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“De aandelen voor twee windmolens in Culemborg vlógen weg. Burgers stonden in de rij om 
een ‘winddeel’ te bemachtigen. Góed nieuws, want windmolens - ook in het binnenland - 
zijn écht nodig voor een duurzame energievoorziening. 
WindpowerNijmegen is een burgerinitiatief met het basisidee dat we zelf onze energie 
duurzaam en dichtbij gaan opwekken. Er komt schot in de voorbereidingen van ons 
windpark langs de A15. De planologische procedure is gestart en we zijn begonnen met de 
ledenwerving. We hopen snel enkele honderden leden te kunnen inschrijven. Daarmee 
laten we zien dat er veel steun is voor het ‘burgerwindpark’. Met veel leden kunnen we 
straks, wanneer het bestemmingsplan definitief is, de sprong maken naar daadwerkelijk 
investeren. Het crowdfunding-succes van de Windcentrale laat zien dat het kan. Doe je 
mee? Samen maken we het windpark!” 

Bart Geenen - voorzitter WindpowerNijmegen 
 

Onderzoek voor windpark 

Stap voor stap komt het windpark dichterbij. Het uiteindelijke ontwerp voor het windpark 
volgt uit een aantal studies, waarvan de Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) een belangrijke is. 
Op 24 september heeft het College van B&W de notitie Reikwijdte en Detailniveau (zie 
hieronder) goedgekeurd; de formele start van de procedures om de benodigde 
vergunningen en toestemmingen te krijgen. Plan is om drie varianten te onderzoeken, 
waarvan de voorkeursvariant negen turbines betreft op grondgebied van de gemeente 
Nijmegen (5) en Overbetuwe (4). WindpowerNijmegen richt zich primair op de realisatie van 
de vijf turbines in het Nijmeegse deel. Maar door de nauwe verwevenheid van de twee 
delen van het project wordt de m.e.r. voor het gehele project uitgevoerd. 
 

 
 
Zo zou het er uit kunnen zien (visualisatie Pim de Ridder)  

 

    



 
 
Het adviesbureau Bosch & VanRijn legt momenteel de laatste hand aan een 
haalbaarheidsstudie, waarmee we een gedetailleerd inzicht krijgen in de technische, 
economische en bestuurlijke haalbaarheid. De studie zal ons wijzen op belangrijke 
aandachtspunten gedurende de ontwikkeling.  
 
De meetcampagne die nu wordt uitgevoerd is met name van invloed op de keuze van de 
turbine. Het doel is om de posities zo efficiënt mogelijk te gebruiken en dus de opbrengst 
per turbine te maximeren. Om het windaanbod op de locatie goed te kunnen begrijpen staat 
er langs de A15 sinds april 2013 een 70 meter hoge meetmast. Met deze mast brengen we 
het windaanbod op de locatie in kaart, om zo een betrouwbare voorspelling te kunnen doen 
van de opbrengst van het project. De resultaten over de eerste periode zijn bemoedigend. 
Voor de insiders, de gemiddelde windsnelheid in de periode april t/m augustus 2013 op 70 
meter hoogte is 5,3 m/s. Op basis van deze eerste gegevens is de verwachting dat het 
langjarig gemiddelde op 100 meter masthoogte 6,3 m/s bedraagt. 
 

 
 

Inspraak windpark gestart  

Afgelopen dinsdag heeft het Nijmeegse college van B&W de notitie Reikwijdte & 
Detailniveau Windpark de Grift vastgesteld. De notitie geeft inzicht in de verschillende 
opstellingen voor het windpark die in 2014 in de m.e.r. onderzocht zullen worden, alsmede 
in de grenzen en de focus van het milieuonderzoek. Denk daarbij aan de gevolgen voor 
landschap, vogels en leefomgeving - met name geluid en slagschaduw - en aan 
veiligheidsafstanden tot de A15, Betuweroute, kabels en leidingen. De notitie ligt vanaf 2 
oktober ter inzage, maar is al te vinden in de openbare besluitenlijst van het College (punt 
3.6). T/m 12 november kunnen belanghebbenden in een zienswijze nog meer aspecten of 
alternatieven aandragen, die in de m.e.r. aan de orde zouden moeten komen.  
 

Meedoen? 

Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan lid worden. Dit kost eenmalig 25 euro. Klik hier om 
je aan te melden. Met veel leden laten we zien dat er steun is voor het ‘burgerwindpark’. Je 
kunt zélf als lid zorgen voor draagvlak door je buren, wijkgenoten, vrienden en familie 
enthousiast te maken en misschien als lid te werven. Straks, wanneer het bestemmingsplan 
definitief is, maken we de sprong naar daadwerkelijk investeren. Als lid heb je dan een 
zakelijk voordeel, omdat je als eerste de kans krijgt om financieel te participeren in het 
windpark. Je krijgt daarvoor een mooie rente op je tijdelijk en veilig gestalde geld (méér dan 
bij de bank) en krijgt waarschijnlijk ook de gelegenheid om groene stroom te betrekken van 
je eigen windpark. Mocht je dat willen, dan kan je als lid meebeslissen over de manier 
waarop de participatie vorm krijgt en over wat met de opbrengst van de molens gaat 
gebeuren. 
 

http://www2.nijmegen.nl/gemeente/burgemeester__wethouders/College/openbare_besluitenlijsten/2013/24_september_2013
http://www.windparknijmegen.nl/steun-het-burgerinitiatief/
http://www.windparknijmegen.nl/steun-het-burgerinitiatief/


 
 
Nu we met de ledenwerving zijn gestart, en de inspraak is begonnen, willen we als 
coöperatie ons gezicht op veel plekken laten zien. We zoeken daarvoor mensen die af en 
toe in een stand willen staan (kan al aanstaande zondag in Bemmel!). Ook inspreken op 
bijeenkomsten, reageren op kritische ingezonden brieven of gewoon een discussie op een 
feestje over ‘windhandel’ wordt belangrijk; we gaan daarvoor een speciale training 
verzorgen. Lijkt een van die dingen je wat, en heb je tijd, geef dat dan aan ons door. Je kunt 
mailen naar contact@windparknijmegen.nl of bellen met Alex de Meijer, 06 48820433. 
 

 
 

Agenda 

Zondag 29 september, Bemmel:  Duurzaamheidsmarkt, 12-17 uur, Kinkelplein 
Dinsdag 5 november, Nijmegen: Informatiebijeenkomst over windenergie (org.: 
WindpowerNijmegen en Project A15). Datum onder klein voorbehoud. Meer info volgt. 
Vrijdag 15 november, Amersfoort: HIER Opgewekt-event 
 

Crowdfunding-record de Windcentrale 

De Windcentrale vestigde afgelopen zondagavond een crowdfunding-record. 1700 mensen 
kochten in een paar uur tijd één of meerdere aandelen van een windmolen bij Culemborg.  
Daarmee werd een totaalbedrag opgehaald van 1,3 miljoen euro. De 1700 eigenaren 
betalen samen het onderhoud en besparen gedurende 12 jaar (de levensduur van deze 
windmolen) geld op hun energierekening. Hoewel niet helemaal vergelijkbaar, is dit succes 
bemoedigend voor onze coöperatie. <lees meer>  
 

Obligaties windpark Houten uitverkocht 

Energiebedrijf Eneco en coöperatie Uwind hebben de obligaties voor de drie windmolens 
van windpark Houten verkocht. Dat meldde Eneco gisteren. 701 particulieren hebben zich 
aangemeld om een obligatie te kopen. Onder hen 232 inwoners uit Houten en 66 leden van 
Uwind. In totaal is er belangstelling voor bijna achtduizend obligaties met rentes variërend 
van 4 procent tot 5,5 procent. Eneco biedt maar vijfduizend obligaties aan en daarom 
worden de obligaties via een verdeelsleutel verdeeld. Windpark Houten bestaat uit 
drie windmolens, elk met een vermogen van twee megawatt. Samen zullen ze jaarlijks ruim 
16,4 miljoen kWh elektriciteit leveren. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van circa 
4.700 huishoudens. De molens zijn vanaf 1 oktober aanstaande operationeel. 
Lees ook: Hogere rente windobligatie voor omwonenden 
 

mailto:contact@windparknijmegen.nl
http://www.lingewaardenergie.nl/duurzaamheidsmarkt
http://www.projecta15.nl/
http://www.hieropgewekt.nl/agenda/evenement-hier-opgewekt-2013
https://www.facebook.com/Windcentrale?ref=ts&fref=ts
http://www.windparknijmegen.nl/crowdfunding-record-de-windcentrale/
http://www.nuzakelijk.nl/duurzaam/3500135/hogere-rente-windobligatie-omwonenden.html


 
 
 
 

 
 
Bij de windmeetmast (foto Jeroen van Reeuwijk, Lentse Lucht) 

 

Windpark Nijmegen 
contact@windparknijmegen.nl 

06-48820433 

 

 

http://www.rotterdam.milieudefensie.nl/
http://www.rotterdam.milieudefensie.nl/
mailto:contact@windparknijmegen.nl

