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Zaterdag 17 september: 

Open Dag Windplan Groen 

Belangstellenden zijn zaterdag 17 
september -tijdens de landelijke 
Open Energiedag- welkom bij 
Windplan Groen op twee locaties: 
 
• Ketenpark Rietweg 3a (10-15 uur) 
• Windpark Hanze, Ketelweg 16 
                         (10.30-14.30 uur)

Hoeveel windmolens omvat Windplan Groen, hoe hoog zijn ze en hoeveel 
energie leveren ze op? Of: hoe zit het met onderhoud, wat gebeurt met 
de oude windmolens en is er in de toekomst bijvoorbeeld werk voor 
onderhoudsmonteurs?  
Vragen waarop deskundigen zaterdag 17 september antwoord geven bij 
Windplan Groen tijdens de landelijke Open Energie Dag. Maar ook over zaken 
als geluid, slagschaduw, obstakelverlichting en burgerparticipatie kunnen 
deskundigen informatie geven. De toegang is gratis.

 

Aannemingsbedrijf Van Gelder en 
windmolenfabrikanten Vestas en GE 
zijn ook aanwezig op de Open Dag. In 
de tent op het terrein aan de Rietweg 
tonen zij materieel en informeren ze 
over bijvoorbeeld onderhoudswerk. 
Ook de toekomstige werkgelegenheid 
(banen) in de techniek komen aan 
bod. Een goede kans dus u te laten 
informeren over banen en uw toe-
komstkansen of die van uw kinderen. 

Windplan Groen informeert  
en biedt kijkje in windmolen

Aan de Rietweg (bij de rotonde 
Dronterweg) is de gehele dag veel 
te doen. In de directieketen geven 
vertegenwoordigers van de diverse 
windparken informatie.  
Op het buitenterrein is ook veel te 
zien. Er staat een grote tent met 
informatiestands en buiten is allerlei 
materieel te zien. 
 
Binnen kijken 

Vaak komt de vraag om binnenin 
een windmolen te kijken. Vanwege 
veiligheidsvoorschriften kan dat niet, 
maar er is een levensecht alternatief: 
virtual reality. Belangstellenden kunnen 
in de tent een kijkje nemen in (en op) 
een windmolen. Dat kan via een speciale 
Virtual Reality bril. In twee minuten 
neemt een deskundige u mee vanaf 
de kraanopstelplaats tot bovenop een 
windmolen. Met een 360-graden blik kan 
de bezoeker zelf rondom kijken. 
 
Plezierig wachten 
Is het druk? Dan kunnen bezoekers 
op een terras genieten van een kopje 
koffie/thee of een frisdrankje, terwijl 
kinderen zich vermaken op onder meer 
een springkussen, een klimwand of 
graafmachientjes. 

 
 

Van Gelder, Vestas en GE tonen materieel: 
informatie over banen in de techniek

Kijken bij Windpark Hanze

Uitgekeken bij het ketenpark?  
Of is het druk aan de Rietweg? 
 
Rijd dan naar de Ketelweg. Daar krijgt u 
informatie over de bouw van de 15 wind-
molens van Windpark Hanze en kunt u  
eerste activiteiten met eigen ogen zien. 

Bijvoorbeeld hoeveel ruimte een hijs-
kraan op een zogeheten kraanopstel-
plaats krijgt om de nieuwe wind- 
molens te bouwen. 
Bezoekers zijn welkom tussen 10.30 en 
14.30 uur aan de Ketelweg 16.  
Vooraf aanmelden is niet nodig.


