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Almeerse Wind presenteert……..

en de cijfers over energie in Almere

Almeerse Wind

• Lokale energie coöperatie, van en voor de leden
• Thans 180 leden. Doel 500 leden bij oplevering Q1-2021
• Opgericht 16 februari 2015
• Missie: een schonere wereld achterlaten voor onze kinderen en 

kleinkinderen
• Project: Twee eigen windmolens bouwen in Almere Pampus
• Ook leuk: we herinvesteren onze winsten in Almere



25-8-2021

2



25-8-2021

3



25-8-2021

4

Klimaatakkoord: hoe zit het ook al weer?

Parijs 2015: 175 landen <1,5 à 2 graad verhoging 1990-2050
Katowice 2018: verplichting tot kwantificeren van maatregelen
Klimaatakkoord NL: eind mei 2019
6 maand later: 30 RES’sen moeten mogelijkheden in hun regio opgeven
Totaal moet optellen tot 35 TJ extra in 2030
Zoniet: dan gaat Den Haag overrulen

Windenergie-weetjes

• 1 turbine geeft stroom voor 2.500 huishoudens
• 1 turbine geeft net zoveel stroom als 35.000 zonnepanelen
• Milieubelasting wind = 5 maanden productietijd
• Milieubelasting zon = 12 maanden productietijd
• Kostprijs opwek kern/fossiel/wind/zon 2 / 3,5 / 7 / 9 cent per kWh
• Kostprijs opruimen afval ? / 5-8 / 0 / 0 cent per kWh
• huidig t.o.v. nieuw park 1/3 hoger; 3x opbrengst



25-8-2021

5

Coöperatie Almeerse Wind
De leden zijn de baas en gezamenlijk eigenaar van 2 nieuwe 
windmolens. En daarmee van de hele keten van stroomproductie, 
stroomhandel en winstbestemming voor 5.000 woningen.
(en we hebben plannen voor 40.000 panelen en nog een paar molens)

Leden hebben:
- Ieder 1 stem in de Algemene Leden Vergadering
- Mogelijkheid om energie van je eigen coöperatie af te nemen
- Mogelijkheden om te verdienen door geld aan je coöperatie te lenen. 

Je krijgt dan je inleg plus rente retour.

en dan nu…..

Ons Aanbod!
Bouw naast je zonnestroomfabriek op je eigen dak:
- je eigen stroomfabriek op palen (voor als de zon niet schijnt).

Hoe? Wordt lid van


