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Alle contracten gereed voor bouw
Windpark Zeewolde
Boerengemeenschap regelt zelf realisatie windpark
Zeewolde – Windpark Zeewolde heeft alle contracten gesloten die nodig zijn om het
windpark in het buitengebied van Zeewolde te realiseren. Het gaat om alle grote
inkoopcontracten met een totale waarde van ongeveer 400 miljoen euro. Ook is een
contract voor 15-jaar stroomverkoop gesloten. Het is uniek dat 220 boeren,
moleneigenaren en bewoners in het gebied dit zelf weten klaar te spelen. En het is ook
uniek dat zij grote investeringen doen nog voordat de financiering met de banken rond
is. De start van bouw staat gepland voor de herfst 2019.
Het inkoopcontract voor meer dan 320MW aan windturbines is gesloten met de Duitse
windturbinefabrikant Enercon. Het inkoopcontract van wegen, kabels en funderingen is gesloten
met een combinatie van de Nederlandse bedrijven Dura Vermeer en GMB. Het operationeeltechnisch bedrijfsvoeringcontract is gesloten met OutSmart en het stroomverkoopcontract is
gesloten met het Europese energiebedrijf Vattenfall.
“We zijn ervan overtuigd dat we met deze partners het windpark goed en snel kunnen realiseren
en ook op de lange termijn goed kunnen managen”, zegt Algemeen Directeur van WPZ BV Sjoerd
Sieburgh Sjoerdsma. “We starten over een half jaar met de bouw van de eerste wegen en
funderingen. Dat is voordat de financiering met de banken rond is. De investering in het
transformatorstation is vorige maand al gedaan (contract met ABB). Deze vroege investeringen
zijn dus voor eigen rekening en risico. Het toont het lef van de boerengemeenschap die het
project is begonnen en het vertrouwen in de realisatie van het windpark.”
In het projectgebied kan iedereen meedoen aan het windpark en bijna iedereen doet ook mee.
Daarnaast kunnen de overige bewoners van Zeewolde en Almere ook investeren. De 220 molens
die er nu staan, worden vervangen door 91 moderne exemplaren die een rustiger beeld in het
landschap geven en samen bijna drie keer zo veel duurzame stroom zullen opleveren. Een grote
bijdrage aan de energietransitie.
De grootschalige bouw van het windpark start na bankfinanciering. Die is naar verwachting aan
het einde van dit jaar afgesloten. Eind 2021 is het park klaar. Het zal dan het grootste windpark
in Nederland op land zijn.

Noot voor de redactie
Windpark Zeewolde B.V. is eigendom van een unieke samenwerking van meer dan 200 boeren,
bewoners en moleneigenaren in het buitengebied van Zeewolde. In dit gebied van meer dan 300
vierkante kilometer is meer dan 90% van de boeren, bewoners en moleneigenaren al aandeelhouder.
Samen vormen zij de grootste boeren/burgerwindcoöperatie van Europa. Met 320 MW is het ook nog het
grootste windproject op land in Nederland. De huidige 220 verspreid staande molens maken plaats voor
91 grotere, modernere molens. Deze wekken samen bijna drie keer meer energie op dan de huidige
molens. Kijk voor meer informatie op www.windparkzeewolde.nl
Over Enercon
ENERCON is een toonaangevende internationale fabrikant van windturbines, gevestigd in Aurich,
Duitsland. Het bedrijf werd in 1984 opgericht, en is actief in meer dan 30 landen. Als marktleider op het
gebied van technologie en kwaliteit staat ENERCON bekend om zijn innovatieve direct drive
aandrijfconcept en om het meest uitgebreide patentportfolio in de windsector. ENERCON is bovendien
een systeemleverancier voor duurzame energie en ondersteunt zijn klanten bij het overwinnen van de
energie-uitdagingen van de toekomst. ENERCON heeft tot op heden meer dan 29.200 windturbines
geïnstalleerd, met een totale stroomopwekkingscapaciteit van meer dan 50 gigawatt, waarvan 1365 MW
in Nederland.
Over Dura Vermeer
Comfortabel en prettig leven en wonen. Een fijne plek om te werken. Snel en veilig van A naar B. Altijd
met respect voor mens, milieu en maatschappij. Dat zijn de belangrijkste vraagstukken die Dura Vermeer
als familiebedrijf al meer dan 160 jaar dagelijks bezighouden en ons uitdaagt tot vernieuwing, versnelling
en verbetering. Met veiligheid op de eerste plaats en de ambitie om een plek in de top 3 van vernieuwers
in de bouw te behouden.
Over GMB
GMB zet zich in voor meer veiligheid, een schonere wereld en een doelmatige omgang met grondstoffen
en energie. Hiermee willen we van betekenis zijn voor onze klanten en voor de samenleving. Dit doen we
door te excelleren in onze specialismen in waterkwaliteit en waterveiligheid, bio-energie en bouw & infra.
In goede samenwerking met onze opdrachtgevers, combinanten en partners. Samen zorgen we voor
resultaten die een verschil maken. Dat is zeker.
Over OutSmart
OutSmart, Energy Asset Experts, acteert sinds 2008 aan de frontlinie van de energietransitie en is sinds
2016 onderdeel van Deutsche Windtechnik. OutSmart verzorgt de bedrijfsvoering van duurzame
energieproductie eenheden. Dit doen wij momenteel voor een portfolio van offshore en onshore
windparken met een geinstalleerd vermogen van 1,8 GW. Mede dankzij Windpark Zeewolde zal het
portfolio in 2020 groeien naar 2,7 GW. OutSmart biedt een integrale benadering met bewezen
competenties op vlak van contract management, technische en commerciële bedrijfsvoering.
Over Vattenfall
Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie
elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en
samenwerking. Vattenfall wil het mogelijk maken fossielvrij te leven binnen één generatie. Daarom
jaagt het bedrijf de transitie naar een duurzamer energiesysteem aan met groeiende duurzame
productie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en
opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en
Frankrijk. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.
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