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 Windplan Groen omvat in totaal negentig windturbines, 
waarvan er komende jaren 86 worden gebouwd in de 
gemeente Dronten. De nieuwe windturbines vervangen 
merendeels oudere windturbines. Die voorgangers worden 
eerst gedemonteerd.  

 

 
   
.  

 

Vleermuizen kunnen inchecken in twee hotels 

 

 

 

Hoe beschermen we onder meer vleermuizen in een omgeving met veel windmolens. 
Bijvoorbeeld door twee vleermuishotels te plaatsen. Niet dichtbij toekomstige windmolens, 
maar juist op enige afstand, zodat de vleermuizen weggelokt worden. De hotels bieden ook 
onderdak aan marterachtigen en torenvalken. 
In een nieuwe Windplan Groen Journaal spreekt presentator Peter Bentum over details van 
de hotels met Jocelyn Smit (Windplan Groen), Roos Kuiters (Faunus Nature Creations) en 
grondeigenaar Jacques van Dongen. 
Bekijk hier het Windplan Groen Journaal over de vleermuishotels. 

  

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/rYgilcM08zY
https://youtu.be/rYgilcM08zY
http://www.windplangroen.nl/


 

Aannemersbedrijven starten met aanleggen kabels 

 

  

 

Nabij het Olsterpad zijn deze week de eerste kabelhaspels geleverd. Aannemersbedrijf 
Alsema zal de komende weken ter plaatse de 150 kV kabels ingraven tussen het 
transformatorstation van GDG en het onderstation. 

 

  

 

Elders in de regio startte aannemersbedrijf Van Gelder met de werkzaamheden voor de 
aanleg van de 33kV kabels. Van Gelder legt zo'n veertig kilometer kabels. Dat gebeurt 
traditioneel met een  graafmachine, maar ook met boringen en (vanaf 13 september) met 
de ploegmethode. Die kabels verbinden de nieuwe windmolens van Windplan Groen met 
het Transformatorstation aan het Olsterpad.  
Lees hier meer. 

https://www.windplangroen.nl/leggen-van-kabels-voor-windmolens-van-start/


 

Voor betreffende grondeigenaren is dinsdag 31 augustus een 
informatie-avond belegd om de werkzaamheden (met name het 

'ploegen') toe te lichten.  
Meer weten? Mail info@windplangroen.nl 

 

  

 

 

 

Veiligheid op Nummer 1 

 

 

 

Windkoepel Groen wil dat de bouw vlot verloopt, maar de veiligheid staat voorop. 
Medewerkers van betrokken aannemersbedrijven krijgen van hun eigen werkgever al 
veiligheidsinstructies, maar wij doen er (in twee talen) een schepje bovenop. In een korte 
videofilm moedigen Marco Kok en Herriëtt Gaspers medewerkers aan goed op de 
veiligheid van zichzelf en collega's te letten. "Leg desnoods het werk stil", is hun 
boodschap.  
Bekijk hier de Nederlandse versie van de film. 

  
 

 

Uitzending gemist 

Hebt u de afgelopen tijd een Journaal gemist? Kijk dan op de website van Windplan 
Groen: www.windplangroen.nl/Journaal 
Daar staat  een linkje om Journaals alsnog te bekijken. U kunt zich daar ook gratis 
abonneren op het YouTube-kanaal. 
Reageren of vragen stellen? 
Mail: info@windplangroen.nl 

 

mailto:info@windplangroen.nl?subject=Vraag%20nav.%20Nieuwsbrief%2035
https://youtu.be/NZMMTEvWSEM
http://www.windplangroen.nl/Journaal
mailto:info@windplangroen.nl
https://youtu.be/NZMMTEvWSEM


 

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 
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. 

 

 

http://www.windplangroen.nl/
http://www.facebook.com/windplan.groen
https://www.youtube.com/channel/UCb05JDKfNcgeNwUsJIf1Vyg
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

