
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursie Windpark Wieringermeer in uitvoering 
woensdag 13 maart 2019, aanvang 13:00 uur 
 
Windpark Wieringermeer, het grootste windmolenpark op land in Nederland, wordt gebouwd in de 
Wieringermeerpolder. Door opschaling van de bestaande turbines kan er straks meer energie uit dit windrijke gebied 
worden gehaald, en met de nieuwe lijnopstellingen verbetert de uitstraling van het landschap. De initiatiefnemers voor 
de bouw van het Windpark Wieringermeer zijn Nuon, onderdeel van Vattenfall (samen met lokale vennoten) en ECN. 
Samen vormen zij het partnerschap Windkracht Wieringermeer. Windkracht Wieringermeer werkt nauw samen met de 
gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Rijk.   In opdracht van Nuon / Vattenfall  voert de 
aannemerscombinatie Nordex Group, BAM Infra Nederland en Van Gelder Groep het werk uit. Nuon en Van Gelder 
nodigen u samen met de Nederlandse Geotextielorganisatie en Kivi uit voor een excursie naar dit Windpark nabij 
Wieringerwerf. Voor meer informatie, zie:  

 Windpark Wieringermeer 

 Nuon Windpark 

 Van Gelder Windpark 
 

Geogrids worden in het project veelvuldig toegepast. Bijvoorbeeld als stabilisatie in de tijdelijke werkwegen en 3D-
structuren in de opslagterreinen en kraanopstelplaatsen. Een commissie van deskundigen heeft de afgelopen 2 jaar 
gewerkt aan een nieuwe publicatie voor het ontwerp en de uitvoering van kraanopstelplaatsen. Deze publicatie is net 
afgerond en zal tijdens het programma worden gepresenteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Het voorlopige programma voor de middag is op hoofdlijnen als volgt: 
13:00 Ontvangst 
13:15   Introductie van het project en de uitdagingen 
13:30 Ontwerp Windpark kraanopstelplaatsen, 
 opslagterreinen & werkwegen 

14:00     Ontwerp en uitvoering TensarTech Stratum 

14.30 Nieuwe STOWA publicatie ‘kraanopstelplaatsen’  

                bij de bouw van windturbines  
15:00     Rondleiding op het project 
16:30     Samenvatting en vragen 
17:00     Aansluitende borrel/netwerkgelegenheid 

 
Deelname aan de excursie is voor leden (NGO of KIVI-afdeling Geotechniek) zonder kosten. Wel zijn er een paar 
aandachtpunten. Deelnemers kunnen zich aanmelden via joop.groenveld@ngo.nl. Het aantal deelnemers is beperkt (40 
personen). Inschrijving geschiedt daarom op volgorde binnenkomst. Vol is vol. Deelnemers ontvangen na aanmelding 
nadere info waaronder een routebeschrijving en eventueel zelf mee te nemen persoonlijke beschermingsmiddelen. Uw 
aanmelding zien we met belangstelling tegemoet. 
 

https://windparkwieringermeer.nl/
https://www.nuon.com/activiteiten/windenergie/windpark-wieringermeer/
https://vangelder.com/projecten/windmolenpark-wieringermeer/
mailto:joop.groenveld@ngo.nl

