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De coöperatie WindpowerNijmegen heeft leden nodig om het windpark 
te kunnen realiseren. De kosten van lidmaatschap zijn eenmalig € 25,-. 
Wil je meedoen? Meld je snel en eenvoudig aan via  
windparknijmegenbetuwe.nl.

BELANGRIJK Als je lid word vóór 25 juli 2015 krijg je voorrang bij het kopen van een of meerdere 
ledencertificaten. De certificaten kosten 250 euro per stuk en geven je 20 jaar lang een goed 
rendement.

Meer doen of op de hoogte blijven?
Meer doen kan natuurlijk ook. Zo kun je mensen in je omgeving informeren en nieuwe leden 
werven. 

Wil je actief meehelpen? 
Laat het ons weten: info@windparknijmegenbetuwe.nl. 

Op de hoogte blijven? Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws, meld je aan voor onze 
nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Twitter!

WindpowerNijmegen U.A.

KvK 57958734

Laat die wind maar waaien
Televisie, vaatwasser, laptop, verlich-
ting, smartphones: we verbruiken met 
z’n allen steeds meer energie. Het 
overgrote deel van deze energie (96%) 
is helaas niet duurzaam opgewekt. 
Gelukkig waait het dagelijks in 
Nederland en kunnen we van wind 
energie maken. Met vijf windmolens 
produceren we genoeg stroom om 
ruim 8.000 huishoudens van stroom 
te voorzien. Daarmee zorgen we voor 
een duurzame toekomst in Nijmegen!

Om de windmolens te kunnen bouwen hebben 
inwoners uit de regio Nijmegen en Overbetuwe 
de handen ineen geslagen en de coöperatie 
WindpowerNijmegen opgericht. Samen willen we 
langs de A15 bij afslag Elst een windpark realiseren: 
Windpark Nijmegen-Betuwe. Met voldoende leden 
die investeren in het windpark, komen de windmo-
lens volledig in eigendom van de coöperatie.

Steek energie in eigen molens!
Zelf een windpark ontwikkelen, zonder grote energie-
maatschappij, is bijzonder maar wel vaker gedaan. 
Dat bewijst dat het kan! Als lid kun je investeren in 
het windpark en zorgen dat het er daadwerkelijk 
komt. Ook kun je als eerste investeren in het wind-

park. Daarmee sla je twee vliegen in één klap: het 
levert niet alleen groene energie op, maar ook finan-
cieel voordeel met een mooi, waardevast rendement. 
De wind blijft immers altijd waaien.

Wil je ook een stukje windmolen?
Steek ook energie in eigen molens! Word nu lid van 
WindpowerNijmegen, dan heb je straks voorrang bij 
het kopen van een ledencertificaat.  Hoe meer leden, 
hoe groter de kans dat het windpark echt van de 
grond komt. Doe mee!

Meer weten of aanmelden?  
Kijk op windparknijmegenbetuwe.nl.

Samen met anderen kun jij ervoor zorgen 
dat we groene energie opwekken voor 
circa 8.300 huishoudens.

Als lid krijg je voorrang bij het kopen van 
een of meerdere ledencertificaten (van 
250 euro per stuk). Daarmee heb je 20 
jaar lang financieel voordeel met een 
mooi, waardevast rendement.
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4Door een of meerdere ledencertificaten 
te kopen ben je aandeelhouder van een 
eigen windmolen. Als mede-eigenaar kun 
je meepraten en meedenken, ook over 
toekomstige duurzame investeringen. De 
windmolens zijn en blijven het eigendom 
van de coöperatie en niet van grote (ener-
gie)bedrijven.

Je investeert in duurzame energie en 
daarmee in de toekomst van Nijmegen.

Met je lidmaatschap versterk je de regio, 
onder meer op het gebied van werkgele-
genheid.

5 redenen om nu lid te worden
1
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Interesse? Meld je nu aan, betaal eenmalig 25 euro en krijg voorrang bij het kopen van ledencertificaten. 

Aanmelden kan via windparknijmegenbetuwe.nl.
info@windparknijmegenbetuwe.nl 

www.windparknijmegenbetuwe.nl

facebook.com/WindparkNijmegen

twitter.com/WindpowerNijmeg

De vijf windmolens zijn gepland langs de A15 bij afslag Elst.

1. Waarom windmolens?
Windenergie is schoon en onuitputtelijk. Bovendien is het de 
goedkoopste vorm van duurzame energie. En we kunnen het zelf 
produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en 
kolen uit andere landen. De meeste energie komt nu uit fossiele 
brandstoffen en daardoor komt er steeds meer CO2 in de atmo-
sfeer, waardoor de temperatuur van de aarde stijgt (broeikaseffect). 
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens en dier. Daarom is 
het belangrijk dat we minder energie gebruiken én overstappen op 
duurzame energiebronnen zoals zon en wind.

2. Is zonne-energie niet goedkoper dan 
windenergie?
Zonne-energie kost ongeveer 21 cent per kWh, windenergie kost 
ongeveer 8 cent per kWh. Zonne-energie is daarmee ongeveer 
drie keer zo duur als windenergie.

3. Kost het niet meer energie om 
windmolens te maken dan dat ze 
opwekken?
De energie die nodig is voor het bouwen, plaatsen, onderhou-
den en afbreken van een moderne windmolen wordt in drie tot 
zes maanden ‘terugverdiend’, de uitstoot van CO2 in ongeveer 
zes maanden. Daarna produceert de windmolen nog 15 tot 20 jaar 
schone stroom.

4. Betalen we niet enorm veel belasting 
voor windparken?
De overheid spendeerde in 2010 maar liefst 5,6 miljard euro aan di-
recte en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen. Aan duurza-
me energie is in dat jaar slechts 1,5 miljard euro subsidie verstrekt. 
We betalen jaarlijks dus ongeveer 95 euro voor hernieuwbaar en 
340 voor fossiel (óók als je groene energie kocht). Ongevraagd 
geven we dus bijna 3,6 keer meer uit aan subsidies voor fossiele 
brandstoffen dan aan duurzame energie.

5. Is wind wel een betrouwbare 
energiebron?
Wind is niet regelbaar maar wel goed voorspelbaar. In een windland 
als Nederland leveren de molens 80% van de tijd schone stroom. 
Op de momenten dat het niet waait, zijn er andere bronnen die ons 
stroomnetwerk voeden. Dat is ook de reden dat we het windpark 
willen uitbreiden tot een Groene Centrale. Dan ben je altijd verze-
kerd van duurzame elektriciteit, ook als het even minder waait.

Ja, maar…  
Veelgestelde vragen over windmolens
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teerders kan het windpark volledig eigendom worden 
van de coöperatie. Wanneer het windpark gaat 
produceren plukken we als leden de vruchten: een 
goed rendement (véél meer dan de bank tegenwoor-
dig geeft), maar ook de mogelijkheid om tegen een 
goede prijs eigen windstroom af te nemen.

De kosten: 
Als burgerinitiatief wordt Windpark Nijmegen-Betuwe 
het grootste crowfunding-project in Nederland! De 
investering in het windpark bedraagt ongeveer 18 
miljoen euro. Als we zo’n 3,5 miljoen euro eigen 
vermogen ophalen, wil een bank de rest financieren. 
Minimaal de helft van dat eigen vermogen wil de 
coöperatie bij burgers ophalen, dan worden we vol-
ledig eigenaar van het windpark. Dit geld willen we 
bij elkaar krijgen met ledencertificaten van 250 euro 
per stuk, met een maximum van 80 certificaten per 
persoon. 

De baten: 
Leden van de coöperatie krijgen als eerste de mo-
gelijkheid om zich in te schrijven voor certificaten. 
Wanneer het windpark gaat produceren, ontvangt 
een certificaathouder een jaar of twintig (de levens-
duur van een windpark) een goed rendement. Boven 
7% rendement verdelen we de opbrengst tussen 
de leden en een duurzaam energiefonds waarmee 
we nieuwe projecten mogelijk willen maken. Ook is 
er een omgevingsfonds, zodat mensen die dichtbij 
het windpark wonen naast de lasten extra voordeel 
ervaren van het windpark.

De toekomstdroom: 
We dromen van MEER! Denk aan een Groene 
Centrale met duurzame energie. Daarbij profiteren 
we niet alleen van windenergie, maar ook van zon en 
warmte. We gaan voor een duurzame stad en regio, 
vanuit de coöperatie en niet een grote internationale 
onderneming.

Het windpark, van idee 
tot werkelijkheid
Het idee:
We willen laten zien dat we samen voor windenergie 
kunnen zorgen. Dit windpark is een burgerinitiatief. 
Het is uitzonderlijk dat molens eigendom worden van 
mensen, en niet van een grote energiemaatschappij. 
Met het windpark produceren we onze eigen energie 
en leveren we dicht bij huis een bijdrage aan een 
duurzame wereld. Ook worden we minder afhanke-
lijk van grote, wereldwijd opererende marktpar-
tijen en minder kwetsbaar voor ontwikkelingen 
die de energieprijs opstuwen.

Het plan: 
We gaan een windpark realiseren in Nijmegen-
Noord. Naar verwachting gaat het windpark veel 
energie opleveren. Vijf windturbines brengen even-
veel op als 55 voetbalvelden met zonnepanelen. 
Daarbij is de investering drie keer zo laag.

De betrokkenen: 
Voor de professionele ontwikkeling van het wind-
park hebben we de stichting Wiek-II opgericht. De 
Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en 
Izzy Projects spelen daarin een belangrijke rol. Zij 
hebben veel kennis over de ontwikkeling van wind-
energie en over burgerparticipatie. Wiek-II werkt 
nauw samen met de coöperatie WindpowerNijmegen 
en de gemeente Nijmegen.

De locatie: 
We willen de windmolens bouwen aan de zuidkant 
van de snelweg A15, van knooppunt Ressen naar het 
westen. Daar zijn op Nijmeegs grondgebied vijf plek-
ken aangewezen voor windmolens met een tiphoogte 
van 150 meter. We verwachten in 2016 met de bouw 
van de windmolens te kunnen starten.

De uitvoering: 
Als coöperatie WindpowerNijmegen worden we 
straks eigenaar van het Windpark Nijmegen-Betuwe. 
Tot het windpark wordt gebouwd hebben we veel 
leden nodig, die straks als eersten in het windpark 
kunnen investeren. Met voldoende particuliere inves-

Wie gaat de windmolens 
leveren?
Na onderhandelingen met vijf leveranciers hebben 
we besloten dat het Gelderse bedrijf Lagerwey de 
windturbines gaat leveren. Lagerwey is bereid risico-
vol mee te investeren in de voorbereidingskosten van 
het windpark. Bovendien wil het bedrijf actief mee-
helpen om rond het windpark de Groene Centrale te 
realiseren.

Windenergie, 100% gemaakt in Gelderland!

Projectmanager Pim de Ridder: 
“Lagerwey is een goede partner voor Windpark 
Nijmegen-Betuwe. De gekozen turbines passen 
perfect op de beoogde plek en we verwachten dat 
de machines aanzienlijk gaan bijdragen aan de ener-
gietransitie van Nijmegen. Samen zijn vijf van deze 
molens goed voor het elektriciteitsgebruik van zo’n 
8300 huishoudens!”

De details van de windmolens

• Type: Lagerwey L100-2.5 MW
• Soort: direct drive-turbine  

(zonder tandwielkast)
• Masthoogte: 99 meter
• Rotordiameter: 100 meter
• Vermogen: 2,5 MW  

(opgesteld vermogen van het totale 
windpark: 12,5 MW)

• Verwachte productie: circa 28,8 GWh/j
• Energie voor: ongeveer 8300 huishou-

dens

‘Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn’
De Nijmeegse gemeenteraad stemde 
vorig jaar vrijwel unaniem voor 
Windpark Nijmegen-Betuwe. Harriët 
Tiemens is als wethouder verantwoor-
delijk voor Duurzaamheid (Klimaat 
& Energie). Ze vertelt waarom de 
gemeente Nijmegen de komst van het 
windpark steunt.

Wat is er vernieuwend aan 
Windpark Nijmegen-Betuwe?
“Het windpark is vanaf het begin een participatiepro-
ject en wordt volledig eigendom van een coöperatie. 
Doordat de bewoners van de stad en regio eige-
naar zijn blijven de rendementen ook in de regio. 
Bovendien willen we op deze locatie méér vormen 
van duurzame energie opwekken en met elkaar 
verknopen. Hierdoor ontstaat er een meerwaarde die 
nog nergens anders is bereikt. Het gaat daarbij over 
zon, wind en warmte: de Groene Centrale.”

Wat kan het windpark betekenen 
voor Nijmegen?
“Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn. Het 
windpark draagt daar aan bij. De windturbines alleen 
zorgen voor ongeveer de helft van de elektriciteit 
van de huishoudens in de Waalsprong. De Groene 
Centrale, dus inclusief de zonnepanelen, voor drie-
kwart.”

Op welke manier draagt de 
Gemeente Nijmegen bij aan het 
project?
“De gemeente draagt het risico voor een deel van de 
voorbereidingskosten: het doen van een milieu-ef-
fecten-onderzoek (MER), het opstellen en het in 
procedure brengen van een bestemmingsplan en het 
plaatsen van een windmeetmast. Mocht het be-
stemmingsplan de toets van de Raad van State niet 
doorstaan, dan kunnen de kosten niet worden ver-
haald. De gemeente betaalt. Op het moment dat het 
bestemmingsplan wordt goedgekeurd, dan worden 
de kosten verhaald op de initiatiefnemer, in dit geval 
de coöperatie.”

Waarom is het belangrijk 
dat zoveel mogelijk inwoners 
meedoen?
“Met veel deelnemers is de kans dat het benodigde 
geld beschikbaar komt het grootst. De drempel om 
deel te nemen is opzettelijk laag gehouden en de 
prijs voor een aandeel is laag. Daardoor kunnen 
ook mensen met een kleine beurs deelnemen. Een 
zo groot mogelijke deelname staat garant voor een 
zo groot mogelijk draagvlak. Dat past bij onze doel-
stelling van een energieneutrale stad. Hoe minder 
fossiele brandstoffen we gebruiken, hoe beter. Dat 
is duurzaam en maakt ons minder afhankelijk van 
andere landen, zoals Rusland.”

Wat kunnen we samen bereiken 
met het windpark?
“Om te beginnen het opwekken van zoveel mogelijk 
duurzame energie. Maar ook draagvlak creëren door 
de deelname van zoveel mogelijk participanten. Tot 
slot is de regionale economie gebaat bij het windpark 
omdat de opbrengsten in de regio blijven.”

Door schaalvergroting en rationalise-
ring is de mens steeds meer uit beeld 
geraakt. Als reactie zien we overal 
in de maatschappij dat mensen de 
regie terugpakken. Op het gebied van 
energie willen we de productie weer 
in eigen hand hebben, en dat kan heel 
goed met duurzame energie, die haast 
per definitie minder grootschalig 
wordt opgewekt.

‘De oude wereld is kapot, we moeten een nieuwe 
maken’, met deze uitspraak van Daan Rosengaarde 
in het achterhoofd zijn we begin 2013 begonnen met 
het waarmaken van een echt burgerwindpark. Een 
windpark waarin het eigendom en zeggenschap vol-
ledig coöperatief geregeld is en waar leden de inves-
teringen en de winsten delen. Alex de Meijer, pro-
jectleider bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie: 
“Het project moet een schoolvoorbeeld zijn over hoe 
we omgaan met de omgeving. Als we de plannen 
kunnen waarmaken staan er eind 2016 vijf windtur-
bines die groene stroom opwekken voor zo’n 8.300 
huishoudens.”

Inspirerende voorbeelden
Er zijn inmiddels veel inspirerende voorbeelden. 
“Denk aan Duitse dorpen die helemaal zelf voor hun 
energie zorgen of aan het coöperatieve windpark 
Middelgrunden in Kopenhagen”, aldus Alex. Net als 
in Kopenhagen moet Windpark Nijmegen-Betuwe 
van de grond komen door en voor burgers.

“100% lokaal, duurzaam en in eigen hand”, bena-
drukt Pim de Ridder, als projectmanager vanuit Izzy 
Projects betrokken bij het windpark. “De winst gaat 
niet naar grote bedrijven die met het rendement 
vooral aandeelhouders tevreden moeten houden. 
Nee, hier blijft het rendement in de Nijmeegse regio. 
Dat is goed voor de burgers, de lokale economie 
en het duurzame energiefonds waarmee we willen 
investeren in volgende projecten.”

Tweede grote droom
Want dat is de tweede grote droom na het collectie-
ve windpark: als burgers investeren in een Groene 
Centrale waar wind, zon en warmte samenkomen. 
Alex: “Onder en naast het windpark willen we een 
zonnepanelen-park bouwen. Wind en zon samen 
zorgen voor een meer stabiele productie van stroom. 
Op het moment dat er veel energie is uit wind én zon, 
kunnen we dit deels omzetten in warmte. Daarvoor 
is een aansluiting nodig op het warmtenet in de 
Waalsprong, dat waarschijnlijk binnen enkele jaren 
gekoppeld wordt met andere warmtenetten in de 
regio.” 

Samen kunnen we het beter
De sterke financiële basis van de coöperatie en de 
motivatie om in duurzaamheid te investeren maakt 
de droom van een Groene Centrale haalbaar. “Dat 
is de beweging van onderaf die je nu op zoveel 
plekken ziet”, vertelt Pim. “We kunnen het beter dan 
een groot bedrijf, omdat we de lokale situatie goed 
kennen en veel contacten hebben met vrijwel alle 
partijen die een rol spelen in het project.”

In de coöperatie komen betrokken en deskundige 
mensen samen en ook de politiek is enthousiast over 
het project, dat bleek wel toen de gemeenteraad 
het bestemmingsplan bijna unaniem goedkeurde. 
Raadsleden gaven daarbij aan dit burgerinitiatief 
zeer te waarderen. Pim: “Het is allemaal mogelijk en 
innovatie kan snel gaan, maar daar zijn wel inves-
teringen voor nodig. Die komen onvoldoende vanuit 
grote bedrijven, waar de noodzaak te investeren in 
hernieuwbare energie vaak niet op de eerste plaats 
staat. Samen kunnen we het voor elkaar krijgen, de 
wil én de mogelijkheden zijn er!”

Pim de Ridder

Alex de Meijer

100% lokaal, 
duurzaam en 
in eigen hand

Harriët Tiemens
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