
 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 24 april 2018 

Zonovergoten Open Winddag Windplanblauw trok veel 

bezoekers 
Een kleine 100 man liet zich zaterdag 21 april informeren 
 

Op zaterdag 21 april organiseerde Windplanblauw op het terrein van Shortgolf Swifterbant een Open 

Winddag. De circa 100 bezoekers kwamen hier tussen 11.00 en 15.00 uur alles te weten over het nog te 

realiseren windpark in de noordwesthoek van Flevoland. Excursies naar de windmolen, een groot spring-

kussen voor de kinderen, picknicken op het grasveld; met dit mooie weer maakten veel gezinnen er een 

leuk dagje uit van.  

 

“Veel bezoekers combineerden een bezoek aan de Open Winddag met de Tulpenroute, gezien 

de gunstige locatie bij Shortgolf Swifterbant.”  

– Stephan de Clerck, bestuurslid SwifterwinT bv 
 

Een goede combinatie 

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

van Flevoland. Initiatiefnemers SwifterwinT en Nuon stonden van 11.00 tot 15.00 uur klaar om alle vragen van 

bezoekers te beantwoorden. Met diverse activiteiten en informatiekramen werden de plannen van het vernieuwde 

windpark overgebracht aan het publiek. Bij één van de molens nabij Shortgolf Swifterbant informeerden enkele 

initiatiefnemers uit het buitengebied geïnteresseerden over de werking van een windmolen; bezoekers van de 

open dag konden hier met een busje naar toe worden gebracht en daadwerkelijk in de molen kijken.  

 

“Het was een speelse open dag, zodat het niet alleen interessant, 

maar ook leuk was voor de bezoekers én hun kinderen.”  

– Herman Vermeer, bestuurslid SwifterwinT bv 
 

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 wind-

molens 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. 

 

 

Noot voor de redactie 

Meer informatie op www.windplanblauw.nl. 

http://www.windplanblauw.nl/


 

 


