WINDTURBINES OP STRAND
MAASVLAKTE 2
Morfologische inpassing windturbines ter ondersteuning van
tenderproces
In 2019 heeft Rijkswaterstaat een tender in de markt gezet aangaande de
bouw en exploitatie van windturbines op de Tweede Maasvlakte. Svašek
Hydraulics heeft de voorbereiding en ondersteuning van die tender
verzorgd voor wat betreft het effect van de turbines op de veiligheid van
de zandige zeewering en het lange termijn onderhoud. De
werkzaamheden omvatten onder andere literatuuronderzoek, het
organiseren van een expert meeting en innovatieve lange termijn XBeach
berekeningen.
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