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20 windmolens leveren groene stroom voor 60.000 huishoudens 

Eneco bouwt groot windpark in Delfzijl 
 

Eneco gaat Windpark Delfzijl Noord volledig zelf realiseren. Het duurzame energiebedrijf heeft 

daarover overeenstemming bereikt met KDE Energy en WindWise, de ontwikkelaars van het park. 

Het windpark, dat een capaciteit krijgt van 60 tot 65 MegaWatt, komt op terreinen van Groningen 

Seaports. Eind dit jaar al wordt gestart met de bouw. Medio 2014 zal het park operationeel zijn. 

Eneco investeert meer dan 80 miljoen euro in het project. 

 

Omdat de ontwikkelfase nu is afgerond en de bouwfase gaat beginnen, neemt Eneco ontwikkelaar WindWise 

over. Eneco heeft veel ervaring met de bouw van windparken en door de transactie wordt Eneco als enige 

partij verantwoordelijk voor de bouw.  

 

Het windpark zal bestaan uit 18 tot 20 windturbines van circa 150 meter hoog (tiphoogte), die komen te 

staan op de Schermdijk en de Pier van Oterdum in Delfzijl. Vlakbij bouwt Eneco momenteel de grootste 

biomassacentrale van Nederland: Eneco Bio Golden Raand. De realisatie van beide projecten betekent dat 

Eneco op relatief korte termijn nog meer duurzame energie van Nederlandse bodem aan haar klanten kan 

gaan leveren. De twee worden samen goed voor groene stroom voor zo’n 180.000 huishoudens. 

 

Windpark Delfzijl Noord kent een lange geschiedenis. Elf jaar geleden ontstonden de eerste plannen. Het park 

is ontwikkeld door Millenergy. Nadat de gemeenteraad van Delfzijl eind 2010 had ingestemd met de wijziging 

van het bestemmingsplan, zijn de benodigde vergunningen na een uitspraak van de Raad van State in 

december 2011 onherroepelijk geworden.  

 

WindWise werkte bij dit project samen met KDE Energy in Millenergy. Millenergy treedt in Delfzijl niet alleen 

op als ontwikkelaar van Delfzijl Noord, maar ook van andere windprojecten binnen de gemeente. Eneco en 

KDE Energy willen samen met de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen blijven zoeken naar passende 

locaties voor windenergie. 

 

 
 
Over Eneco 

De Eneco groep richt zich op het besparen van energie; het samen met klanten opwekken van duurzame energie en het 

leveren van schone energie (elektriciteit, gas en warmte). De Eneco groep bestaat uit de bedrijven Stedin (netbeheer), 

Joulz (infrastructuren) en Eneco (energiebedrijf). Vanuit haar missie ‘duurzame energie voor iedereen’, investeert de Eneco 

groep in duurzame energiebronnen, energie-oplossingen en infrastructuur met als doel energie ook op langere termijn 

schoon, leverbaar en betaalbaar te houden voor de klant. Bij de Eneco groep werken circa 7.000 mensen, waarvan enkele 

honderden buiten Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. 

 
 
Noot voor de redactie 

Op http://corporatenl.eneco.nl/nieuws_en_media/Beeldenbank/Pages/Default.aspx?itemID=Windenergie 

staan rechtenvrij downloadbare visualisaties en een plattegrond met de locaties van de 20 windmolens 

  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Marcel van Dun, woordvoerder Eneco, 06-55697076, marcel.vandun@eneco.com 
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