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5 REDENEN om mee te doen

1  Je doet samen met Culemborgers mee aan de energietransitie: 
groene energie opwekken voor 17.000 huishoudens in Culemborg.

2  Je investeert in de toekomst van je eigen omgeving en die van je 
kinderen.

3  Je draagt bij en maakt het verschil om in 2040 energieneutraal te zijn.

4  Je geeft zelf invulling aan de energietransitie: praat mee, denk mee 
en doe financieel mee met  Windwinning Culemborg.

5  Je doet mee aan Windwinning Culemborg: een project met een eerlijk 
en sociaal rendement voor inwoners, voor bedrijven én voor de stad.



Dat kan op jouw manier. Haal informatie in de 
Energie winkel op de Markt. Ontmoet ons op 
bijeenkomsten die wij organiseren in de stad of 
in het veld. We vertellen graag over Wind winning 
Culemborg, dus nodig ons gerust uit om meer te 
komen vertellen bij jouw vereniging of organisatie. 
Volg ons op Twitter of LinkedIn. Blijf op de hoogte 
via de nieuwsbrief. Op de website vind je veel 
gestelde vragen en meer achtergronden over het 
bestuur van de coöperatie en het gezamenlijke 
projectteam met Eneco.

Iedereen uit Culemborg en omgeving kan in elke 
fase van het project meedoen. Tot de zomer van 
2021 zullen we zoveel moge lijk bekendheid opbou
wen van het project, daarna start de  volgende fase 
van meedoen aan de  nieuwe windmolens. 

Wil je meer weten?
www.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: 

 @CulemborgW

 #WindwinningCulemborg 
#CoöperatieVrijstadWindwinning 
#Eneco

Wil je meer weten over het project? Stuur een mail naar  
info@windwinningculemborg.nl
Wil je meer weten over coöperatie Vrijstad Windwinning?  
Stuur een mail naar Rita Braam (rita@vrijstadwindwinning.nl) of 
Jan van Wiggen (jan@vrijstadwindwinning.nl.)

WIL JE OOK MEEDOEN?

Wat is Windwinning Culemborg? 
 

‘Windwinning Culemborg’ is de naam van het project 
om nieuwe windmolens te bouwen ten zuiden van 
de N320. Deze molens leveren een grote bijdrage 
aan de Culemborgse ambitie om in 2040 energie
neutraal te zijn. Als alles meezit, draaien de nieuwe 
 Culemborgse molens in 2023.

Het waait vaak genoeg in Culemborg. Laten we 
deze oneindige energiebron benutten. Windwinning  
Culemborg wil er samen met jou voor zorgen dat  
de wind voor zo veel mogelijk Culemborgers wat 
oplevert. We willen samen winnen. Samen delen. 
 Wind winning Culemborg is een lokaal windenergie- 
initiatief met een eerlijk en sociaal rendement. 
Samen kunnen we jaarlijks groene stroom 
 opwekken voor meer dan 17.000 huis houdens.  
Doe je mee?

Wie is Windwinning Culemborg? 

Vrijstad Windwinning is een coöperatie van inwoners 
uit  Culemborg. Deze coöperatie en duurzaam energie
bedrijf Eneco zijn samen aan de slag gegaan om het 
project Windwinning Culemborg mogelijk te maken. 
Windwinning Culemborg wil omwonenden en inwoners 
actief betrekken bij de opzet en exploitatie van het 
project. Niet voor niets hanteren we de slogan:  
‘Samen winnen. Samen delen.’

Waarom Windwinning Culemborg? 

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


