
 

 

 

 

Werkervarings- of stageplek voor  

creatieve communicatie-/ organisatietalenten  
Stichting Wiek-II / Windpark Nijmegen-Betuwe BV / WindpowerNijmegen 

 

Help jij om Blowlands, het eerste duurzame energiefestival van Nijmegen, op te zetten en tot een succes te 

maken?  

Tijdsbesteding: ca. 16-32 uur per week 

Periode: januari t/m juni 2018  

 Wat houdt de functie in?  

Je helpt mee bij het opzetten en organiseren van het (2-daags) Energiefestival Blowlands in Nijmegen. Je 

denkt mee over de programmering en over een goede marketing- en communicatiestrategie. Daarna werk je 

mee om de plannen uit te voeren. Je benadert sprekers en artiesten, schrijft teksten en helpt met de 

planning en logistiek. Tijdens het festival zelf ben je beschikbaar om hand-en-spandiensten te verlenen.  

We zoeken vrijwilligers en/of stagiaires die:  

- ervaring willen opdoen op het gebied van evenementenorganisatie en (marketing)communicatie  

- communicatief vaardig zijn, organisatietalent hebben en goed kunnen plannen  

- zelfstandig kunnen werken (in een team van professionals) 

- Een proactieve en enthousiaste instelling hebben 

- affiniteit met/ interesse in duurzame energie hebben (kennis is geen vereiste) 

 

Heb je interesse: Laat het ons weten via info@windparknijmegenbetuwe.nl o.v.v. vacature Energiefestival 

Blowlands met een korte omschrijving van je motivatie en beschikbaarheid.    

Informatie en contact: Christine Wevers (06‐26741242 / info@windparknijmegenbetuwe.nl), 

communicatiemedewerker Windpark Nijmegen‐Betuwe 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Achtergrondinformatie  

Gemeente Nijmegen is door de Europese Commissie verkozen tot European Green Capital 2018.  Een jaar 

lang is Nijmegen de duurzame hoofdstad van Europa. In en om de stad worden activiteiten georganiseerd om 

een breed (inter)nationaal publiek te laten kennismaken met duurzame projecten.  

De gemeente heeft onder andere vijf groene routes uitgezet, rondom de thema’s vitale stad, 

klimaatadaptatie, circulaire economie, slimme mobiliteit en energietransitie. Belangstellenden kunnen met 

een routekaart op zak, een kijkje nemen bij Nijmeegse bedrijven en organisaties die voorop lopen in 

duurzaamheid. 

Point of interest op de routekaart energietransitie is Windpark Nijmegen-Betuwe. Dit windpark met vier 

windmolens is vrijwel volledig in handen van burgers, verenigd in coöperatie WindpowerNijmegen. Het 

windpark is opgeleverd in december 2016. Sindsdien speelt het een belangrijke rol in de 

informatievoorziening over duurzame energie in de regio. Wat het windpark interessant maakt, naast de 

molens van 150 meter hoogte, is het plan om hier het energielandschap van de toekomst te bouwen. De 



bedoeling is om - samen met burgers - op deze plek de nieuwste technieken voor duurzame 

energieopwekking te laten zien. Het windpark is op gezette tijden open voor publiek. In het 

bezoekerscentrum worden groepen ontvangen uit het (basis)onderwijs, overheden, bedrijfsleven en de 

coöperatieve energiebeweging. 

 

De initiatiefnemers willen in 2018 – het jaar van Nijmegen European Green Capital -  extra aandacht vragen 

voor en meer mensen betrekken bij lokaal opgewekte, duurzame energie door en voor burgers. Daarom 

hebben zij het plan om op de locatie aan De Grift een energiefestival te organiseren, onder de naam 

Blowlands. De naam is een knipoog naar het landelijke Lowlands-festival.  

 

Bezoekers aan energiefestival Blowlands maken op een laagdrempelige, speelse en interactieve manier 

kennis met nieuwe manieren om (zelf) energie op te wekken. Het festival richt zich op een breed publiek en 

vindt plaats bij Windpark Nijmegen-Betuwe aan De Grift.  Blowlands bestaat uit een mix van muziek, 

theater/cabaret, literatuur, film en  (interactieve) presentaties. Ook wordt een verbinding gelegd tussen 

kunst, wetenschap en techniek. 


