Windpark Fryslân
START MET OPBOUWEN WINDTURBINES

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het
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vliegroutes, visserij, het schietgebied van Defensie, de Wadden-

• 55 km stroomkabels van Breezanddijk naar Bolsward

zee, vogels, vissen, vleermuizen, watersport en toerisme.

• 92 km stroomkabels in het IJsselmeer
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OPBOUWEN IN STAPPEN
km

We bouwen de windturbines één voor één op. Om één windturbine te bouwen, hebben we ongeveer één tot twee dagen nodig.
We werken dag en nacht om te zorgen dat voor de zomer de windturbines op hun plek staan.
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• 1 transformatorstation op Breezanddijk
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windpark is rekening gehouden met onder andere vaar- en
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• 89 windturbines in het IJsselmeer
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IJsselmeer bij Breezanddijk. Bij de locatie en vorm van het

• 1 werk- en natuureiland bij Kornwerderzand

Begin maart start Windpark Fryslân met
het opbouwen van de windturbines.
Het windpark, dat gebouwd wordt in het
IJsselmeer, bestaat uit 89 windturbines.
We werken 24 uur per dag om te zorgen
dat voor de zomer de windturbines op
hun plek staan.

89

Windpark Fryslân bestaat uit:

Legenda

groene stroom

Werk- en natuureiland
Transformatorstation

WINDTURBINE

1

GONDEL EN ROTORBLADEN

Het bovenste gedeelte van de windturbine bestaat uit een
gondel en rotorbladen. De wind zorgt ervoor dat de rotorbladen gaan draaien. De gondel, met daarin onder andere

Tiphoogte

Stap 1: voorbereiding

Stap 2: opbouwen toren

Stap 3: plaatsen rotorbladen

Stap 4: testen

Alle voorbereidingen zijn

De drie torendelen worden met

De rotorbladen hebben we al aan

Zodra alle windturbines op

zo goed als klaar.

een schip naar het IJsselmeer

elkaar gemonteerd. We varen ze

hun plek staan, gaan we

De funderingspalen staan

gevaren. Daar komen ze boven

kant-en-klaar naar het IJssel-

testen of alles goed werkt.

Iedere windturbine staat op een funderingspaal. De stalen

op hun plek en bijna alle

op een funderingspaal te staan.

meer. Daar hijsen we ze met twee

Alle werkzaamheden voor

funderingspaal is ongeveer 30 meter in de bodem van het

kabels zijn aangelegd.

De torendelen wegen ongeveer

grote kranen boven op de toren.

Windpark Fryslân zijn voor

de generator, zet de beweging om in elektriciteit.
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meter

Gondel

Rotorblad

Rotordiameter

FUNDERINGSPALEN

IJsselmeer geheid. De diameter van de paal is 4,5 meter.
3

TORENS

De toren van de windturbine bestaat uit drie delen. Ze zijn

180

speciaal gemaakt voor Windpark Fryslân, want ze moeten

meter

precies op de funderingen passen die al klaar staan in het
IJsselmeer. Elk torendeel is ongeveer 36 meter lang.

WAT MERKT U VAN DE WERKZAAMHEDEN?

We werken dag en nacht door op het IJsselmeer.
We verwachten dat het opbouwen van de windturbines
weinig tot geen geluidsoverlast zal veroorzaken.

In totaal wordt de toren 107 meter hoog.

Toren

meter

Meer informatie
www.windparkfryslan.nl
Het laatste nieuws automatisch in uw inbox ontvangen?

Ashoogte

115

de zomer klaar.

108 ton per stuk.

4

Meld u dan via de website aan voor onze nieuwsbrief!

STROOMKABELS

De opgewekte stroom van elke windturbine gaat via een
stroomkabel naar het transformatorstation in Breezanddijk.
De stroomkabels liggen twee meter onder de waterbodem.
De totale lengte van de stroomkabels is ongeveer 92 kilometer.

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

