Het windpark in het kort

Bijzonderheden

AANTAL TURBINES

38 op het land

		

en 48 in het water

TOTAAL VERMOGEN

429 MW

Het windpark is grotendeels gerealiseerd door agrariërs uit de

OPBRENGST

circa 1,4 miljard kWh schone,

omgeving.

		

duurzame elektriciteit per jaar

ELEKTRICITEIT

genoeg voor bijvoorbeeld ruim

Het ontwikkelingsproces van het windpark heeft 15 jaar geduurd,

		

400.000 huishoudens

de bouw nog geen 5 jaar.

Omgevingsbijdrage

De windturbines zijn een van de grootsten op land.

De bouwtijd van een windturbine op land is zonder oponthoud
ongeveer twee maanden, die van een windturbine in het water
een dag.

Financiële participatie
Inwoners en agrariërs van de Noordoostpolder, Urk en voormalig

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat

Lemsterland kunnen middels obligaties en aandelen participeren

de energie die nodig is om een windturbine te pro-

in het buitendijkse deel van Windpark Noordoostpolder dat in het

duceren, te bouwen, te transporteren, te onder-

IJsselmeer is gebouwd.

houden en af te breken na drie tot zes maanden
is terugverdiend. Daarna levert de turbine nog

Jaarlijks bedrag voor ontwikkeling dorpen

15 tot 20 jaar lang schone, CO2-vrije energie.

Voor een periode van 20 jaar keert Windpark Noordoostpolder
jaarlijks € 10.000 uit aan vijf omliggende dorpen voor de

De windcondities langs de dijken van de

maatschappelijke ontwikkeling van het dorp.

Noordoostpolder zijn vergelijkbaar met die
van de Noordzeekust.

Aanwonendenregeling
Voor naaste omwonenden is er een regeling waarbij een

Onderdeel van Windpark Noordoostpolder

gemiddelde jaarlijkse energierekening wordt vergoed.

is de aanleg van een stenen strekdam.
De stenen strekdam dient als scheepvaart-

En ook

veiligheidsvoorziening. De dam is aange-

Informatiecentrum 11BEAUFORT in Nagele ontvangt jaarlijks een

past om een positieve impuls aan de natuur

bedrag via de gemeente dat tegemoet komt in een deel van de

te geven. Hierdoor ontstaat er tussen het

exploitatiekosten.

windpark en de IJsselmeerkust nabij de Rotterdamse Hoek een ondiep en luw gebied van maar
liefst 22ha. Dit luwtegebied is een aantrekkelijk
fourageergebied voor vogelsoorten als de fuut.

Op zoek naar meer informatie over
Windpark Noordoostpolder?
 www.windparknoordoostpolder.nl
 @windparkNOP
 www.windvoornop.nl (digitale lesmodule)
© Koepel Windenergie Noordoostpolder

Toonbeeld
van duurzame energiewinning

in Nederland

Windpark Noordoostpolder bestaat uit drie
deelprojecten, waarvan twee op het land en
een in het water. Drie projectpartners zijn
verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de bouw
en het beheer van hun deel van het project.

Windturbines
in het water
TYPE TURBINE
VERMOGEN
TIPHOOGTE

Siemens 3.0DD-108
3 MW
149 meter (hoogste punt van het rotorblad)

PROJECTPARTNER
TURBINES

Westermeerwind
48; twee rijen langs de Westermeerdijk
en een rij langs de Noordermeerdijk
160.000 huishoudens

PROJECTPARTNERS

ELEKTRICITEIT

Windturbines

Langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant
van de Noordoostpolder ligt een van de grootste
windparken van Nederland met in totaal
86 windturbines op het land en in het water.

op het land
TYPE TURBINE
VERMOGEN
TIPHOOGTE

Enercon E-126
7,5 MW
198,5 meter (hoogste punt van het rotorblad)

PROJECTPARTNER
TURBINES

NOP Agrowind
26 langs de Westermeerdijk en de
Noordermeerdijk
190.000 huishoudens

Windpark Noordoostpolder produceert jaarlijks circa 1,4 miljard
kWh schone, duurzame elektriciteit. Dat is vergelijkbaar met het
elektriciteitsverbruik van ruim 400.000 huishoudens. Het windpark
levert daarmee een substantiële bijdrage aan de doelen van het

ELEKTRICITEIT

Energieakkoord en is een belangrijke duurzame energiebron voor
Nederland.

PROJECTPARTNER
TURBINES

Het windpark zorgt ook voor extra werkgelegenheid in de regio en
ELEKTRICITEIT

biedt participatiemogelijkheden voor inwoners en agrariërs van de

innogy (Windpark Zuidwester)
12 waarvan 8 langs de Zuidermeerdijk
en 4 langs de Westermeerdijk
80.000 huishoudens

Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland. Zo kunnen veel
mensen de vruchten plukken van het windpark.

Ontstaansgeschiedenis
1980

Solitaire windturbines in het polderlandschap

Eind
jaren
‘90

Nieuw beleid windenergie Noordoostpolder
Gemeente Noordoostpolder besluit om windenergie te
clusteren. Ongeveer 100 lokale agrariërs en innogy werken
een plan uit voor een windpark langs de dijken van de
Noordoostpolder.

2003

2012

Oprichting Koepel Windenergie Noordoostpolder
De Koepel behartigt de gemeenschappelijke belangen
van de drie projectpartners.
Groen licht van de Raad van State

2013

Start bouw Windpark Noordoostpolder

2014

Eerste windturbines worden aangesloten op het
hoogspanningsnet van TenneT

2017

Voltooiing Windpark Noordoostpolder

