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Windpark Zeewolde komt boven
maaiveld, eerste turbinefundering klaar
De bouw van Windpark Zeewolde gaat gestaag verder. Tot nu toe zijn er wegen
aangelegd en is het transformatorstation zo goed als af. Daarnaast heeft het werk
voornamelijk in de grond plaatsgevonden. Maar nu is het zover dat er gewerkt wordt
aan de turbinefunderingen boven het maaiveld. De eerste fundering is inmiddels
helemaal klaar.
“Windpark Zeewolde wordt nu meer en meer zichtbaar. Met de bouw van de eerste funderingen
komen we boven het maaiveld en als in het voorjaar de eerste turbines in het gebied komen,
wordt het pas echt indrukwekkend. De bouw ligt goed op schema, maar we houden er uiteraard
rekening mee dat Corona nog roet in het eten kan gooien. Tot nu toe vallen de gevolgen mee en
is de voortgang prima” aldus directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma.
De funderingen van de turbines verschillen per type. De fundering van een van de turbines langs
de A27 is inmiddels helemaal klaar. Dit is de grootste fundatie die Windpark Zeewolde bouwt. Het
is opgebouwd uit ca. 130 ton staal en 670 m3 beton dat in twee fases is gestort. Het beton komt
vanuit een betoncentrale in Almere. Hiervoor waren ca. 75 betonvrachtwagens nodig.
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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: Windpark Zeewolde. Met 320
MW is het ook nog het grootste windproject op land in Nederland. Windpark Zeewolde bouwt 83 grote
moderne molens. Deze vervangen de ongeveer 220 verspreid staande turbines en wekken samen bijna
drie keer meer energie op dan de huidige turbines. Kijk voor meer informatie op
www.windparkzeewolde.nl
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