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Windplan Groen omvat in totaal negentig windturbines, waarvan er komende jaren 86 
worden gebouwd in de gemeente Dronten. 
Op meerdere locaties zijn inmiddels bouwactiviteiten gestart. U leest er over in deze 
Nieuwsbrief 38.  
  

  

 

Woensdag 8 december, 19.30 uur: 
Windplan Groen Journaal 

  

 

Het tweede Windplan Groen Journaal staat woensdag 8 december (vanaf 19.30 uur) in het 
teken van de bouwvorderingen. De uitzending is rechtstreeks te volgen via internet en 
kijkers kunnen tijdens de uitzending al vragen stellen. 
Na afloop is het Windplan Groen Journaal terug te kijken via de website van het windplan 
(www.windplangroen.nl/journaal ). 

https://mailchi.mp/bc305579c94e/nieuwsbrief-32-windplan-groen-13412653?e=%5bUNIQID%5d
http://www.windplangroen.nl/journaal


 

Het Journaal start met nieuwsberichten maar bevat ook twee reportages en een studio-
interview met betrokkenen. 

 

  

 

Aan de orde komen onder meer de bouwvorderingen van het Gesloten Distributie�systeem 
aan het Olsterpad. Er wordt een toelichting gegeven op het transformatorstation en het 
onderstation die daar worden gebouwd. Elektriciteit van de diverse windparken vindt via 
die bouwwerken zijn weg naar het landelijk elektriciteitsnet 

  

 

 

 

Reportage over ploegen van kabels 

  

  

Glenn Egberts en Marloes Mess van Van Gelder geven in de uitzending een toelichting op 
de aanleg van ruim veertig kilometer aan kabels. Die kabels verbinden de diverse 
windparken van Windplan Groen met het Gesloten Distributie Systeem aan het Olsterpad. 
De speciale ploegmethode die voor het grootste deel van de kabels kan worden gebruikt, 
zorgt voor een grote tijdwinst. Ploegen gaat vijf keer sneller dan de ouderwetse methode 



 

waarbij sleuven worden gegraven. 
De werkzaamhede leiden ook tot enkele verkeersmaatregelen. Daarover leest u hier al 
meer. 

  

 

Kijk het Journaal Live of achteraf 

  

 

De uitzending van het Windplan Groen Journaal kan door iedereen worden bekeken. Dat 
kan op PC of laptop, maar ook op een smartphone. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. 
 
Kijk via: https://live.kwoot.nl/webinar-windplan�groen-journaal-8-dec 
 

 of scan de QR-code.  

https://www.windplangroen.nl/beperkte-verkeersmaatregelen-bij-trekken-kabels-elburgerweg/
https://live.kwoot.nl/webinar-windplan%02groen-journaal-8-dec


 

Kunt u 8 december niet kijken, maar wilt u het Journaal toch zien? 
Kijk dan op de website van Windplan Groen. Kort na de uitzending kunt u daar het 
Journaal alsnog bekijken via: www.windplangroen.nl/journaal/ 

  

 

HSE Award voor Patrick Nederlof 

  

 

Patrick Nederlof (site manager Hitachi ABB) heeft de afgelopen maand de HSE award van 
Windplan Groen ontvangen. Hij kreeg deze vanwege zijn inzet voor HSE op het 
transformatorstation van WKG aan het Olsterpad in Dronten. 
Veilig werken staat bij hem centraal en is onbetwist nummer 1 op zijn bouwplaats. Hij 
kreeg als dank een kist met producten uit de omgeving van Dronten. 

 

 

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. 

http://www.windplangroen.nl/journaal/
http://www.windplangroen.nl/
http://www.facebook.com/windplan.groen
https://www.youtube.com/channel/UCb05JDKfNcgeNwUsJIf1Vyg
mailto:info@windplangroen.nl
http://www.windplangroen.nl/


 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan via onze website. 
Meer informatie vindt u ook op de website van Bureau Energieprojecten. 

 

 

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

