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Vattenfall inviger Prinsessan Ariane-parken,
Nederländernas största landbaserade
vindkraftspark
Idag invigde Vattenfall Nederländernas största landbaserade vindkraftspark.
Under invigningen döptes den också officiellt om från Wieringermeerparken till Prinsessan Ariane vindkraftspark. Parken består av 82 kraftverk
och kommer att producera förnybar el som motsvarar behovet för ungefär
370 000 hushåll.
– Prinsessan Ariane vindkraftspark är ett centralt projekt för oss i Nederländerna av flera
skäl. Det är ytterligare ett steg på vägen mot att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en
generation. Parken är också stor, vilket gör att den passar perfekt i vår strategi för lönsam
tillväxt i Europa och visar på vårt framgångsrika arbete med att förnya vindkraftparker där
det är möjligt, säger Gunnar Groebler, Senior Vice President och chef för Vattenfalls
Business Area Wind.
Tio års förberedelser och tre års byggarbeten har lett fram till invigningen av
vindkraftsparken. Vindkraftverken har byggts i en rät linje så att de smälter väl in i
Wieringermeers landskap. De 82 vindkraftverkens totala kapacitet är 301 MW
Vindkraftsparken är också unik genom att fyra av kraftverken har byggts i Robbenoordskogen. Det framgångsrika samarbetet med Staatsbosbeheer (Nederländernas myndighet
för förvaltning av naturreservat) har inneburit att vindkraftverk för allra första gången i
Nederländerna har kunnat uppföras i ett skogsområde.
– Samarbetet med nederländska myndigheter, Hollands Kroons kommun och de som bor i
området har fungerat fantastiskt väl och blir nu vägledande för framtida projekt, och detta
vill jag verkligen tacka dem för. Jag vill också tacka våra medarbetare för deras
engagemang och det utmärkta arbete som de lagt ned på Prinsessan Ariane, säger
Gunnar Groebler.
Fakta om Prinsessan Ariane vindkraftspark:
•
Prinsessan Ariane är Nederländernas största landbaserade vindkraftspark. Den
totala kapaciteten för de 82 vindkraftverken blir 301 MW och kommer att
producera förnybar el som motsvarar behovet för ungefär 370 000 hushåll.
•
Bygget inleddes 2018.
•
Vattenfalls vindkraftverk har en vingspetshöjd på 177 meter.
•
Vindkraftverkstyp: Nordex N117/3,6 MW
För ytterligare information, kontakta gärna:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10
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Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att
leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Det är därför vi driver på omställningen till ett hållbart
energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar till våra kunder. Vi har cirka 20 000 anställda och är verksamma främst i
Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. Var kan jag få veta mer? group.vattenfall.se
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