tafel om van hun te horen 
waar de kansen liggen.

In de eerste bijeenkomst deelden we het 
Plan van Aanpak. Ter inspiratie kwamen 
er bovendien twee voorbeelden van inno-
vaties uit de maakindustrie aan bod die 
geboren zijn in andere markten en nu hun 
weg vinden naar de offshore wind.

Zo liet SKF zien waar condition monito-
ring, kunstmatige intelligentie en wind 
samen komen. PhotonFirst toonde de 
mogelijkheden van optische sensoren die 
vanuit de vliegtuigbouw nu klaar zijn voor 
andere toepassingen, zoals offshore wind.
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28
04
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28 april
AYOP-Business Call
Tata Steel

Tata Steel wil haar positie als één van 's 
werelds toonaangevende staalbedrijven 
behouden. Om dit te doen, verkennen ze 
constant nieuwe manieren om met ande-
ren samen te werken en identificeren ze 
de beste ideeën en technologieën. Zo heeft 
Tata plannen voor de grootste CO2 afvan-
ginstallatie ter wereld. Tata wil in 2030 de 
CO2 uitstoot met 40 procent teruggebracht 
hebben. Tegelijkertijd richten ze zich op 

het verder verduurzamen van het produc-
tieproces en het maken van CO2 neutraal 
staal met waterstof. Hoogwaardig staal dat 
sterker is, langer meegaat en met minder 
grondstoffen wordt geproduceerd.

Donald Voskuil nam ons mee in de ont-
wikkelingen rond Tata Steel in IJmuiden 
en de grote projecten die spelen rond dit 
thema zoals Athos en Everest. 
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29
04
21

29 april
AYOP’s 100 leden borrel

Het 100e AYOP-lid was een feit!  
Een magische grens, waar we met z’n 
allen trots op mogen zijn. 

Behalve dat het een mooi rond getal is, is 
het veel belangrijker dat het netwerk van 
100 leden een steeds completer ecosys-
teem vormt. Een netwerk dat gezamenlijk 
oplossingen ontwikkelt die aan de ener-
gietransitie bijdragen, kennis met elkaar 
deelt en samenwerkingen zoekt. 

Tijdens de 100-leden-borrel hebben we 
onthuld wie het 100e lid was: TenneT.
Het was een nek-aan-nekrace want we 
hebben veel nieuwe leden mogen ver-
welkomen. Onder andere WorldEmp, SEW 
Energy, Van Oord Offshore Wind, Topsho-
re, Neptune Energy en Nautilus Port 
Services sloten zich bij ons aan.

Veel van onze leden hebben ook enthou-
siast meegewerkt aan de vlaggenvideo 

ter gelegenheid van het 100e lid. Alle 
leden kregen een AYOP zwaaivlag toege-
stuurd. De vraag was om een kort filmpje 
te maken waarin de werkzaamheden van 
het betreffende bedrijf met de AYOP vlag 
zichtbaar was. Het resultaat is erg leuk 
geworden! Tijdens deze borrel hebben we 
deze film in première laten gaan.

En AYOP zou AYOP niet zijn als we de 
borrel in het AYOP Business Call Café voor 
jullie aankleedden. Bediening was er niet, 
maar Leonardo Hotel IJmuiden Seaport 
Beach stelde een borrelbox met lokale pro-
ducten samen. Deze box is naar alle leden 
gestuurd. Deze borrelbox was letterlijk 
een voorproefje van de AYOP Business Call 
op 25 mei met Leonardo Hotel IJmuiden 
Seaport Beach.
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29
04
21

29 april
AYOP-Business Call
EST-Floattech

Uitstoot verlagen, kosten besparen en 
veilig werken? Dat kan met de intelligen-
te batterij oplossingen van EST-Float-
tech. Met een trackrecord van meer dan 
tweehonderd grote projecten wereldwijd is 
EST-Floattech een van de sterkste leveran-
ciers van maritieme batterijen. 
 

EST-Floattech wil bijdragen aan een beter 
klimaat en een gezonder milieu. Hoe ze 
dat precies doen en voor wie ze werken 
heeft Koen Boerdijk van EST-Floattech 
ons tijdens de Business Call uitgelegd. 
Koen vertelde onder andere over het wind 
energie project dat ze samen met Kenz 
Figee hebben uitgevoerd, maar ook op het 
hybride ferry project voor het Amsterdam-
se IJ. 
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25
05
21

25 mei
AYOP-Business Call
Leonardo IJmuiden 
Seaport Beach Hotel  

We hadden tijdens de 100-leden-borrel 
letterlijk al een voorproefje gekregen van 
Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Be-
ach. Maar zij hebben natuurlijk meer te 
bieden dan heerlijke borrelpakketten met 
lokale producten. Als offshore hotel van de 
toekomst bieden zij al veel. Denk aan ver-
gaderruimtes, trainingsruimtes, maaltij-
den afgestemd op offshore medewerkers, 

en een opstaplocatie ‘om de hoek’. Enkele 
leden hebben deze faciliteiten al ontdekt. 

Denise van Gaans, M&E Manager van 
Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach, 
vertelde in deze AYOP Business Call wat zij 
speciaal voor de offshore sector te bieden 
hebben. Inclusief een virtuele rondleiding 
door het recentelijk verbouwde hotel. 
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03
06
21

3 juni
Algemene Leden 
Vergadering

Ook dit jaar was het niet mogelijk om een 
fysieke Algemene Leden Vergadering te 
organiseren. Maar AYOP zou AYOP niet zijn 
als we niet iets leuks hadden bedacht om 
van de ALV een leuk event te maken.
Uiteraard hebben te teruggekeken naar 
2020 en vooruitgekeken naar 2021. Ook 
hebben we verantwoording over de centjes 
afgelegd. 

Na afloop van de ALV bracht stand-upco-
median en keynote spreker Joris Mencke 
ons in beweging. Joris had bij een aan-
tal leden veranderwensen opgehaald en 
gefilmd en op geheel eigen wijze gepre-
senteerd. Met een grap hier en een grol 
daar, maar met inspirerende voorbeelden. 
Ook uit onze sector. Want onze sector is 
door de energietransitie als geen ander in 
beweging. 
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06
21

8 juni
AYOP-Business Call
Eneco 

Eneco is één van de grootste investeerders 
in het ontwikkelen van duurzame energie-
projecten, zoals windparken. Zo zal Eneco 
samen met Shell Nederland, verenigd in 
de joint venture Consortium CrossWind, 
het windpark Hollandse Kust Noord gaan 
bouwen. Eneco Wind is al in IJmuiden 
gevestigd met een onderhoudsbasis voor de 
offshore windparken Eneco Luchterduinen 
en Prinses Amaliawindpark.
 

Tijdens de AYOP Business Call vertelde 
Dave de Lang, Manager Energietransitie 
Midden Nederland van de Eneco Groep 
over deze ontwikkelingen. En wat is daar-
bij nodig vanuit de gehele supply chain? 
Maar ook over de kijk van Eneco op de 
energietransitie en de rol die Eneco daarin 
wil spelen. Welke omslag heeft Eneco ge-
maakt, en welke uitdagingen kwamen en 
komen ze nog steeds tegen? 

Kortom, dit was weer een zeer energieke 
en informatieve call!
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11 juni
Online speeddate met de 
(Rotterdamse) offshore 
community

Met de tweewekelijkse AYOP Business 
Calls bleven de AYOP-leden ook in dit 
‘online-tijdperk’ met elkaar in contact 
en kunnen kennis en ontwikkelingen 
worden gedeeld. Maar ook al bestaat het 
AYOP-netwerk inmiddels uit meer dan 115 
leden, het offshore business netwerk is 
natuurlijk groter dan de ‘collegaleden’. 

Om die reden organiseerden wij samen 
met Rotterdam Port Promotion Council en 
IRO een online speeddate met de (Rotter-
damse) offshore community. Een unieke 
gelegenheid om in tijden dat elkaar op 
beurzen en conferenties niet mogelijk zijn, 
in een korte tijd kennis te maken met een 
groot aantal partijen uit de (Rotterdamse) 
offshore energy sector. 

Bij deelname aan deze bijeenkomst draaide 
je mee in een online netwerkcarrousel, 
waarbij bedrijven vanuit de netwerkorga-
nisaties AYOP, Rotterdam Port Promotion 
Council en IRO zoveel mogelijk met elkaar 
werden gematched. 

De gespreken duurden zes minuten, waar-
na de carrousel vervolgens doordraaide 
naar een volgende match. Het is bleef dus 
steeds een verrassing met wie je in contact 
kwam. Waar het gesprek over ging  kon je 
zelf bepalen.  Maar er ontstond een mooie 
en laagdrempelige manier om te netwer-
ken, kennis te delen, afspraken te maken, 
of (bij) te praten over de Offshore Energy 
Industry.
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17/24
06
21

17 / 24 juni
H2 webinar 
Creating Clean Energy 
Together

Duurzame vooruitgang start met samen-
werking en een gezamenlijke regie. De 
vraag naar offshore energie wordt steeds 
groter en het aantal betrokken partijen 
ook. Het vraagstuk wordt groter en com-
plexer dan de capaciteit van individuele 
havens. Daarom hebben de havens in de 
regio’s Den Helder en het Noordzeeka-
naalgebied, ondersteund door de regionale 
verenigingen AYOP en North Sea Energy 

Gateway (NSEG), de handen ineen ge-
slagen. Vanuit onze strategische ligging 
geven we vaart aan de ontwikkeling van 
offshore energie op de Noordzee.

In dit tweedelig webinar spraken we over 
de landelijke ontwikkelingen, maar werd 
er ook ingaan op de regionale projecten in 
onze provincie. Na afloop was er gelegen-
heid om met elkaar te netwerken.
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22
06
21

22 juni
AYOP-Business Call
Royal Dirkzwager 

In deze AYOP Business Call maakten we 
nader kennis met Royal Dirkzwager. Want 
we kennen ze van het coördineren van de 
scheepsbewegingen, maar ze doen héél 
veel meer in de offshore energie. 

Denk daarbij aan het leveren van techno-
logy voor de grensbewaking van windpark 
Borselle. Of het bewaken, samen met 

oliemaatschappijen, van de platformen op 
zee. Daarnaast doen ze veel guard vessel 
coordination tijdens kabeltrekactiviteiten. 
En tot slot vertelde Marjolein Kijzerwaard 
over het kweken van zeewier en testen 
van zonnepanelen op zee met het voor-
beeldproject van de zeewierboerderij op de 
Noordzee.
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29
06
21

29 juni
Havenrondvaart

We mochten weer! En ook al zagen we 
elkaar regelmatig met de AYOP Business 
Calls, we keken er allemaal naar uit om 
elkaar weer in levende lijve te zien.
Daarom waren we blij dat we de AYOP 
Havenrondvaart konden organiseren. 
Dinsdag 29 juni stapten we met 50 leden 
aan boord van de River Dream. Onder het 
genot van een drankje, haring (die we 

eerder bij de Algemene Leden Vergadering 
moesten missen) en bitterballen konden 
we gedurende twee uur ouderwets netwer-
ken. Binnen en/of buiten. Want natuurlijk 
was dit event volledig coronaproof! De 
route door de haven was zo gemaakt dat 
we zo veel als mogelijk langs de leden/
offshore bedrijven konden varen. Dus er 
was voldoende te zien!
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21
07
21

21 juli
AYOP-zomerborrel  
aan het strand

De zon ging weer schijnen en de corona-
maatregelen waren versoepeld. Met de 
AYOP-zomerborrel ‘vierden’ we dat we 
elkaar weer fysiek konden ontmoeten.
‘Gewoon’ onder het genot van een drankje 
en een hapje bijpraten over waar jullie mee 
bezig waren. Welke ontwikkeling maakt 
jouw bedrijf door, waar heb je behoefte 

aan? En andersom natuurlijk. Welke focus 
heeft het andere lid, hoe sluit dat aan bij 
wat jullie doen en wat kunnen jullie van 
elkaar leren? Kortom, onder de zomerzon 
ouderwets netwerken.
De AYOP-zomerborrel vond, hoe kon het 
ook anders, op een zomerse locatie plaats 
aan het strand in IJmuiden bij Zilt aan zee.
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25
08
21

25 augustus
AYOP-zomerborrel  
bij TenneT

Op woensdag 25 augustus vond de tweede 
AYOP-zomerborrel plaatst. Deze keer wa-
ren we te gast bij het informatiecentrum 
van TenneT.
Behalve met elkaar bijpraten en van 
gedachten te wisselen, werd er ook een in-
houdelijk programma georganiseerd. Ten-
neT vertelde meer over de werkzaamheden 
voor het aansluiten van de drie windpar-
ken op zee op het landelijke hoogspan-

ningsnet. De projectmanagers offshore 
van de projecten Hollandse kust (noord) 
(west Alpha) en (west Beta) vertelden over 
hun werkzaamheden voor de bouw van het 
platform, de aanleg van de zeekabel en de 
aansluiting met het windpark Holland-
se Kust (noord) dat gebouwd wordt door 
Crosswind. Daarnaast namen we een kijkje  
bij de bouw van het transformatorstation 
in Beverwijk. 
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14
09
21

14 september
AYOP-Business Call
Vattenfall update 
windpark Hollandse Kust

Op 5 juli zijn de offshore bouwwerkzaam-
heden officieel gestart. Inmiddels zijn de 
eerste series monopile funderingen met 
succes geplaatst. De komende maanden 
zullen nog tientallen funderingen volgen.
Al in de zomer van 2020 is begonnen met 
het ontwerp voor de installatiemethodes 
en -gereedschappen. Samen met Seaway 
7 is toegewerkt naar een passend concept 
voor het plaatsen van deze funderin-

gen. Met het oog op efficiënt gebruik van 
materialen, zoals staal, is elke fundering 
specifiek ontworpen voor de locatie waar 
deze wordt geïnstalleerd. De zwaarste en 
grootste monopile weegt 955 ton en is 75 
meter lang, terwijl de lichtste en kortste 
fundering nog altijd 735 ton weegt en 62 
meter lang is. De monopile funderingen 
worden geplaatst in waterdieptes varië-
rend van 17 tot 28 meter.

Operations & Maintenance
Nadat windpark Hollandse Kust Zuid in het 
voorjaar van 2023 volledig in gebruik is 
genomen, zal de Operations & Maintenan-
ce (O&M) organisatie van Vattenfall het 
beheer van het windpark overnemen en 
vanuit de haven van IJmuiden zorgdragen 
voor een efficiënte operatie en geplande- 
en ongeplande onderhoudswerkzaam-
heden uitvoeren. De O&M organisatie 
maakt daarbij gebruik van een nieuwe 
onderhoudshub. De bouw van de nieuwe 

onderhoudshub vordert gestaag en zal naar 
verwachting begin 2022 zijn afgerond. 
Wanneer het windpark volledig operatio-
neel is zullen hier zo’n 25 vaste medewer-
kers aan de slag gaan en, afhankelijk van 
het seizoen, tot wel 60 onderhoudstechnici.

Update
Vattenfall gaf in deze AYOP Business Call 
een update van de werkzaamheden, van de 
uitdagingen waar ze (nog) voor staan, en 
over de verdere planning.
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15
09
21

15 september
Havenrondvaart

De eerste Havenrondvaart was in no-time 
uitverkocht. Daarom waren we blij dat we 
een tweede AYOP Havenrondvaart konden 
organiseren. 
Door de verspoelde coronamaatregelen 
konden we nu nog met een grotere groep 

dan de eerste keer aan boord van de River 
Dream stappen. Varend door de Amster-
damse haven en onder het genot van een 
drankje en hapje konden we gedurende 
twee uur ouderwets netwerken. 
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09
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22 september
Offshore Energy cursus: 
from fossil to renewables

Met een aantal AYOP-leden volgden wij de 
IRO-cursus Offshore Energy: from fossil to 
renewables. We werden ingewijd in de we-
reld van offshore energy, en het vraagstuk 
over hoe we de transitie van fossiele naar 
hernieuwbare energiebronnen kunnen 
realiseren. Deze cursus is speciaal ontwik-
keld voor niet-technische medewerkers 
of starters in de energiewereld, met name 
de offshore industrie. We zitten midden in 
de energietransitie. Sommigen van onze 
leden vinden hun oorsprong in de traditi-

onele olie & gas industrie en anderen zijn 
later opgericht om in te spelen op de her-
nieuwbare energiebronnen. Maar allemaal 
zijn we bezig met energie. 
De cursus vond plaats in het Maritiem 
Museum in Rotterdam en bevatte ook een 
actieve deelname aan de Offshore Expe-
rience, waar je zelf kond ervaren hoe het 
is op een diepte van drie kilometer onder 
water te moeten werken en waar we kon-
den zien hoe offshore medewerkers hun 
werk op open zee uitvoeren.
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10
21

5 oktober
Techport Technologieweek

Leuker kunnen we het niet maken, mak-
kelijker wel. Want dat er in de toekomst 
een tekort aan geschoold technisch perso-
neel is, is niet leuk maar wel een feit. Daar 
krijgen velen van jullie op termijn ook mee 
te maken. Daarom is belangrijk dat we hier 
vol op voorsorteren. AYOP is actief betrok-
ken bij diverse initiatieven voor oplossin-
gen voor het dreigend personeelstekort.

Zo waren we sponsor van de Techport 
Technologieweek die van 4 - 8 oktober 
2021 werd georganiseerd. Onbekend maakt 
onbemind. Maar andersom zeker ook! 
Daarom konden basisschoolkinderen hier 

kennismaken met techniek in het alge-
meen, en middelbare scholieren met smart 
maitenance/digitalisering. Want zij zijn de 
toekomst van onze leden! 
Wij als branche kunnen als geen ander 
bijdragen aan een goed en positief beeld 
van technologie en de kansen van werken 
in de techniek. En daarmee proberen de 
toekomstige problematiek op de arbeids-
markt te beïnvloeden. Een opgave en ver-
antwoordelijkheid voor ons allemaal. Want 
techniek is leuk! Een baan in de techniek 
heeft de toekomst! En dat is wat de Tech-
port Technologieweek wil promoten onder 
kinderen en jongeren.
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10
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13 oktober
LEDEN-ONTMOETEN-LEDEN 
Bijeenkomst bij CHC 
Helicopters en PointB

Samen met CHC Helicopters, Den Hel-
der Airport, North Sea Energy Gateway 
en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 
Noord organiseerden wij deze bijeen-
komst. 

Den Helder Airport faciliteert al 50 jaar 
helikoptervluchten naar olie- en gas-
platforms in de Noordzee. Een efficiën-
te en betrouwbare modaliteit voor het 
vervoeren van bemanningsleden in een 
offshore omgeving. Nu de energietran-
sitie is ingezet, verschuift de vraag naar 
bemanningsvervoer ook richting offshore 
windparken. In deze sector wordt veel 
gebruik gemaakt van schepen als vervoer-

middel. Met EU-plannen om de capaciteit 
van het offshore windpark op de Noord-
zee te 25-voudigen, en daarmee ook de 
onderhoudswerkzaamheden, zal er een 
toenemende vraag komen naar beman-
ningsvervoer.

Nick Waterdrinker van Point B, en tevens 
Business Development Manager voor Den 
Helder Airport, heeft de high lights uit het 
rapport van To70 gepresenteerd. Aanslui-
tend gaf CHC Helicopters een presentatie 
over wie ze zijn en wat ze doen. De middag 
werd afgesloten met een rondleiding en 
een de 'ouderwetse' netwerkborrel met 
bitterballen.
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26-27
10
21

26 & 27 oktober
Offshore Energy

Na een keer uitgesteld te zijn geweest vond 
26 en 27 oktober weer een fysieke Offshore 
Energy plaatst. In de Amsterdamse RAI 
stond het AYOP-paviljoen als vanouds 
prominent direct bij de ingang. 

Maar liefst 39 AYOP-leden waren op ons 
paviljoen vertegenwoordigd. 
Biardo Survival Suits, Boluda Offshore, 
Brand Energy, Breman Offshore, CHC 
Helicopter, C-Ventus – VLCV, DecomMis-
sionBlue, Deep, Den Helder Airport, DHSS, 
Dutch Marine Contractors, Eagle-Access, 
EST-Floattech, Gibb Safety, Industri-

eel Klimmen, Knowledge Insight, Koole 
Contrators - Decom Amsterdam, Kuhlman 
Repko Shipping, Lubbers Logistics, Mistras 
Group, Municipality Amsterdam, Munici-
pality Velsen, Oceanwide, Pentacon, Peter-
son, Port of Amsterdam, Port of IJmuiden, 
Roodenberg Staalkabels, Royal Dirkzwa-
ger, SeaRenergy, TMA Logistics, Unique 
Lights, van Gool hef-en hijstechniek, van 
Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken, VCK 
Travel, Wind Cable Service, Windcat work-
boats, WorldEmp en Zbridge.
Daarnaast waren leden individueel met een 
stand aanwezig of bezochten ze de beurs. 
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26 oktober
Offshore Energy 
Standhoudersontbijt

Voor de start van de Offshore Energy bood 
Peterson een ontbijt aan voor de stand-
houders van het Amsterdam IJmuiden 
Offshore Ports-paviljoen.

AYOP-standhouders konden een uur voor 
opening van de beurs naar het pavil-
joen komen. Onder het genot van een 

kopje koffie, thee of smoothie en andere 
lekkernijen de stand of torenwand rustig 
bekijken en de folders op hun plek leggen.

Verder rustig kennismaken met de overige 
standhouders voordat de drukte op de 
beurs begon.
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26 oktober
Offshore Energy
Happy Hour

Tijdens de Offshore Energy werd De-
comMissionBlue officieel gelanceerd. Dat 
vierden we met een Happy Hour op het 
AYOP-paviljoen. 

DecomMissionBlue is gefaciliteerd door 
AYOP en opgericht door de AYOP-leden BK 
Ingenieurs, Boskalis Nederland, Building 
Careers, Koole Contractors/Decom Am-
sterdam, Mammoet, Port of Amsterdam, 
Reym, Seafox, Tata Steel en Van Leeuwen 
Zwanenburg Sloopwerken. Zij delen de 
ambitie om de groeiende uitdaging van 
ontmanteling en recycling van offshore en 
maritieme objecten & installaties (plat-
forms, schepen, windturbines) op een ef-

ficiënte, snelle en vooral duurzame manier 
aan te pakken. Niet helemaal uit het niks. 
Immers, achter de nieuwe zeesluis wordt 
een gloednieuwe werf geopend, uitgerust 
om getijvrij en dus tijdbesparend te wer-
ken. Met een ideale geografische ligging 
ten opzichte van de Noordzee, en het 
voordeel dat alle onderdelen en materialen 
binnen een straal van 16 kilometer kunnen 
worden verwerkt, liggen er veel kansen 
voor de gevestigde bedrijven. De oprich-
tingspartners vertegenwoordigen de hele 
waardeketen en versterken elkaar door het 
combineren van uiteenlopende expertises, 
disciplines, ervaring en perspectieven.
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26 oktober
Offshore Energy
Netwerkdiner

Dinsdagavond, na afloop van de Offshore 
Energy,  organiseerden we het AYOP-leden 
netwerkdiner. In informele setting tijdens 
een driegangendiner konden we met el-
kaar van gedachten wisselen over ontwik-
kelingen en samenwerkingen.

Het diner vond plaats op de 17e etage van 
het spiksplinternieuwe NH nhow hotel 
Amsterdam RAI, met fantastisch uitzicht 
over de stad. 
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27 oktober
Offshore Energy
Haringparty

Op woensdagmiddag ws de traditionele 
haringparty. De haring was zo popu-
lair dat de dame achter de haringkar het 
schoonmaken van de haringen vaak niet 
kon bijhouden. Met dank aan Zeehaven 
IJmuiden N.V. voor sponsering van de 
haringkar.
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16
11
21

16 november
AYOP-Business Call
Bureau Veritas

We zitten midden in de energietransitie en 
staan aan de vooravond van grote veran-
deringen met een enorme impact, maar 
hoe gaan deze er precies uitzien en waar 
kun je als bedrijf op anticiperen? 

Bureau Veritas is sinds het begin van de 
olie- en gaswinning op de Noordzee actief 
met offshore werkzaamheden en daarmee 
geen onbekende voor veel AYOP-leden. 
Het bedrijf heeft veel ervaring en exper-
tise met opwekking van energie via wind 

en recent ook waterstof, pijpleidingen, 
kabels en offshore installaties, zowel in 
de nieuwbouw, modificatie als decommis-
sioning fases. Dat geldt ook voor on- en 
offshore energieproductie. Daarnaast is 
Bureau Veritas in samenwerking met haar 
opdrachtgevers betrokken bij elektrifica-
tie van offshore platforms, toekomstige 
CO2-opslag in verlaten gasvelden (CCS) 
en certificatie rondom veiligheid van deze 
installaties op de Noordzee.
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18
11
21

18 november
Offshore Industry

De Offshore Industry vond dit keer in 
de Johan Cruijff Arena plaats. Vanwege 
de coronaregels was het een hybride 
event was het programma zowel fysiek 
als online te volgen. Er was een sterk 
inhoudelijk programma met topspre-
kers uit de sector. 

Sinds de komst van ‘Fit for 55’ is er 
meer duidelijkheid omtrent de doelen 
voor 2050. Maar de grootste omslag 

ligt nog steeds in de complexiteit, 
beschikbare tijd en middelen om de 
gestelde doelen succesvol te beha-
len. Welke cross-chain samenwerkingen 
moeten er komen en waar komen dan de 
kansen te liggen? Welke innovatieve idee-
en kunnen de offshore markt verstoren?
Ook was er volop gelegenheid om mee 
te discussiëren, vragen te stellen en te 
netwerken. 
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24
11
21

24 november
WindEurope Kopenhagen

Van 23 t/m 25 november vond in Kopenha-
gen de WindEurope ‘Electric City’ plaats. 
Ook dit jaar waren we met een gezamen-
lijke stand van Port of Amsterdam, Port of 
Den Helder en Port of IJmuiden in Dutch 
Village aanwezig.

Wind Europe Electric City is een uniek 
evenement dat de hele windindustrie 
samenbrengt met spelers van binnen en 
buiten de wind industrie. Voor AYOP-leden 
organiseerden we zowel een 3-daagse als 
een 1-daagse reis naar Kopenhagen.
Voor de bezoekers op dinsdag was er een 
lekkere hotdog beschikbaar. Mogelijk 
gemaakt door de drie havens.
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14
12
21

14 december
AYOP-Business Call
Hollandse Kust West 
RVO tender door NWEA

De tender van RVO voor Hollandse Kust 
West is in voorbereiding. Gegadigden 
moeten circa april/mei 2022 indienen. 
Hans Timmers, voorzitter van Nederlandse 
WindEnergie Associatie (NWEA), gaf tij-
dens deze AYOP Business Call een toelich-
ting geven op deze tender en de focuspun-
ten van RVO in het bijzonder: ecologie en 
systeemintegratie. Daarnaast is nieuw in 

deze tender dat een ‘financiële vergoeding’ 
is opgenomen: indieners van de tender 
kunnen punten verdienen, voor 50 miljoen 
krijgen ze een maximaal aantal punten. 
Daarnaast speelt op de achtergrond de 
uitwerking van stikstofwetgeving. Wat 
houdt dit allemaal in, en wat is de invloed 
op ontwikkelaars en toeleveranciers? Hans 
vertelde er alles over!
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15
12
21

15 december
Het grootste online 
offshore café

Om het jaar goed met elkaar af te sluiten 
openden IRO, NWEA, AYOP, Promoti-
on Council North Sea Port, Energy Port 
Zeeland, Northern Netherlands Offshore 
Wind (NNOW), North Sea Energy Gateway, 
Rotterdam Offshore Wind Coalition en de 
Offshore Community Rotterdam (RPPC) 
voor alle leden hét (online) Offshore Café. 
Hier konden de leden een uur lang onder-
ling speeddaten en aansluitend met elkaar 
napraten. 

Bij deelname aan deze bijeenkomst draaide 
je mee in een netwerkcarrousel, waarbij 
leden van bovengenoemde organisaties 
'random' met elkaar werden gematched. 
Gedurende zes minuten ging je met elkaar 
in gesprek, waarna de carrousel ver-
volgens doordraaide naar een volgende 
match. Het bleef dus steeds een verrassing 
met wie je in contact kwam. Een mooie 
en laagdrempelige manier om even bij te 
praten, kennis te delen en natuurlijk ook 
om elkaar fijne feestdagen te wensen en de 
goede voornemens voor het nieuwe jaar te 
bespreken. 
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Abeko
Actemium
Alphatron Marine
Atlas Professionals
Biardo Survival Suits
BK Ingenieurs
Blade Made 
Bleustream
Blue Offshore
Boluda Offshore
Boon Learning
Boskalis
Bota Transport
BOW Terminal
Brand Energy & Infrastructure Services
Bredenoord
Breman Offshore
Building Careers 
Bureau Veritas
Bus Industrial Tools
Cargostore Worldwide
Certion
CHC Helicopters
C-Ventus - Offshore windfarm services
Damen Shiprepair Amsterdam
Damen Shiprepair Oranjewerf
de Vries & van de Wiel
Deep - Hydrography & Geophysics

Den Helder Airport
Deutsche Windtechnik
DHSS 
Dirkzwager, Royal
Dutch Marine Contractors
Eager.one
Eagle Access
ELA Container Offshore
Eneco
EST-Floattech
eWorks
Fabricom Offshore Services 
FMTC Safety
Gemeente Amsterdam 
Gemeente Beverwijk
Gemeente Velsen
Gemeente Zaanstad
Gezamenlijke Brandweer Amsterdam
Gibb Safety & Survival
Golden Arrow
Industrieel Klimmen
Intramar Insurances
Intures Industry
IRO 
Isolatie Combinatie Beverwijk
Iv-Consult 
KenzFigee
KH Engineering

Knowledge Insight 
KNRM
Koole Contractors
Kuhlman Repko Shipping
KVSA 
Leonardo Hotel
LiftWerx
Loodswezen - regio Amsterdam-IJmond
Lubbers Logistics Group
Mammoet Nederland 
Meemaken
Nautilus Port Service
Navingo
Neptune Energy
Newrest
NorthCmedia
Nova College
Oceanwide 
Otos LMR systems
OV IJmond
Pentacon Engineering
Peterson 
Point B
Port of Amsterdam 
Port Towage Amsterdam
Rabobank metropoolregio Amsterdam
Reym 
Rietlanden Terminal

Riwal Industry Solutions
Roodenberg Staalkabels
Seafox
Selmers 
SEW Energy
Spliethoff Transport
Stork Industry Services
Strohm 
Tata Steel
Techport
TechRent
TenneT
TMA Logistics
Topshore
Unique Lights
van Gool hef- en hijstechniek
Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken
Van Oord Offshore Wind
Vattenfall
VCK Travel
Venus & de Waard 
Vestas Offshore Service
Wind Cable Services 
Windcat Workboats 
WinSys IT Solutions
WorldEmp
Zbridge
Zeehaven IJmuiden NV

Ledenlijst per 2022
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Bezoek ons
Het Havengebouw, 13e verdieping
De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam

VIND ONZE LEDEN OP


