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BINNENKORT BEGINT HET HEIEN
Beste Windvriend(in),
Op de bouwlocatie is Reimert druk met het verwijderen van de laatste restanten van de
oude funderingen en kan binnenkort gestart worden met het heien. Je leest er meer over in
de bouwupdate. Verder kun je ook kennismaken met site manager Marlon Angila van
Vattenfall bij wie je terechtkunt voor vragen over de bouw van de windmolens.
Heb je altijd al willen weten hoe bier gebrouwen wordt? In deze nieuwsbrief kun je lezen
hoe je je kunt aanmelden voor een unieke rondleiding met proeverij in Stadsbrouwerij De
Kemphaan.
Tot slot – zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief – is de eerstvolgende algemene
ledenvergadering van Almeerse Wind verschoven naar maandag 9 november om
20.00 uur. De officiële uitnodiging volgt nog maar noteer deze avond in ieder geval vast in
je agenda.
Ik wens je een heerlijke nazomer!

John van Diepen
Voorzitter Almeerse Wind

BOUWUPDATE WINDPARK JAAP RODENBURG II
Veel voorbereiden
Een windmolenpark staat er niet zomaar, daar gaat een complexe voorbereiding aan
vooraf. Zo overleggen we vooraf met vele belanghebbenden – denk aan de gemeente,
omwonenden, natuurorganisaties en de provincie. We steken veel energie in het behoud
van de natuur en zorgen ervoor dat het ecologische systeem zo min mogelijk verstoord
wordt tijdens de bouw, de inbedrijfname en de exploitatie van het windpark. Hoe de bouw
precies in zijn werk gaat, kun je in deze video van Vattenfall bekijken.
Terugblik afgelopen maand
Begin augustus is het ketenpark geplaatst. Er wordt veel digitaal overlegd, maar om te
kunnen bouwen is fysieke aanwezigheid natuurlijk ook vereist. Het ketenpark is zó
ingericht dat je er anderhalve meter afstand kunt houden. Na de bouwvakantie zijn de
werkzaamheden écht gestart: Reimert heeft het terrein ingericht en voorbereidende
werkzaamheden verricht voor de tien funderingen.
Stevige ondergrond voor de kraan
De restanten van de oude funderingen zijn helemaal gesloopt en het oude beton wordt
binnenkort afgevoerd en gerecycled. Er zijn bouwwegen aangelegd naar de eerste drie
windmolens die aan de dijk komen. Op dit moment is Reimert daar bezig met het maken
van een stevige ondergrond voor de kranen waarmee de windmolenonderdelen veilig
gemonteerd kunnen worden. Voor deze kraanopstelling maakt Vattenfall gebruik van
zogenaamde ‘crane hardstands’. Voor de funderingen worden zo'n dertig heipalen per
molen de grond ingeboord en met de fundering in verbinding gebracht.
Start met heien
Over een paar weken wordt er gestart met het aanbrengen van heipalen voor de eerste
drie windmolens aan de dijk. Heien gebeurt zoveel mogelijk overdag. Daarna gaat Reimert
verder met de bekisting, het storten van de uiteindelijke fundering en het maken van de
overige zeven funderingen waaronder die van onze twee windmolens.
Heb je vragen? Of wil je meer weten over de bouw? Site manager Marlon Angilla van
Vattenfall is dagelijks op de bouw aanwezig. In een kort interview in deze nieuwsbrief stelt
hij zich voor. Hij is telefonisch te bereiken via 06 1101 42 20.

RONDLEIDING MET PROEVERIJ STADSBROUWERIJ DE KEMPHAAN
In Almere zijn meer groepen mensen actief die zich inzetten om de stad een fijnere plek te
maken om in te wonen. Bijvoorbeeld de mannen en vrouwen van Stadsbrouwerij De
Kemphaan. Zij zetten zich met een eigen bouwerij op Stadslandgoed De Kemphaan in om
Almere op de (bier)kaart te zetten. Samen genieten ze van hun hobby en de onderlinge
samenwerking.
Aanmelden
Op 2, 3 en 4 oktober organiseert Almeerse Wind – i.v.m. coronamaatregelen voor een
beperkt aantal leden – een rondleiding met kleine proeverij van drie bieren à 20 cl. Lijkt het
je leuk om te zien hoe het brouwproces van dit eeuwenoude ambacht in z’n werk gaat en
wil je een oordeel vellen over de brouwresultaten? Meld je dan hier aan. Geef ook even
aan indien je (maximaal één) introducé meeneemt en op welke van bovenstaande data je
beschikbaar bent. De rondleidingen beginnen om 15:00 uur en duren twee uren.
Enkele praktische zaken
Voor de rondleiding met proeverij zijn een aantal praktische zaken van belang:
- Maximaal één introducé(e) per lid (dus totaal twee personen per lidmaatschap).
- Leeftijd minimaal 18 jaar.
- Vier à tien personen per rondleiding (vanwege de 1,5 meter coronaregel).
- Almeerse Wind bevestigt per re-mail de dag waarop je welkom bent, rekening houdende
met de door jou opgegeven beschikbaarheid. Vol = vol & wie het eerst komt die het
eerst maalt.
Wil je weten hoe bier gebrouwen wordt en bier van Stadsbrouwerij De Kemphaan proeven,
meld je dan aan!

AANMELDEN RONDLEIDING EN PROEVERIJ

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 2020 EN 2021
Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 november 2020 zullen we, behoudens
bestuurlijke aangelegenheden van de coöperatie (jaarstukken 2019, rooster van aftreden,
etc.) ook een presentatie geven over de juridische en financiële structuur die Almeerse
Wind voor ogen heeft voor de realisatie van het windpark Pampus. Verder gaan we in op
het financiële plan van aanpak tot overdracht van de windturbines in december volgend
jaar. De definitieve agenda en locatie van de algemene vergadering volgt uiterlijk eind
oktober.
Oproep voor kandidaat-bestuursleden: de huidige drie bestuursleden zijn alle drie
aftredend en herkiesbaar. Heb jij interesse om mee te (be)sturen en wil je meer
informatie over wat dat inhoud? Vraag het één van onze huidige bestuursleden.
De algemene ledenvergaderingen voor 2021 staan ingepland op 9 maart 2021 en
14 september 2021. De inschrijving voor obligaties zal op of omstreeks deze
laatstgenoemde datum starten. Mensen, bedrijven en/of organisaties die lid van onze
coöperatie zijn of dat in 2020 nog worden, zullen een vorm van voorrang krijgen. Ken je
dus nog mensen die mogelijk interesse hebben om ook een steentje bij te dragen aan het
verduurzamen van onze eigen leefomgeving, attendeer ze dan vooral op dit aanstaande
ledenvoordeel.

KENNISMAKEN MET SITE MANAGER MARLON ANGILA
Sinds deze maand zijn de werkzaamheden voor Windpark Jaap Rodenburg II in volle
gang. Het bouwkantoor is geïnstalleerd en op locatie wordt volop – en met
anderhalve meter afstand – gewerkt. Marlon Angila, site manager van Vattenfall, is
dagelijks aanwezig op de bouwlocatie.
Wat doet een site manager van Vattenfall eigenlijk?
“Als site manager bij Vattenfall ben ik eerste aanspreekpunt op locatie, bijvoorbeeld voor
aannemers die het werk uitvoeren en voor bezoekers voor Vattenfall. Tijdens de bouw ben
ik verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken en het waarborgen van de
veiligheid op locatie. Een voorbeeld hiervan is het verlagen van de maximumsnelheid van
50 naar 30 kilometer per uur op de wegen naar de dijk. Daar rijden zware vrachtwagens op
smalle wegen, als deze onverhoopt moeten remmen, is de remweg gewoon langer dan
normaal. Zo waarborgen we de veiligheid van recreanten en sporters in de omgeving.
Daarnaast willen we zoveel mogelijk rekening houden met de ecologie – ook daarover zijn
afspraken gemaakt. Ik zorg ervoor dat die afspraken ook nageleefd worden en trek aan de
bel als er dingen gebeuren die we niet voorzien hadden.”
Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
“Voor mijn werk is het belangrijk om fysiek aanwezig te zijn. Daarom start ik mijn dag ook
met het lopen van een rondje buiten. Even kijken hoe het gaat met het team. Vervolgens
heb ik verschillende overleggen. Met de gemeente, de grondeigenaar, met het team of met
de aannemer. Heel divers.”
Wat is er zo leuk aan jouw werk?
“Lastige vraag, ik denk toch wel de vrijheid en het vertrouwen dat ik vanuit Vattenfall krijg.
We werken samen met een goed team, met jongere en oudere collega’s. Dat geeft echt
energie! Daarnaast ben ik eerste contactpersoon vanuit het project. Heb je vragen, laat het
me gerust weten.”
Marlon Angila is telefonisch te bereiken via 06 1101 42 20.

PROMOTIEMATERIAAL ALMEERSE WIND
Als je Almeerse Wind onder de aandacht wilt brengen –
bijvoorbeeld bij sport- en buurtverenigingen – dan zijn daarvoor
gratis posters en folders beschikbaar. Je kunt ze aanvragen
door een mailtje te sturen naar info@almeersewind.nl.
Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met John van Diepen
(06 2126 1268). Op Promotiemateriaal Almeerse Wind vindt je
meer informatie en promotievoorbeelden die je eventueel ook
kunt downloaden en printen.

Onze coöperatie in cijfers
Even weer enkele cijfers over de actuele stand van zaken:
253 leden
waarvan 126 reeds klant van ons handelshuis om | nieuwe energie, volgens de
Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE de schoonste
stroomleverancier van Nederland!
95 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ook ontvangen)
128 geïnteresseerden om te investeren in onze molens
waarvan 32 al een achtergestelde lening van gemiddeld € 4.823 hebben verstrekt
(hiermee bekostigen we de groei van onze coöperatie)
Heb je ook interesse om te investeren in je eigen coöperatie? We bieden een meer dan
redelijke vergoeding voor jouw financiële ondersteuning. Interesse? Stuur dan een mailtje
aan Almeerse Wind of bel voorzitter John van Diepen op 06 212 612 68.
Ben je nog geen lid maar lijkt het je leuk om mee te doen? Met één handtekening kan je je
eigen huishouden vergroenen én word je baas van je eigen energiebedrijf! Meld je nu aan
via almeersewind.nl/hoe-doe-ik-mee.

Nog geen lid? Meld je nu aan
voor slechts € 10,- (eenmalig)
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Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Pas je voorkeuren aan of meld je af voor deze nieuwsbrief.

