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Beste <<Voornaam>>, 

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom windpark Hollandse Zuid. Zo heeft Vattenfall
ook de tender voor de ontwikkeling van het tweede deel van het park gewonnen. Inmiddels
zijn de voorbereidingen voor de bouw van de vier kavels van windpark Hollandse Kust
Zuid in volle gang. Dit ondanks de coronacrisis, die veel impact heeft op de
elektriciteitsmarkt en Vattenfall.  

In deze nieuwsbrief praten wij je graag bij over de planning van windpark Hollandse Kust
Zuid. Ook vertellen we meer over hoe we de impact van de bouw op het zeeleven willen
beperken en kansen voor de natuur te benutten. Vattenfall is lid geworden van Amsterdam-
IJmuiden Offshore Ports (AYOP); wat doet deze organisatie? We spreken met
Programmamanager Dorothy Winters van AYOP. 
  
Veel leesplezier. 
  
Met vriendelijke groet, 
Het team van Hollandse Kust Zuid
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Op weg naar het eerste subsidievrije windpark
Met de winst van de tender voor de ontwikkeling van windpark Hollandse Kust Zuid kavel 3
en 4 is Vattenfall bij oplevering in een klap eigenaar van het grootste (subsidievrije)
windpark op zee ter wereld. De werkzaamheden zijn in volle gang om in 2022 de eerste
turbines te laten draaien. We nemen je mee in de planning voor de komende periode,
zodat je precies weet wat je wanneer kunt verwachten.

Vattenfall wordt lid van AYOP
Met de bouw van windpark Hollandse Kust Zuid nemen de activiteiten van Vattenfall in de
regio Amsterdam-IJmuiden aanzienlijk toe. Daarom is Vattenfall lid geworden van AYOP:
een vereniging voor bedrijven en instellingen die actief zijn in het havengebied. Guido
Schild van Vattenfall en Dorothy Winters van AYOP gaan in gesprek over de
samenwerking tussen AYOP en Vattenfall, en praten over de economische kansen voor de
regio.
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Zorgvuldig omgaan met natuur is topprioriteit 
Tijdens de voorbereidingen van windpark Hollandse Kust Zuid is Vattenfall druk bezig om
de gevolgen van de bouw voor het zeeleven rond het windpark te beperken en kansen
voor de natuur te benutten. Sytske van den Akker, milieuspecialist van Vattenfall, vertelt
waarom de komst van windmolens niet ten koste hoeft te gaan van de biodiversiteit.

Windpark Hollandse Kust Zuid  
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