
 

  

  

 

 

Beste gebruiker van het IJsselmeer,  

De werkzaamheden voor Windpark Fryslân op het IJsselmeer zijn in volle gang. Bij 

Kornwerderzand werkten we de afgelopen maanden aan de aanleg van een werk- en 

natuureiland. Begin september starten we met het opbouwen van de windturbines in 

het IJsselmeer. Eerder informeerden we u al over onze werkzaamheden. Via deze 

nieuwsbrief geven we u graag een update.   

 

Freonlike groetnis,  

Anne de Groot, projectdirecteur 

 

Heeft u een vraag of een opmerking? Dan kunt u een e-mail sturen naar 

info@windparkfryslan.nl. Meer informatie over Windpark Fryslân kunt u vinden op 

onze website: www.windparkfryslan.nl.  

 

 

Afgesloten vaargebied vanaf 24 augustus 

In onderstaande kaart ziet u het werkgebied van Windpark Fryslân. Deze week zijn we 

begonnen met het afzetten van dit gebied.  Dat betekent dat het vanaf nu afgesloten 

is voor al het vaarverkeer.  

Het gebied van het windpark is per 24 augustus 2020 "verboden gebied" (tijdens de bouw).
Zoals bekend zijn we niet blij met deze ontwikkeling, verzet heeft helaas niet geholpen maar nu het 
zover is willen we u deze informatie niet onthouden.
Watersportverbond Regioteam IJsselmeer/Markermeer .

mailto:info@windparkfryslan.nl
https://baascommunicatie.us20.list-manage.com/track/click?u=96be482001676bad8061ff874&id=a4f95c3489&e=92409c45d8


  

 

 

September 2020 - januari 2021  

Bouwen funderingen in het IJsselmeer 

Van september tot en met januari 2021 werken we in het IJsselmeer aan de 

funderingen van de windturbines. Met een kraanponton heien we 89 funderingspalen 

in de bodem van het IJsselmeer. Per dag worden ongeveer twee palen aangebracht, 

waarbij we per paal 30 tot 90 minuten aan het heien zijn. Deze werkzaamheden gaan 

24 uur per dag, 7 dagen per week door. Om de geluidsoverlast te beperken, heien we 

de funderingspalen die dichtbij Breezanddijk staan alleen overdag.  

 



 

Wat ziet en hoort u van de werkzaamheden? 

Wat u ziet en hoort van de werkzaamheden, leggen we u graag uit. Klik op de 

afbeeldingen om ze in het groot te bekijken.   

  

  

 

https://baascommunicatie.us20.list-manage.com/track/click?u=96be482001676bad8061ff874&id=0e44c29e30&e=92409c45d8
https://baascommunicatie.us20.list-manage.com/track/click?u=96be482001676bad8061ff874&id=a829ba27d9&e=92409c45d8


 

 

Sarens Soccer Pitch Ponton 

Voor het installeren van de windturbines heeft aannemer Van Oord in 

samenwerking met Sarens een uniek werkplatform ontworpen. Dit schip is 

nodig omdat het IJsselmeer te ondiep is voor de gebruikelijke 

installatieschepen. Het werkplatform bestaat uit verschillende kleinere delen 

die in de Flevokust Haven in elkaar zijn gezet. Het schip is zo groot als een half 

voetbalveld en wordt dan ook het Soccer Pitch Ponton genoemd. Bekijk 

hierboven de video van de bouw van het Sarens Soccer Pitch Ponton. 

 

 

Marine Coördination Centre 

Speciaal voor dit project is een Marine Coördination Center ingericht in Oude Zeug. 

Heeft u vragen over bijvoorbeeld uw vaarroute en waar u wel of niet mag komen, dan 

kunt u contact met het MCC opnemen via: 

Fryslan.mcc@dirkzwager.com 

Tel: +31 88 443 1040  

mailto:Fryslan.mcc@dirkzwager.com
https://baascommunicatie.us20.list-manage.com/track/click?u=96be482001676bad8061ff874&id=cca771e159&e=92409c45d8


  

 

Begeleiding in het werkgebied  

Veiligheid staat bij ons voorop! Vandaar dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week 

begeleiding is in het werkgebied. Dit gebeurt met de Verifier: een schip dat direct in 

contact staat met het Marine Coordination Center. Het schip begeleidt het 

werkverkeer en zorgt ervoor dat recreanten en beroepsvaart op een veilige afstand 

blijven.  

 

De Verifier is te bereiken via marifoonkanaal VHF: 10 of 16   

 

 

Planning  

 

Tot en met september 2020 

Aanleggen werk- en natuureiland 

   

 

December 2020 - februari 2021 

Aanleggen stroomkabels in het 

IJsselmeer   

 



 

September 2020 - januari 2021  

Bouwen funderingen in het 

IJsselmeer   

 

Maart 2021 - zomer 2021  

Opbouwen windturbines  

   

 

 

Zomer 2021  

Windpark Fryslân is volledig operationeel   

 

 

 

Bouwconsortium Zuiderzeewind  

 

Windpark Fryslân wordt gebouwd door 

Bouwconsortium Zuiderzeewind. 

Zuiderzeewind bestaat uit twee 

aannemers: Siemens Gamesa 

Renewable Energy en Van Oord 

Offshore Wind.  

 

 

Meer informatie  

Voor meer informatie kijkt u op www.windparkfryslan.nl. Wilt u het nieuws 

automatisch in uw inbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.  

 
 

 
  

 

https://baascommunicatie.us20.list-manage.com/track/click?u=96be482001676bad8061ff874&id=cab626ed31&e=92409c45d8
https://baascommunicatie.us20.list-manage.com/track/click?u=96be482001676bad8061ff874&id=56b6c119ee&e=92409c45d8
https://baascommunicatie.us20.list-manage.com/track/click?u=96be482001676bad8061ff874&id=867237c1e6&e=92409c45d8



