
Na vijftien jaar voorbereiding is de bouw van Wind
park Noordoostpolder een feit. Het deelproject van 
NOP Agrowind bevindt zich zelfs al in de testfase en 
de bouw van de windturbines van Westermeerwind 
en RWE is in volle gang. Windpark NOP telt op tot 
429 MW opge steld windvermogen en het wordt daarmee het grootste 
windpark van Nederland: een polderwindpark als resultaat van het 
befaamde polderen. Onderstaand een inkijkje in de bouw en de betekenis 
voor Noordoostpolder, op basis van gesprekken met twee betrokkenen, 
Cees Tolsma en Anne de Groot.

DOOR mirjam tielen

Windpark
noordoostpoldernoordoostpolder

Cees Tolsma, voorzitter Koepel Windenergie 
Noordoostpolder, op de dijk bij Urk

Anne de Groot van Ventolines 
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visueel mooi en rustig. Maar aan de andere kant zijn er al die 
agrariërs die nú pas hun project gerealiseerd zien worden, 
terwijl hun collega’s in Flevoland al vijftien jaar productie heb-
ben en met de vervanging en opschaling nog weer vijftien tot 
twintig jaar verder kunnen.”

Dat er veel discussie is geweest over het project, dat hoort 
volgens De Groot bij windenergie. “Ieder windproject, groot of 
klein, komt er niet zonder discussie, niet zonder emoties en ook 
niet zonder nadelen.”

Betekenis voor noordoostpolder
De binnendijkse Enercons van 7,5 MW elk zijn wel even wat 
anders dan de oude Windmasters van 300 kW die eerder langs 
de dijk stonden, maar als het goed is, komt uit ieder van deze 
turbines individueel een hogere productie dan het totaal van de 
oude 50 turbines. Er komen gezamenlijk 38 Enercons (E-126) 
langs de Noordermeerdijk, Westermeerdijk en Zuidermeerdijk. 
Daarnaast komen er 48 Siemens turbines (SWT-3.0DD-108) van 
3 MW in het IJsselmeer langs de Westermeerdijk (dubbele rij) en 
de Noordermeerdijk.

Veel schone en duurzame elektriciteit dus, maar er is meer. 
Ruim driehonderd mensen zijn aan het werk om het windpark 
te bouwen. En als het klaar is, zijn nog twintig jaar lang zo’n 
honderd mensen werkzaam voor het beheer en onderhoud, 
vanuit servicecentra in Emmeloord en in Lemmer. Deze centra 
faciliteren het beheer en onderhoud voor al hun windprojecten 
in heel Nederland en bieden naast extra werkgelegenheid ook 
opleidingsmogelijkheden.

Tolsma: “Ook Urk wordt steeds blijer met de wind, want veel 
inwoners profiteren ervan. Er is veel werk in de haven, de 
hotels in de omgeving zitten vol, restaurants hebben veel werk, 
schoonmaak- en beveiligingsbedrijven worden ingezet, schepen 
houden de watertoeristen op afstand en allerlei andere lokale 
bedrijven leveren hand- en spandiensten. Sommige Urkers be-
treuren dat ze zo lang negatief waren, want hoewel er veel werk 
is voor Urk, het net geopende servicecentrum van Siemens 
staat in Lemmer en dat van Enercon is in Emmeloord. Wie 
weet was een van die twee anders ook wel naar Urk gegaan.”

Er is inmiddels veel belangstelling van buiten de polder om het 
windpark in aanbouw te bezoeken. Gemeentes, bedrijven maar 
ook groepen particulieren komen zich informeren of vragen » 

noordoostpoldernoordoostpolder

D
e oudste IJsselmeerpolder met zijn lange, rechte 
wegen, rechte sloten, oneindige akkers en overal 
dezelfde boerenschuren, ondergaat met het wind-
park een grote verandering. Dat betreft dan vooral 
het uitzicht. Anders dan in de Flevopolder bepaalde 

gemeente Noordoostpolder zo’n twintig jaar geleden dat alle 
plannen voor turbines aan de rand geconcentreerd dienden te 
worden. Of dat een goed idee is geweest?

Cees Tolsma meent van wel: “Je moet kijken naar hoe het is 
ontstaan; er dreigde echt een woud van turbines te ontstaan en 
dat wilde de gemeente niet. Wat er nu komt – lijnen van grote 
en hoge turbines die ver uit elkaar staan – dat vormt samen een 
sierlijke verschijningsvorm.”

Anne de Groot: “Het ligt eraan vanuit welk perspectief je het 
bekijkt. Ik ben echt een fan van de nu gekozen opstelling langs 
de randen, want daarmee accentueren we de vorm van de 
Noordoostpolder en blijven andere delen ongemoeid. Dat is 

Foto: ©Westermeerwind
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In 2013 kwam het verlossende woord dat het project door kon 
gaan, nadat op de valreep nog zeven turbines bij Urk moesten 
worden geschrapt. En toen konden de voorbereidingen voor de 
bouw van de drie deelprojecten dan eindelijk beginnen.

Koepel Windenergie Noordoostpolder werd opgericht omdat de 
overheden met één partij wilden spreken en niet met (toen nog) 
zeven partijen. De koepel behartigt nu de gemeenschappelijke 
belangen en in opdracht van de koepel is bijvoorbeeld ook de 
uitgebreide MER uitgevoerd. Verder verzorgt Koepel Wind-
energie Noordoostpolder de informatie naar de pers en was de 
koepel betrokken bij de informatievoorziening van 11Beaufort.
Tolsma: “De partners van het windpark zijn goed op de hoogte 
van elkaar; voor een groot deel werken ze onafhankelijk, maar 
daar waar deelprojecten aan elkaar grenzen of waar dezelfde 
onderaannemers voor verschillende projecten werken, is er af-
stemming om de bouw zo efficiënt mogelijk te laten verlopen”.

Bouw Westermeerwind
Nadat vorig jaar al de turbines van NOP Agrowind verrezen, 
startte de bouw van de near shore turbines langs de Wester- en 
Noordermeerdijk in maart van dit jaar. Maar de echte start 
van dit deelproject was eigenlijk al in 2012 en 2013. Toen werd 
er een scheepvaartveiligheidsvoorziening, een stenen dam, 
aangelegd voor de Rotterdamse hoek. Vroeger sneden schepen 
soms de Rotterdamse hoek af. Die dam zorgt er nu voor dat de 
grote schepen eromheen blijven varen en daarbij de vaargeul 
volgen. De ondiepte van 22 hectare tussen de dam en de dijk 
wordt hiermee een aantrekkelijk gebied voor vogels en dat 
voorziet dan meteen in de vereiste natuurvoorziening uit het 

» advies voor hun eigen initiatief. De komst van het informatie-
centrum 11Beaufort biedt daartoe een prima gelegenheid. 
Het centrum werkt samen met de schipper van de veerdienst 
Enkhuizen–Urk en met busmaatschappijen om groepen mee 
te nemen langs de turbines.

Behalve werkgelegenheid en toerisme levert het windpark ook 
financiële revenuen op voor de vijf dorpen die grenzen aan 
het windpark. Uit de parkopbrengsten komt 10.000 euro per 
jaar ten goede aan de ontwikkeling van ieder van die dorpen. 
Bovendien stelt RWE uit de meeropbrengst van de turbines (die 
eerder met een lager vermogen ontworpen waren) samen met 
provincie 50.000 euro per jaar ter beschikking aan de gemeen-
tes Noordoostpolder en Urk. Ook is er een profit-regeling voor 
de direct aanwonenden van het project van NOP Agrowind die 
niet als grondeigenaar betrokken zijn bij het project; zij krijgen 
hun energierekening gedeeltelijk vergoed.

Organisatie en ontwikkelingen
Het project heeft een lange aanloop gehad. In lijn met nieuw 
beleid van de gemeente Noordoostpolder om windenergie 
te clusteren, bedachten de akkerbouwers Pieter Meulendijks 
en Tjitte de Groot samen met ongeveer honderd agrarische 
families (later verenigd in de lokale consortia NOP Agrowind en 
Westermeerwind) en RWE, in de jaren 90 een plan. Ze overleg-
den ook met collega-agrariërs, de drie gemeentes, de provincie, 
ministeries en maatschappelijke organisaties. En daarna volgde 
een lange fase waarin allerlei onderzoeken werden uitgevoerd 
om de effecten van het windproject voor natuur, milieu en 
omgeving te toetsen.

Of je nu voor of tegen windenergie bent, voor veel informatie 
over wind in Nederland en specifiek in de Noordoostpolder 
kan iedereen terecht bij het informatie centrum 11Beaufort 
aan de Domineesweg tussen Nagele en Urk. Geen gladde 
verkooppraatjes maar het verhaal over wind als energie
bron en wat er gerealiseerd wordt in de Noordoostpolder. 
Op donderdag 15 oktober is het centrum geopend.

11Beaufort is niet een op zichzelf staand gebouw, maar een 
vleugel van de boerderijwinkel Renne’s Streek producten. 
Geen heel groot centrum dus, maar qua opzet en inrichting 
een prima plek om meer informatie over windenergie in het 
algemeen en windpark Noordoost polder in het bijzonder te 
verkrijgen.

De opening vond onder grote belangstelling plaats in 
aanwezigheid van de gedeputeerde Energie en Klimaat 
van Flevoland, de heer Stuivenberg en burgemeester van 

Noordoostpolder de heer Van de Werff. Eigenaar Rob Renne 
vertelde dat 25 jaar geleden zijn droom nog was om het 
boerenbedrijf van zijn vader later over te nemen. Door om
standigheden moest het echte ‘boeren’ worden opgegeven, 
maar kwamen er andere mogelijkheden om de hoek kijken. 
Er werd vlees verkocht van eigen runderen waarna steeds 
meer ambachtelijke producten op de plank kwamen, zodat 
een uitgebreide boerderijwinkel ontstond met inmiddels ook 
horecafaciliteiten voor groepen.

En toen deed Rob Renne mee aan de prijsvraag voor de 
realisatie van een informatiecentrum over windenergie en 
hij won. De combinatie van een al bestaande winkel met 
streekproducten met zo’n centrum werd namelijk hoog 
gewaardeerd, evenals de gunstige ligging ten opzichte van 
het windpark en de snelweg A6. Bovendien biedt Renne 
naast een expositieruimte met veel interactieve faciliteiten, 
waaronder de ultieme windturbine ervaring via een Oculus 

eerste windenergie experience in nederland
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vergunningenpakket. De Groot: “Bij het ontwerp van de dam 
hebben we de natuurclubs betrokken. Ondanks dat de dam in 
Natura 2000-gebied ligt, zijn we er op die manier heel soepel 
uitgekomen.” 

Eind mei dit jaar waren, sneller dan gedacht, alle monopalen 
(van SIF in Roermond) geslagen met speciaal voor dit noch-
land-noch-zee-project ontwikkeld materieel. Het werk werd 
uitgevoerd vanaf een ponton met een kraan erop. De Groot: 
“Per dag bleken we zo twee palen te kunnen slaan waardoor we 
flink inliepen op de planning. Jammer genoeg kon Siemens de 
turbines niet vervroegd leveren, zodat de voorsprong helaas 
weer tenietging. Heel jammer, want alle partijen zijn erbij ge-
baat dat het project zo snel mogelijk kan produ ceren.”

In de zomer is 44 kilometer kabel uitgerold door VBMS waarbij 
ook zes dijkkruisingen gemaakt moesten worden. De kabels 
liggen op 2 meter diepte in de IJsselmeerbodem, zodat het 
park na de bouw weer doorvaarbaar is voor de pleziervaart. In 
augustus kon dan eindelijk gestart worden met de plaatsing van 
de turbines zelf. Alle onderdelen zijn eerst vanuit Denemarken 
naar Amsterdam gevaren en daar in de Alaskahaven verzameld. 

Amsterdam is erg aantrekkelijk voor de aanvoer vanaf zee en 
Siemens heeft daar een terrein voor opslag van turbine-onder-
delen waar de pre-assembly plaats kon vinden; torens werden 
in twee delen (40 en 50 meter hoog) rechtop gezet,  en zaken 
als bekabeling en lift werden er al in gemonteerd. Vervolgens 
werden ’s nachts de torens en gondel op een ponton dwars 
door Amsterdam over het IJ en Markermeer naar de locatie 

vervoerd. De bladen moesten eerst van Amsterdam naar de 
werkhaven Oude Zeug bij Wieringermeer om daar aan de naaf 
bevestigd te worden. Het geheel van 108 meter diameter gaat 
plat op een bak over het IJsselmeer naar de locatie, met een 
paar bootjes eromheen om de veiligheid te garanderen. Dit 
vervoer gebeurt steeds overdag.

En dan kan het spannendste werk beginnen. Tolsma: “Wind-
molenbouwers willen veel wind, alleen niet tijdens de bouw. 
Tot nog toe hebben we veel geluk gehad, er is nog weinig op-
onthoud geweest. Maar goed, ook komende winter moet er nog 
veel gehesen worden en dan zitten we wel in het windseizoen.” 
De Groot: “Torens en gondel kunnen nog wel gehesen tot een 
windsnelheid van 10 m/s, dat komt niet zo kritisch als het 
hijsen van de rotor. Met een windsnelheid van boven de 8 m/s 
kan dat laatste echt niet meer”.

Westermeerwind heeft de totale projectorganisatie uitbesteed 
aan Ventolines. Ventolines sloot alle contracten met de (zes!) 
banken, met Eneco voor stroomafname, met Siemens voor de 
turbines, enzovoorts. Contractueel is afgesproken dat de bouw 
eind februari klaar moet zijn. Tot die tijd zijn twintig man van 
Ventolines en een veelvoud aan mensen van Siemens hard 
bezig om dat voor elkaar te krijgen. Volgens De Groot is dat 
vooral een kwestie van alles uiterst precies voorbereiden met 
grote aandacht voor veiligheid. “En dan nog gebeuren er altijd 
wel kleine dingetjes – een anker gaat stuk, tijdens de zomer-
storm waaien in Amster dam enkele bladen om - maar tot nog 
toe gebeurden er gelukkig geen heel gekke dingen.”
Lees verder op pagina 8 »

Rift virtual reality bril, ook nog allerlei excursies en activiteiten 
voor scholen en andere groepen aan. Het centrum lijkt in een 
behoefte te voldoen, getuige de belangstelling van uiteenlopende 
groepen bezoekers.

De naam 11Beaufort past uiteraard prima bij het onder werp 
maar verwijst ook naar de 11 woondorpen in de gemeente 
Noordoostpolder en naar het huisnummer van het informatie
centrum. Openingstijden: Maandag tot vrijdag 10 tot 17 uur, 
zaterdag 10 tot 16 uur.

Foto: Jaap 't Hooft

Voor verdere mogelijkheden zie: 
www.11beaufort.nl
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» In november zal de eerste rij turbines van Windpark Wester-
meerwind al stroom kunnen leveren. De officiële opening 
van Windpark Noordoostpolder zal eind 2016 of begin 2017 
plaatsvinden.

Communicatie
Net zoals de inrichting van de Noordoostpolder een sociaal ex-
periment werd genoemd, lijkt windenergie in deze omvang dat 
ook te zijn. Van tevoren kun je niet voorspellen wat het allemaal 
teweegbrengt. Volgens Tolsma is het project heel lang geen 
groot onderwerp geweest voor de inwoners van de Noordoost-
polder, behalve bij enkele groepjes tegenstanders in Urk en het 
buitengebied. “Pas bij de start van de bouw van het windpark 
is het echt gaan leven in de polder. Wij hebben de indruk dat 
het merendeel zeer positief is; men is trots op wat er gebeurt, 
de zondagse wandelingetjes gaan naar de bouw. Ze zeggen: 
‘Bij ons wordt het grootste windpark van Nederland gebouwd’.”

De communicatie met omwonenden en kritische groeperingen 
was in de eerste jaren na 2000 niet optimaal. De Groot: “Bij een 
project van deze omvang zullen altijd voor- en tegenstanders 
zijn, maar het heeft niet geholpen dat er zoveel verschillende 
partijen betrokken waren die het eerst onderling eens moesten 
worden over een standpunt alvorens met de omgeving te kunnen 
com municeren. Inmiddels durven we opener te zijn en heb ben 
we niet de angst van ‘oh jee, als maar….’. Als verhou din gen door 
onduide lijke of te late communicatie verstoord raken, lukt het 
vaak niet meer de kritische mensen aan tafel te krijgen.”

Draagvlak en participatie
Participatie lijkt vaak het toverwoord voor draagvlak, maar 
Tolsma nuanceert dit. Volgens hem werken de eerder genoem-
de bijdragen voor de dorpen net zo goed voor het draagvlak. 
“..sowieso groeit het draagvlak nu, want er werd gezegd dat die 
grote turbines ontzettend veel lawaai zouden maken, maar 
het blijkt dat je ze eigenlijk niet hoort.” Ook De Groot meent 
dat participatie geen wondermiddel is: “Je bereikt er echt niet 
de felle tegenstanders van windenergie mee.” Alleen bij het 
deelproject Westermeerwind is sprake van finan ciële participa-
tie. “Dat is zo gegroeid omdat de initiatief nemers van dit project 
dat al vanaf het begin beoogden. Zodra de bouw klaar is, zullen 
obligaties en aandelen worden uitgegeven, want beide vormen 
worden gewenst door de bevolking van de gemeentes Noord-
oostpolder, Urk en voormalig Lemsterland.”

De Groot stelt dat het vooral belangrijk is om mensen in de 
besluitvorming mee te nemen. “Wij hebben van dit project zelf 
ook heel veel geleerd. We weten nu dat het helpt als mensen 
mee kunnen lopen in het proces, mee kunnen denken over de 
keuzes. Heel vaak gaat het niet om financiën. Maar je houdt 
altijd dat mensen pas later in het proces aanhaken en die kun-
nen dan niet meer de eerder genomen stappen overdoen.”

Hoe dan ook, Windpark Noordoostpolder is ondanks veel 
‘tegen wind’ nu toch bijna een feit. Hopelijk volgt er nog heel 
veel tegenwind die de turbines kunnen gebruiken om de belofte 
van hoge producties waar te maken.
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