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Opdrachtgever: Gemini 
Locatie: Eemshaven
Omzet: jaarlijks €5.500,-  
Periode: vanaf 2015
 



SGS Roos+Bijl verzorgt in opdracht 
van Gemini het WION beheer voor 
het offshore windpark.

PROJECTOMSCHRIJVING
 
Het Gemini offshore windpark in het 
Nederlandse deel van de Noordzee 
zal met een totale capaciteit van 
600 MegaWatt één van de grootste 
windparken ter wereld worden, zowel in 
omvang als productie. De stroomkabels 
lopen vanaf het windmolenpark naar 
het onderstation in de Eemshaven in 
Groningen. SGS Roos+Bijl verzorgt de 
WION beheer van deze stroomkabels.

WERKZAAMHEDEN

• Het samenstellen van een beheer 
tekening conform in de WION 
gestelde eisen en beschreven in o.a. 
het IMKL

• Het creëren van een account bij het 
Kadaster voor het netwerk

• Het aanmelden en certificeren 
van de beheerpolygonen bij het 
Kadaster

• Het inrichten van een account 
binnen het SGS Roos+Bijl 
registratiesysteem

• Het elektronisch (via KLIC 
Online) verstrekken van ligging 
gegevens aan het Kadaster naar 
aanleiding van graaf-, calamiteiten- 
en oriëntatiemeldingen door 
grondroerders

• Het informeren van het Kadaster 
over eventuele schade aan 
het netwerk als gevolg van 
graafwerkzaamheden 
 
 
 
 
 
 

• Het samenvoegen van alle kabels-  
en leidingen in een tekening

• Het inrichten van de 
beheersomgeving voor de klant

KENMERKEN

• WION beheer
• Elektriciteit
• Zee en landkabel

OMZET

De totale waarde van het project is 
jaarlijks €5.500.-.
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