
 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 12 april 2018 

Kom naar de Open Winddag van Windplanblauw tijdens 

de Tulpenroute 
Iedereen is zaterdag 21 april tussen 11.00 en 15.00 uur van harte welkom 
 

Windplanblauw organiseert op zaterdag 21 april een Open Winddag, waar geïnteresseerden alles te weten 

komen over het nog te realiseren windpark in de noordwesthoek van Flevoland. Picknicken onder de 

molen, springen op het springkussen, een windspeurtocht; alle ingrediënten voor een leuke zaterdag zijn 

aanwezig. 

 

“De locatie van de Open Winddag ligt aan de Tulpenroute, dus bezoekers kunnen dat op 

zaterdag 21 april mooi combineren.”  

– Stephan de Clerck, bestuurslid SwifterwinT BV  
 

De Open Winddag op zaterdag 21 april staat volledig in het teken van het nog te realiseren windpark in de 

noordwesthoek van Flevoland. Initiatiefnemers SwifterwinT en Nuon staan van 11.00 tot 15.00 uur klaar om 

vragen van bezoekers te beantwoorden. Door middel van diverse activiteiten en informatiekramen worden de 

plannen van het vernieuwde windpark overgebracht aan het publiek. “En dat doen we op een speelse manier, 

zodat het voor de bezoekers niet alleen interessant, maar ook leuk is,” vertelt Stephan de Clerck, bestuurslid van 

SwifterwinT BV. “De locatie van de Open Winddag ligt bovendien aan de Tulpenroute, dus bezoekers kunnen dat 

op zaterdag 21 april mooi combineren.” 

 

“De nieuwe windmolens van Windplanblauw wekken straks genoeg energie op voor het 

jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 125.000 bewoners.” 

 – Henk Kouwenhoven, Senior Development Manager bij Nuon 
 

Vernieuwd windpark in Flevoland 

Onder de naam Windplanblauw werken SwifterwinT en Nuon samen aan de ontwikkeling van een vernieuwd 

windmolenpark in de noordwesthoek van Flevoland. Met de komst van dit windpark worden de 74 huidige 

windmolens vervangen door 61 grotere exemplaren met meer vermogen. “Deze nieuwe windmolens wekken 

straks elk jaar genoeg stroom op voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van circa 125.000 bewoners”, aldus 

Henk Kouwenhoven, Senior Development Manager bij Nuon.  

 

Locatie en tijd 

Vanaf de Shortgolf aan de Rivierduinweg 9 in Swifterbant kunnen bezoekers op zaterdag 21 april een kijkje 

nemen bij een moderne windturbine, waar diverse activiteiten zijn georganiseerd. Aanmelden is niet nodig,  

 



 

 

geïnteresseerden kunnen op ieder gewenst moment tussen 11.00 en 15.00 uur vrijblijvend een bezoekje brengen 

en zich op een leuke manier laten informeren. Nu alvast meer weten? Ga naar www.windplanblauw.nl. 

 

Noot voor de redactie 

Meer informatie op www.windplanblauw.nl. 
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