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 Windplan Groen omvat in totaal negentig windturbines, 
waarvan er komende jaren 86 worden gebouwd in de 
gemeente Dronten. 
Als middel om belangstellenden te informeren startte 
Windplan Groen donderdag 24 juni met interactieve Journaal 
uitzendingen via internet.  

 

 
   
.  

 

Geslaagd eerste Windplan Groen Journaal 
nu terug te zien op website 

 

 

 

Gedeputeerde Jop Fackeldey (o.a. Energietransitie) en Wim Luijkx (bestuursvoorzitter 
Windkoepel Groen) gaven donderdag 24 juni de aftrap voor het eerste Windplan Groen 
Journaal. Kijkers stelden twintig vragen tijdens de uitzending van één uur.  Diverse vragen 
konden al in de uitzending worden beantwoord. Op alle vragen volgt het antwoord via de 
journaal-pagina op de website. Daar is ook het gehele Journaal terug te zien. 
De kijker kan ook ervoor kiezen om alleen één van de afzonderlijke onderdelen te bekijken. 
Het gesprek van Jop Fackeldey en Wim Luijkx staat hier. 
Het journaal is te vinden op www.windplangroen.nl/journaal.  

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   

 
 

https://youtu.be/b9HBZq1edi4
http://www.windplangroen.nl/
http://www.windplangroen.nl/journaal
http://www.windplangroen.nl/


  

 

 

 

Trots op Gesloten Distributie Systeem 

 

 

 

Wilfried Groot Koerkamp van het Gesloten Distributie Systeem (GDS) Groen, erkende trots 
te zijn op de resultaten die vanuit Windkoepel Groen zijn bereikt. Het viel aanvankelijk niet 
mee om zeker te zijn dat windmolens hun stroom kwijt konden aan het elektriciteitsnet. 
Dat lukte echter. Op de geslaagde samenwerking met TenneT-Liander ging Groot 
Koerkamp in, samen met Frans de Rijke (Liander) 
Het gesprek van Wilfried Groot Koerkamp en Frans de Rijke vindt u hier. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/58mmhpe_B-E


Kilometers kabels: ploegen, boren en graven 

 

 

 

 

 

Om vele kilometers kabels aan te leggen, hoeft niet altijd een hele akker diep omgegraven 
te worden. Peter van der Veer en Marloes Mes vertelden in het Journaal over onder meer 
de 'ploegmethode'. Met een filmpje en illustraties gaven ze uitleg over het werk dat ruim 2 
maanden in beslag zal nemen. 
Het geprek met Peter van der Veer en Marloes Mees vindt u hier. 

  

 

Uitzending gemist 

Kon 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  een linkje om het Journaal alsnog te bekijken. Gestelde vragen en bijhorende 
antwoorden worden op diezelfde websitepagina binnenkort toegevoegd. 
Reageren, alsnog vragen stellen of tips voor thema's van komende uitzendingen? 
Mail: info@windplangroen.nl 

 

 

Facebook, website en YouTube 

Wilt u nog meer informatie over Windplan Groen en de vorderingen van de bouw? Kijk dan 
op onze website, volg ons als vriend op onze Facebook-pagina en wordt (gratis) abonnee 

van het YouTube-kanaal. 

  

Vragen en contact 
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u hiervoor altijd contact met 

https://youtu.be/SzMM6lKzUyE
http://www.windplangroen.nl/Journaal
mailto:info@windplangroen.nl
http://www.windplangroen.nl/
http://www.facebook.com/windplan.groen
https://www.youtube.com/channel/UCb05JDKfNcgeNwUsJIf1Vyg


 

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. 

 

 

mailto:info@windplangroen.nl
http://www.windplangroen.nl/
https://www.windplangroen.nl/contact/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-windplan-groen

