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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. Van de aanleg van
toegangswegen tot heien en bouwen van eerste funderingen.
U leest er over in deze Nieuwsbrief.

Dinsdag 15 maart: Gevarieerd Windplan Groen
Journaal
Het Windplan Groen Journaal besteedt dinsdag 15 maart aandacht aan uiteenlopende
zaken. Allemaal hebben ze te maken met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke
bouw van 86 windturbines.
U kunt het Journaal dinsdag (vanaf 19.30 uur) bekijken door hier te klikken.

In enkele videoreportages wordt uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij de bouwstart.
Over de aanleg van toegangswegen en kraanopstelplaatsen vertelt Matthijs Oppenhuizen
(Pure Energie). Vanaf de Zeebiestocht geeft Martin Jansen een toelichting op het storten
van funderingen.

Demontage oude windmolens en hergebruik
materiaal

Voorafgaand aan de bouw van 86 windturbines, worden bestaande windturbines
gedemonteerd. Oude funderingen verdwijnen onder de slopershamer. Maar wat gebeurt er
met dat materiaal? Is dat afval of is er sprake van hergebruik? In een reportage staat
Theo Tijhuis stil bij de verwerking van het materiaal.

Windmolens, regenwater en maatregelen

Regenwater moet opgevangen worden bij de 86 windmolens, kraanopstelplaatsen en
toegangswegen. Wat er allemaal bij komt kijken om het water in de provincie (en de
windparken) te beheersen, legt in de studio Albert Dirk van der Molen (Waterschap
Zuiderzeeland) uit.
In een videoreportage vanaf een windmolenlocatie legt Muriel van der Hulst (Ventolines)
de maatregelen uit die Windplan Groen neemt om het water goed af te voeren.

Live Journaal volgen of achteraf kijken?
De Journaal-uitzending is dinsdag 15 maart vanaf 19.30 uur hier Live te volgen.
Hebt u de uitzending gemist of wilt u eerdere Journaals terug kijken? Dat kan
via www.windplangroen.nl/journaal

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.

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
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