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HET HEIEN IS VOLOP AAN DE GANG...

Beste Windvriend(in),

Op de bouwlocatie is het heien in volle gang en onvoorziene omstandigheden daargelaten
zitten alle heipalen voor onze twee windmolens begin december in de grond. In deze
nieuwsbrief kun je weer een korte bouwupdate lezen.

Het om | nieuwe energie-collectief is voor de zesde keer op rij uitgeroepen tot groenste
stroomleverancier van Nederland. Het collectief laat daarmee wederom veel grote
leveranciers achter zich.

Verder wordt aanstaande donderdag van 19.25 tot 21.00 uur de Burgeractiviteit 'Stichtse
Kant' van Almeerse Wind in de gemeenteraad in behandeling genomen. Je kunt de
behandeling in de raadzaal eventueel live via je pc of tablet volgen door op de
webpagina op ‘live’ te klikken en ‘Raadzaal’ te kiezen. 

En tot slot gaan we de komende tijd onze activiteiten op Facebook flink intensiveren. Dus
als je onze Facebook-pagina volgt, kun je de komende maanden onze berichten op je
tijdlijn voorbij zien komen.

Ik wens je veel leesplezier en een aangenaam najaar! 

John van Diepen
Voorzitter Almeerse Wind
 

BOUWUPDATE WINDPARK JAAP RODENBURG II

‘Crane hardstands’ gereed
De bouw van Windpark Jaap Rodenburg II is de afgelopen weken verder gevorderd. In de
vorige nieuwsbrief gaven we onder andere een update over het slopen van de oude
funderingen en de aanleg van de stevige ondergrond voor de kranen waarmee de
windmolenonderdelen veilig gemonteerd worden. Deze zogenaamde ‘crane hardstands’
zijn allemaal klaar. 

Voortgang heien en storten funderingen
Inmiddels is Reimert ook begonnen met het aanbrengen van de verschillende heipalen.
Ondertussen is ook de tweede heistelling opgebouwd en is begonnen met het heiwerk
voor onze twee windmolens. De heiwerkzaamheden voor alle windmolens duren nog tot
begin december. 
 
Daarnaast is er gestart met uitgraven en voorbereiden van de eerste funderingen en is
Reimert bezig met het maken van de eerste werkvloeren. 

Heb je vragen? Of wil je meer weten over de bouw? Site manager Marlon Angilla van
Vattenfall is dagelijks op de bouw aanwezig. Hij is telefonisch te bereiken via
06 1101 4220.
 

'OM NIEUWE ENERGIE-COLLECTIEF' SCOORT WEER EEN 10!

Voor het zesde jaar op rij is het
om | nieuwe energie-collectief – waar
Almeerse Wind deel van uitmaakt –
uitgeroepen tot groenste
stroomleverancier van Nederland. Dat
maakten de Consumentenbond, WISE en
Natuur & Milieu vandaag in de
Stroomranking 2020 bekend. Het collectief
scoort daarin opnieuw een rapportcijfer 10
op de onderdelen investeringen, inkoop
en levering. om | nieuwe energie is de
enige landelijke leverancier waarbij het de
consumenten zelf zijn die deze mijlpaal
hebben bereikt.

Het onderzoek vergeleek alle bekende
energieleveranciers in Nederland. In totaal
werd van 34 leveranciers voor de
consumentenmarkt onderzocht hoe
duurzaam zij zijn op het gebied van
investering, inkoop en levering van
energie. Veel leveranciers scoren nog
steeds erg mager en dragen gering bij aan
de verduurzaming van Nederland. In
totaal kregen 20 leveranciers een
onvoldoende.

Het volledige onderzoek ‘Onderzoek
duurzaamheid Nederlandse
stroomleveranciers 2020’ kun je hier
lezen.

 

ALMEERSE WIND ACTIEF OP SOCIAL MEDIA

De komende maanden zullen we wekelijks berichten op onze Facebook-pagina gaan
plaatsen. We houden daarbij het nieuws en de ontwikkelingen over duurzame
(wind)energie en aanverwante zaken nauwlettend in de gaten en als er iets interessants te
melden is dan kun je dat in je Facebook-tijdlijn zien verschijnen. 

Naast actuele berichten zal er ook 'meer algemene informatie' worden gepost met als
onderwerpen onder andere ‘Almeerse wind is jouw lokale energiecoöperatie’,
‘Almeerse wind wekt duurzame energie op’, ‘Almeerse wind levert lokaal opgewekte
energie’, ‘Decentrale opwek is noodzakelijk voor de energietransitie’, ‘Wind waait gratis
over onze stad en zit boordevol energie’, ‘Windenergie is een onuitputtelijke vorm van
duurzame energie’, ‘Wind is de op een na goedkoopste bron in de energiemix’,
‘Windenergie blijft afhankelijk van het weer’, ‘Wind is de duurzaamste manier van
opwekken’, ‘Wind is onuitputtelijk en schone energie’, ‘Milieuvriendelijk opgewekte
elektriciteit’, ‘Garantie van oorsprong geeft zekerheid’, ‘Geen CO2-uitstoot meer je via

je energierekening’, ‘Een windmolen die stroom opwekt heet eigenlijk een windturbine’,
‘De snelheid van de rotor bepaalt de frequentie van de elektriciteit’, ‘Hoe groter een
windturbine, hoe beter’, ‘Hoe harder de wind waait, hoe beter!? Of niet…?’, ‘Er wordt
meer groene energie afgenomen dan wordt opgewekt’, ‘Certificaten voor groene stroom
zijn te koop’ en ‘Sjoemelstroom geeft groene energie een slecht imago’.

Zit je op Facebook maar volg je onze pagina nog niet? Klik dan hier en blijft zo op de
hoogte van onze (nieuws)berichten. Heb je een vraag over een onderwerp waar je meer
over wilt weten? Mail het aan voorzitter@almeersewind.nl en je krijgt altijd een persoonlijke
reactie. En wie weet delen we dat onderwerp ook via onze Facebookpagina.
 

ONZE EERSTE HEIPALEN ZITTEN IN DE GROND

De eerste paal voor onze twee windturbines is donderdag 12 november de grond in
gegaan. Voor de fundaties met een diameter van 17 meter worden 32 heipalen gebruikt
met een diameter van een halve meter en lengte van 27 meter. Er wordt verder per
windturbine 475 m3 beton en 40 ton staal gebruikt. De kraanopstelplaatsen worden

opgebouwd uit geogrid en puin.
 

BURGERACTIVITEIT OP DE GEMEENTERAADSAGENDA

Om te voorkomen dat de locatie bij Stichtse Kant voor de opwek van duurzame
(wind)energie verloren raakt, hebben we 1 november jongsleden een Burgeractiviteit
ingediend. Deze Burgeractiviteit wordt onvoorziene omstandigheden voorbehouden
aankomende donderdag in de Almeerse gemeenteraad behandeld.

Hiertoe zij we uitgenodigd om onze activiteit in de raadszaal (fysieke aanwezigheid) aan
de gemeenteraadsleden toe te lichten. Vanwege corona is er geen publiek aanwezig maar
de bijeenkomst zal wel via het wereld wijde web live van 19.25 tot 21.00 uur te volgen zijn.

De behandeling is in de raadzaal en kun je eventueel live via je pc of tablet volgen.
Door op de pagina op ‘live’ te klikken, volgt een keuzemenu van de vergaderzalen.
Klik dan tot slot op ‘Raadzaal’. 
 

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:

263 leden
waarvan 137 reeds klant van ons handelshuis om | nieuwe energie, volgens de
Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE de schoonste stroomleverancier van
Nederland!
56 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ook ontvangen)
88 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,- (per jaar)

Copyright © 2020 Almeerse Wind. Alle rechten voorbehouden.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Pas je voorkeuren aan of meld je af voor deze nieuwsbrief.

VOLG HIER VIA 'LIVE' IN HET KEUZEMENU DE
BEHANDELING IN DE RAADZAAL OP JE PC OF TABLET

LID WORDEN

Volg ons via Facebook

Onze website

E-mail
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