
Samen winnen. 
Samen delen. 

Energie uit eigen stad is leuker en beter. Windwinning 
Culemborg wil van en voor Culemborgers zijn. Samen 
kunnen we groene stroom opwekken voor meer dan 17.000 
huishoudens. Doe je mee?

‘Windwinning Culemborg’ is de naam van het project om zes tot 
acht nieuwe windmolens te bouwen ten zuiden van de N320. 
Deze molens leveren een grote bijdrage aan de Culemborgse 
ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. 

Onze gemeente heeft eind 2017 vastgesteld dat het 
ontwikkelen van nieuwe windmolens in Culemborg haalbaar 
is. Het gemeentebestuur stelt hierbij een heel belangrijke 
voorwaarde: Culemborgers moeten bij windprojecten 
voor minimaal 50% kunnen meedoen. Meedoen betekent 
meedenken, meebeslissen en meeprofiteren.

Coöperatie Vrijstad Windwinning en duurzaam energiebedrijf 
Eneco zijn aan de slag gegaan om windwinning in Culemborg 
mogelijk te maken. Allereerst is er gepraat met grondeigenaren 
in het gebied waar de nieuwe windmolens kunnen komen. 
Ook is de communicatie met omwonenden en inwoners van 
Culemborg opgestart om informatie te delen en ideeën te 
verzamelen. En inmiddels is een onderzoeksfase gestart. 
Onafhankelijke onderzoekers kijken in het plangebied – 
ten zuiden van de N320 – naar de mogelijke impact van 
windmolens en zoeken naar de best mogelijke locatie. Denk 
bijvoorbeeld aan landschappelijke inpassing, gevolgen voor 
flora en fauna, geluid en slagschaduw en archeologische 
bijzonderheden. De onderzoeken worden verwerkt in een 
milieueffectrapport dat begin 2020 klaar is. Als alles meezit, 
draaien de nieuwe Culemborgse molens in 2022.

Windwinning Culemborg wil van en voor Culemborgers 
zijn. Niet voor niets hanteren we de slogan: ‘Samen winnen. 
Samen delen.’ Windwinning Culemborg wil het draagvlak voor 
windenergie vergroten door omwonenden en inwoners actief 
te betrekken bij de opzet en exploitatie van het project. Meer 
hierover lees je op onze website: windwinningculemborg.nl.  
Je kan ook een e-mail sturen aan een van de projectleiders, 
Arjen Schamhart, via info@windwinningculemborg.nl. 

Waarom windmolens in Culemborg? 

Wind op land is op dit moment de goedkoopste 
vorm van duurzame energie en ook de meest 
efficiënte. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die 
moeite hebben met de bouw van windmolens in 
hun directe woonomgeving. Coöperatie Vrijstad 
Windwinning en Eneco hebben als eerste doel 
om de acceptatie van nieuwe windmolens zo 
groot mogelijk te maken. Nederland zit in een 
energietransitie. Energietransitie omvat niet  
alleen het bouwen van windmolens en 
zonneparken, maar betekent ook inzetten op 
grootschalige energiebesparing, onderzoek 
naar duurzame technologie en elektrisch 
vervoer. Windenergie is geen 100%-oplossing 
en tegelijkertijd heeft Nederland deze bron de 
komende tientallen jaren nodig om stappen te 
blijven zetten richting verdere verduurzaming. 
Het doel voor Culemborg is om tot een volledig 
duurzame energievoorziening te komen. Dat kan 
niet zonder windenergie.



5 REDENEN
om mee te doen

Samen met anderen kan jij ervoor zorgen dat we groene energie opwekken 
voor 17.000 huishoudens in Culemborg.

3. 

Je investeert in lokale, duurzame energie en daarmee in de toekomst van je 
eigen omgeving en die van je kinderen.

4. 

Windwinning Culemborg levert een grote bijdrage aan de Culemborgse 
ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. 

1. 

Met het lidmaatschap van Coöperatie Vrijstad Windwinning kan je meepraten, 
meedenken en financieel meeprofiteren van Windwinning Culemborg. 

5. 

In Windwinning Culemborg werken Coöperatie Vrijstad Windwinning en 
duurzaam energiebedrijf Eneco op gelijkwaardige basis samen aan de ambitie 
om de eerlijkste windwinning van Nederland te zijn. 

2. 

Interesse in lidmaatschap?

Wie wil, kan meebeslissen én financieel meeprofiteren van Windwinning Culemborg. Ook meedoen? Het 
begint met het lidmaatschap van Coöperatie Vrijstad Windwinning. Lid worden kost eenmalig € 50. Voor 
meer informatie en het (digitale) inschrijfformulier kan je kijken op www.vrijstadwindwinning.nl of een 
e-mail sturen naar bestuurders Rita Braam (rita@vrijstadwindwinning.nl) of Jan van Wiggen  
(jan@vrijstadwindwinning.nl) van Coöperatie Vrijstad Windwinning. 

Ja, maar…
Veelgestelde vragen over windmolens en de antwoorden vind 
je op www.windwinningculemborg.nl/faq.

Wil je actief meedoen?
Laat het ons weten: info@windwinningculemborg.nl

Op de hoogte blijven?
Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws, meld je 
hier ook aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op:

Windwinning Culemborg  •    085-016 14 13  •    info@windwinningculemborg.nl

www.windwinningculemborg.nl


