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Nederland heeft een forse doelstelling om de energievoorziening te verduur-

zamen: 14% hernieuwbare energieopwekking in 2020, 16% in 2023 en een 

volledig duurzame energievoorziening in 2050. Het belang en de urgentie 

wordt breed gevoeld (bij het bedrijfsleven, in de politiek en in de samen-

leving). Maar de realisatie verloopt niet overal soepel. De ruimtedruk is hoog 

in Nederland en op veel plaatsen is er verzet vanuit de lokale gemeenschap.

Willen we dat de energietransitie slaagt en we de energiedoelstellingen 

gaan halen, dan zullen we op een andere manier om moeten gaan met de  

omgeving.

Maatschappelijke acceptatie van 
uw windenergieproject!

Pondera Consult is de specialist op het  

gebied van windenergie. Wij richten ons op  

het creëren van een optimaal evenwicht tussen 

duurzame energiebehoeften, milieueffecten en 

maatschappelijke acceptatie
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Een duurzame relatie met de omgeving, waarbij transparante besluit- 

vorming en vroegtijdige participatie centraal staan, is van groot belang.

Bovenstaande tabel geeft u inzicht in wat Pondera voor u kan betekenen 

in dit proces van maatschappelijk acceptatie. 

Voor vragen, inzichten of uitwisseling van gedachten over uw project kunt 

u contact opnemen met Marielle de Sain, omgevingspecialist bij Pondera.

Email: m.desain@ponderraconsult.com, Tel. 06 52 86 82 98
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Initiatiefnemer

Windpark Fryslân B.V.

Projectdirecteur Anne de Groot, 

bereikbaar via Ventolines 

Tel. +31 527 616167

Contact 

Hebt u vragen, opmerkingen of ideeën, 

neem gerust contact met ons op via: 

info@windparkfryslan.nl

Pers

Via Ventolines

Tel. +31 527 616167

Correspondentie

Windpark Fryslân B.V.

Duit 15

8305 BB Emmeloord 

Aantal windturbines

89 stuks

Gemiddelde afstand 

tussen de windturbines

660 meter

Deze CO2 besparing staat 

voor circa 2585 retourvluchten 

Amsterdam – Malaga met 

350 passagiers.
CO2 b

esparing

±687.774 
ton per jaar

Totaal vermogen

±320 MW

Geschatte jaarlijke productie

±1.184 
Gwh/jaar

+

-

±340.000

huishoudens

Locatie: In het Friese deel van het IJsse
lmeer, 

ca. 6 km van de Friese kust en 750 meter van 

de Afsluitdijk.

Windpak Fryslân is gepland in het Friese deel 

van het IJsse
lmeer nabij Breezanddijk. Dit deel 

van het IJsse
lmeer is door de provincie Fryslân 

en het Rijk aangewezen voor grootschalige 

energieopwekking. 

Het windpark draagt voor meer dan de helft 

bij aan het vermogen van 530,5 MW stroom uit 

windenergie die de provincie Fryslân in 2020 

moet realiseren.    

Windpark Fryslân zal met geringe overlast 

van geluid en slagschaduw en met minimale 

natuurschade meer dan genoeg windstroom 

leveren voor alle Friese huishoudens. 

Met de realisering van dit windpark dat ruim 

6 kilometer uit de kust ligt, wordt het Friese 

landschap zoveel mogelijk ontzien.

Kerngegevens Windpark Fryslân

Een grootschalig windpark
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www.windparkfryslan.nl

‘Van en voor Fryslân’

De initiatiefnemers van Windpark Fryslân heb-

ben vanaf de start van hun project aangege-

ven dat ze van het windpark in het IJsse
lmeer 

een ‘windpark van en voor Friesland’ willen 

maken.  

Dat betekent concreet: 

- een windpark dat fors bijdraagt aan de 

Friese doelstellingen voor duurzame energie

- dat tot stand komt in nauw overleg met de 

directe omgeving

- dat de inwoners van Friesland zo veel 

mogelijk laat meeprofi teren.

www.windparkfryslan.nl

Schietgebied defensie
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Windpark Fryslân omvat meer dan de bouw 

van 89 turbines in het IJsse
lmeer. Voor de 

realisering van het windpark zijn ook nog an-

dere voorzieningen nodig, zoals: ondergrond-

se elektriciteitskabels naar de Afsluitdijk, 

een transformatorstation op Breezanddijk 

(om de opgewekte stroom op het landelijk 

hoogspanningsnet te kunnen zetten) en een 

ondergrondse kabel voor het transport van 

elektriciteit van het transformatorstation naar 

het nationale hoogspanningsnet van Tennet. 

Daarnaast zal de ontwikkeling van het wind-

park gepaard gaan met de aanleg van een 

permanent vogeleiland van 2 hectare.

Meer dan een windpark 

Windpark Fryslân krijgt de vorm van een 

cluster (een concentratie) met afgeronde 

hoeken. Door deze afgeronde hoeken 

oogt het windpark compacter en legt 

het minder beslag op de horizon. Het 

windpark staat op 750 meter van de 

Afsluitdijk. De locatie van het windpark 

en gekozen vorm zijn verder ingegeven 

door belangen van de natuur, de scheep-

vaart, het stilt
egebied Waddenzee en de 

nabijheid van het schietgebied Defensie 

op het IJsse
lmeer. 

Door de windturbines zo dicht mogelijk 

naast elkaar te plaatsen ontstaat een 

cluster van 89 turbines met een zo hoog 

mogelijke energieopbrengst en zo min 

mogelijke milieueffecten.

Uiteindelijk zal na een selectie van 

windturbinefabrikanten een turbine 

worden gekozen die voldoet aan de 

minimum en maximum grenzen. Alle 

89 turbines hebben dezelfde afmetingen. 

De wieklengte wordt niet langer dan 2/3 

van de ashoogte.

Afmetingen van de windturbine

Windpark 

in clustervorm
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Nederland wil, net als de rest van Europa, 

overgaan op duurzame energie. Traditionele 

energiebronnen als kolen en aardgas leiden 

tot uitstoot van schadelijke gassen, die bijdra-

gen aan de klimaatverandering. Daarnaast 

is een goede energievoorziening steeds 

minder vanzelfsprekend door toenemend 

verbruik en afhankelijkheid van politieke 

instabiele regio’s. 

Wind is in Nederland ruim voorradig. Daar-

naast is w
indenergie een van de goedkoopste 

bronnen van duurzame energie. Daarom speelt 

windenergie een grote rol in de overgang naar 

een meer duurzame energievoorziening. De 

provincie Friesland is bij uitstek geschikt voor 

windenergie vanwege het feit dat het hier 

hard en vaak waait, zeker op het IJsse
lmeer. 

Waarom windenergie
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Bron: ECN (bewerking door Pondera)

Breezanddijk

Transformatorstation

Vogeleiland eerst even werkeiland

Vogeleiland eerst even werkeiland

Bij de bouw van Windpark Fryslân wordt in 

het IJsse
lmeer ook een vogeleiland aange-

legd. Dit eiland van ongeveer 2 ha voegt extra 

kwaliteit toe aan het rust- en fouragegebied 

voor vogels. Het aan te leggen vogeleiland 

zal tijdens de bouw van het windpark ge-

bruikt worden als werkeiland. Dit maakt het 

mogelijk de bouw zo dicht mogelijk bij de 

defi nitieve locatie te organiseren. Meteen na 

afronding van de bouw wordt het werkeiland 

verder doorontwikkeld tot een vogeleiland. De 

initiatiefnemers van Windpark Fryslân onder-

zoeken nog of het eiland kan bijdragen aan de 

realisatie van de beoogde vismigratierivier in 

het IJsse
lmeer bij Breezanddijk.

 

De ontwikkeling van 

Windpark Fryslân is mede 

gebaseerd op een uitvoerige 

Milieueffectrapportage. 

Deze is openbaar. Zie: 

www.bureau-energieprojec-

ten.nl 
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Fases duurzame energieprojecten

Marielle de Sain


