
September 2020 – januari 2021

STAP 1: BOUWEN VAN DE FUNDERINGEN 
Van september tot en met januari 2021 werken we in het IJsselmeer 
aan de funderingen van de windturbines. Op de plek waar de 
windturbines komen te staan, heien we vanaf een kraanponton 
89 funderingspalen in de bodem van het IJsselmeer.

December 2020 – februari 2021

STAP 2: AANLEGGEN STROOMKABELS IN HET IJSSELMEER 
De stroom van elke windturbine gaat via een stroomkabel naar het transformatorstation 
in Breezanddijk. Vanaf december starten we in het IJsselmeer met de aanleg van deze 
stroomkabels. De stroomkabels liggen ongeveer twee meter onder de waterbodem. 
De totale lengte van alle kabels bij elkaar is bijna 90 kilometer. 

Maart 2021 – zomer 2021

STAP 3: OPBOUWEN VAN DE WINDTURBINES 
In het voorjaar van 2021 starten we met het opbouwen van de windturbines. Elke windturbine bestaat 
uit drie mastdelen die boven op elkaar worden vastgezet. Daar bovenop komt de rotor met de bladen. 
De rotor en de bladen worden kant en klaar naar het ponton gebracht. Daar wordt de rotor met een 
kraan in één geheel naar boven gehesen en aan de turbine (de mast) bevestigd.
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Wij werken aan Windpark Fryslân
WAT HOORT EN ZIET U VAN DE 
WERKZAAMHEDEN?
De bouw van Windpark Fryslân is in volle gang! Vanaf dinsdag 
1 september starten we met de werkzaamheden in het IJsselmeer. 
Wat u ziet én hoort van de werkzaamheden, leggen we u graag uit.

800.000
ton CO2 besparing

500.000 
huishoudens

382,7 
megawatt

89
windturbines

2021 
groene stroom

24/7
We werken 24 uur per dag, 
7 dagen per week. Om de 

geluidsoverlast te beperken, 
heien we de funderingspalen 

die dichtbij Breezanddijk 
staan alleen overdag.

STAP 1. WIND
De rotorbladen draaien door de wind op het 
IJsselmeer.

STAP 2. GENERATOR 
Achter de rotorbladen bevindt zich de generator. 
Doordat de rotorbladen draaien, wordt de generator 
in werking gezet. Zo wordt groene energie opgewekt.

STAP 3. STROOMKABEL
De opgewekte energie gaat vanaf de fundering van de 
windturbine, via een stroomkabel die ligt in de bodem 
van het IJsselmeer, naar het transformatorstation in 
Breezanddijk.

STAP 6. THUIS
Via het net komt de groene stroom bij u en 
circa 500.000 andere huishoudens in huis.

STAP 5. HOOGSPANNINGSSTATION
Via twee hoogspanningskabels van 55 kilometer lang 
komt de stroom op het net. 

STAP 4. TRANSFORMATORSTATION
In het transformatorstation wordt de energie van de 
windturbines omgezet naar stroom die geschikt is 
voor het hoogspanningsnet.

Stroom in huis!

Windpark Fryslân wordt gebouwd door aannemersconsortium 
Zuiderzeewind. Het consortium bestaat uit Siemens Gamesa 
Renewable Energy en Van Oord Offshore Wind. 

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese 
deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk. 
Bij de locatie en vorm van het windpark is rekening gehouden met onder 
andere vaar- en vliegroutes, visserij, het schietgebied van Defensie, 
de Waddenzee, vogels, vissen, vleermuizen, watersport en toerisme.

Windpark Fryslân bestaat uit: 

• 89 windturbines in het IJsselmeer 

• transformatorstation in Breezanddijk 

• stroomkabels vanaf Breezanddijk tot aan Bolsward 

• werk- en natuureiland bij Kornwerderzand

Meer informatie
www.windparkfryslan.nl
Het laatste nieuws automatisch in uw inbox ontvangen? 
Meld u dan via de website aan voor onze nieuwsbrief!

WAT HOORT U?  
Het heien van de palen 

maakt geluid. Per paal zijn 
we tussen de 30 en de 

90 minuten bezig. 
We werken 24 uur per 
dag en heien elke dag 
ongeveer twee palen.

WAT HOORT U?  
We verwachten dat het 

aanleggen van de stroom-
kabels in het IJsselmeer 
weinig tot geen geluids-
overlast zal veroorzaken.

WAT HOORT U?  
We verwachten dat het 

opbouwen van de 
windturbines weinig tot 
geen geluidsoverlast zal 

veroorzaken.
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Het opbouwen van 
de windturbines 

kunt u volgen vanaf 
een uitkijkpunt 
in Breezanddijk. 

Werk- en natuureiland

Transformatorstation

Legenda

transformatorstation

kabels (90 KM) IJsselmeer

Breezanddijk

INFORMATIEBIJEENKOMST
Wilt u meer weten over de bouw van Windpark Fryslân? Kom dan op 
dinsdag 8 september naar de informatiebijeenkomst in het MFC in 
Makkum. Tijdens een presentatie brengen we u op de hoogte van de 
laatste stand van zaken. Via onze website kunt u de presentatie ook 
online volgen.

Wanneer:Wanneer:  Dinsdag 8 september
 > 16.00 - 17.30 uur
 > 19.00 - 20.30 uur  
Waar:Waar:  MFC Maggenheim, Lieuwkemastraat 1 in Makkum 

U kunt de presentatie bijwonen om 16.00 of om 19.00 uur. 
In verband met Covid-19 is aanmelden verplicht. 
U kunt zich aanmelden op www.windparkfryslan.nl


