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Nieuwsbrief 34 over Windplan Groen 

 

Windplan Groen omvat in totaal negentig windturbines, 
waarvan er komende jaren 86 worden gebouwd in de 
gemeente Dronten. 
Om iedere belangstellende te informeren start Windplan 
Groen met interactieve Journaal uitzendingen via internet.  
 
 
 
 
 

 

Donderdag 24 juni: eerste Windplan Groen Journaal 

 

 

Windplan Groen start donderdag 24 juni met Journaal uitzendingen via internet. In die 
uitzendingen krijgen omwonenden informatie over uiteenlopende zaken rond de bouw van 
de windparken binnen Windplan Groen. Gedeputeerde Fackeldey (o.a. Energietransitie) is 
één van de gasten bij de eerste uitzending. 
Kijkers kunnen tijdens de uitzending vragen stellen. Na afloop is het Journaal te zien via de 
website www.windplangroen.nl/journaal. Daar staat dan ook een overzicht van gestelde 
vragen en de antwoorden op de vragen. 
 

Windkoepel Groen is de 
initiatiefnemer van Windplan 
Groen. Windkoepel Groen is een 
samenwerkingsverband van 
windparken in projectgebied 
Oost. Dat gebied ligt in de 
gemeenten Dronten en Lelystad. 
www.windplangroen.nl   

 
 

http://www.windplangroen.nl/
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Kijken 
De uitzending van het eerste Windplan Groen Journaal is donderdag 24 juni (vanaf 20.00 
uur)  te volgen op PC of laptop, maar ook op een smartphone. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. Kijk die dag via: https://live.kwoot.nl/windplangroen-24juni 

Het idee voor de uitzendingen kwam voort uit de Corona-beperkingen, maar de journaals 
blijven ook na versoepelingen op dat gebied bestaan. “Informatie-avonden voor 
omwonenden waren niet mogelijk en toen is dit idee geboren. Nu de vorm vast staat 
vinden we het Windplan Groen Journaal een goede aanvulling op de communicatie met 
omwonenden. Iedereen kan kijken en als het tijdstip niet past kan de belangstellende later 
via de website alsnog kijken.” 

De eerste uitzending duurt ongeveer een uur. Bestuursvoorzitter Wim Luijkx geeft aan dat 
die lengte in de toekomst kan variëren. “Het kan zijn dat we soms kortere uitzendingen 
hebben. Met bijvoorbeeld thema-journaals van een uur en nieuwsuitzendingen van 15 
minuten.” 

 

 

 

In de eerste uitzending van het Windplan Groen Journaal zijn te gast: 
-  Jop Fackeldey (gedeputeerde Flevoland, o.a. Energietransitie 
-  Wim Luijkx (Windkoepel Groen) 
-  Wilfried Groot Koerkamp (Gesloten Distrubutiesysteem Groen) 
-  Frans de Rijke (TenneT-Liander) 
-  Peter van der Veer 
   en Marloes Mes (Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken 
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Toelichting op 'ploegen' van kabels 

 

 

Tijdens het Journaal lichten medewerkers van Van Gelder toe hoe de tientallen kilometers 
kabels worden gelegd. Dat gebeurt traditioneel met graafmachines maar ook met een 
moderne ploegmethode. 

  

 

Uitzending gemist 

Kunt u 24 juni niet kijken, maar wilt u het Journaal toch zien? Kijk dan op de website van 
Windplan Groen: www.windplangroen.nl/Journaal 
Daar staat kort na de uitzending een linkje om het Journaal alsnog te bekijken. Gestelde 
vragen en bijhorende antwoorden worden op diezelfde websitepagina later toegevoegd. 
Reageren, alsnog vragen stellen of tips voor thema's van komende uitzendingen? 
Mail: info@windplangroen.nl 

 

 

Facebook en website 

Wilt u nog meer informatie over Windplan Groen en de vorderingen van de bouw? Kijk dan 
op onze website of volg ons als vriend op onze Facebook-pagina. 

mailto:info@windplangroen.nl
http://www.windplangroen.nl/
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Vragen en contact 
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u hiervoor altijd contact met 
ons zoeken via info@windplangroen.nl Meer (achtergrond)informatie staat ook op onze 
website: www.windplangroen.nl Stuurt u deze nieuwsbrief overigens gerust door naar 
mensen waarvan u denkt dat zij geïnteresseerd kunnen zijn in Windplan Groen. Aanmelden 
voor onze nieuwsbrief kan via onze website. 
Meer informatie vindt u ook op de website van Bureau Energieprojecten. 
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