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Beste lezer,
Eerlijk is eerlijk: ik vind het spannend om
al onze leden een papieren versie van De
Windvaan te sturen. Jullie zijn - net zoals
het hele bestuur - bezorgd over het klimaat
en begrijpen dat wij onze voetprint moeten
minimaliseren. Toch oversteeg bij ons de
drang om weer te verbinden, iets tastbaars
met jullie te delen, een fysiek bewijs te
leveren van het harde werken in de afgelopen
jaren in plaats van de zoveelste digitale
nieuwsbrief. Na twee jaar digitaal vergaderen
hadden wij er écht behoefte aan.
Want er is hard gewerkt en veel te vertellen.
Om te beginnen met de laatste loodjes in de
voorbereidingen van Oeverwind, dat wij met
collega-coöperatie VEC hebben ontwikkeld.
Een mooie samenwerking met Staatsbosbeheer, waarvan een deel van de inkomsten
herinvesteerd zullen worden in natuurbehoud en ontwikkeling.
Ik heb veel ontzag voor secretaris Martien
die als projectleider in Vlaardingen onvermoeibaar, weliswaar met behulp van de
expertise die binnen De Windvogel reeds
aanwezig is, tekeningen heeft gemaakt en

aangepast, allerlei vergunningen heeft
aangevraagd en ondertussen expert is
geworden in dijkmanagement, netaansluitingen, ecologie en weet ik nog meer.
In 2021 heeft Harry na heel wat jaren zijn
technische expertise te hebben gegeven
aan De Windvogel het stokje overgedragen
aan Erik, een van onze nieuwe bestuursleden. Erik viel met zijn neus in de boter
en mocht gelijk aan de slag met een nieuw
slagschaduwmechanisme bij De Amstelvogel en de honderden pagina’s aan contracten voor de inkoop van de molens van
Oeverwind.
In deze donkere tijden van een energieen klimaatcrisis voelen wij ons gesterkt
in de overtuiging dat de weg voorwaarts
uit duurzame energie moet bestaan.
Coöperaties vanuit het hele land roepen
om hulp om hun projecten verder te
brengen en van De Windvogel te leren.
En dit dankzij jullie, onze mee-wiekerende
leden. Veel leesplezier!
Laetitia Ouillet
Voorzitter De Windvogel
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Greenchoice neemt voor de
komende drie jaar de elektriciteit
die De Gouwevogel produceert
tegen een afgesproken tarief af.

Eerder ging de stroom naar
Anode Energie dat failliet is
gegaan. Het sluiten van de overeenkomst met Greenchoice
ging erg soepel volgens Laetitia
Ouillet, voorzitter van De Windvogel. “Bij deze energieleverancier denken de mensen echt
met ons mee en begrijpen zij
hoe wij werken.”
Lees verder op windvogel.nl/
gouwevogel-greenchoice

Groot interview met
Laetitia Ouillet in
Wind&Zon
In Wind&Zon, het vakblad
van Energie Samen, schetst
voorzitter Laetitia Ouillet het
perspectief van De Windvogel.
In het artikel gaat zij in op de rol
die De Windvogel kan spelen
in de omslag naar duurzame
energie en de activiteiten die
de coöperatie nu al onderneemt.
Lees het artikel op windvogel.
nl/artikel-windzon

Oprichting Oeverwind
Vlaardingen

Molens hard aan het werk
in februari

Bestuursleden Kjell Schippers
en Frank Schoenmakers tekenden eind vorig jaar namens
De Windvogel de oprichtingsovereenkomst voor de besloten
vennootschap Oeverwind
Vlaardingen. Voor het Vlaardings
Energie Collectief zetten Ton van
der Steen en Kees Borsboom hun
handtekening. “Een mijlpaal”,
aldus Frank Schoenmakers.
“Deze stap maakt het mogelijk
om gezamenlijk als één juridische entiteit de windturbines te
exploiteren.”
Lees verder op windvogel.nl/
oprichting-oeverwindvlaardingen

De Gouwevogel, Appelvogel en
Amstelvogel hebben goed gedraaid in februari. Zo brachten
de drie molens respectievelijk
202%, 219% en 198% meer

Frank Schoenmakers
nieuwe molenaar
Gouwevogel

Oud-molenaar Harry van den
Hooren heeft symbolisch de
sleutel van De Gouwevogel overgedragen aan Frank Schoenmakers. Frank is als nieuwe
molenaar verantwoordelijk voor
het beheer en het bijhouden
van de opbrengsten van de
molen bij Gouda. Hij waardeert
de eenvoud van het molenaarschap. “Het is tastbaar. Als je bij
de molen bent, zie je de stroomopbrengsten op de meter per
minuut stijgen. En daar doen wij
het voor!” Lees ook het interview
met Harry van den Hooren op
bladzijde 10.

stroom op dan de verwachte
opbrengst.
Hoeveel stroom de drie windmolens van De Windvogel
opleveren, lees je in de molenberichten. Deze verschijnen
maandelijks op de website. Zo
was februari met een opbrengst
van 176.023 kWh voor De
Gouwevogel, 255.098 kWh voor
De Appelvogel en 792.267 KWh
voor De Amstelvogel een uitzonderlijk goede maand. Lees
de molenberichten op
windvogel.nl/nieuws

Wieker mee
in nieuwe
participatieronde
2022
Dit jaar streven we
naar een bedrag van
€ 500.000 aan nieuwe
participaties.
Doe mee en schrijf je
in! Zie pagina 23.

Coöperaties werken met
het kapitaal van mensen
Ook op Europees niveau is het coöperatieve
gedachtengoed vertegenwoordigd. REScoop.
eu is een groeiend netwerk van bijna tweeduizend Europese energiecoöperaties met
1.25 miljoen burgers die actief zijn in de
energietransitie. Van onze leden komen er
600 uit Nederland, 900 uit Duitsland en
een zestigtal uit België. Waar in Nederland
en Duitsland lokale energiecoöperaties zich
inzetten voor de omslag naar duurzame
energie, zijn in Vlaanderen (BE) de krachten
gebundeld in Ecopower dat dertig jaar geleden aan mijn keukentafel is gestart. Met
70.000 coöperanten zijn wij niet alleen de
grootste burgerenergiecoöperatie maar
ook de goedkoopste stroomleverancier in
Vlaanderen.
Ik wil niet zeggen dat onze manier beter is
dan de wijze waarop jullie Nederlanders het
aanpakken. Integendeel! Als voorzitter van
REScoop kijk ik graag over de grenzen. Zo
werken wij binnen het Interreg Noord West
Europa ECCO project samen met Lochem
Energie en andere Nederlandse partners uit
Noord-Brabant. Nu schrijven we samen met
de provincie Friesland aan een gelijkaardig
project rond wijkverwarming op basis van
aquathermie.
Waar ik ook kom, zie ik dat de coöperatieve
gedachte werkt. Projecten slagen als wij
dingen samen oppakken en niet aan de
markt overlaten. In 2008 kelderde de prijs
van energie en gingen producenten van
hernieuwbare energie in België failliet.
Op Ecopower had de bankencrisis daarentegen weinig invloed. Hoe dit verschil is te
verklaren? Het antwoord is eenvoudig: wij
werken - net als De Windvogel - met het
kapitaal van mensen en zijn niet afhankelijk
van leningen die op elk moment teruggevorderd kunnen worden.

In deze crisis - tegen de achtergrond van de
oorlog in Oekraïne - bewijst het coöperatieve
model eveneens zijn nut. Waar de Europese
commissie al jaren probeert Europeanen te
overtuigen minder energie te verbruiken,
brengen onze coöperanten dit al in praktijk.
Hun verbruik is de helft van een gemiddeld
Vlaams huishouden. Stel dat heel Europa dit
voorbeeld zou volgen, dan is Poetin met zijn
gas uitgespeeld. Waarom vinden overheden
deze manier van werken dan zo ingewikkeld?
Voor onze toekomst zullen wij resoluut
moeten inzetten op eigen productie van
hernieuwbare energie. De vraag is hoe we
dit gaan doen. De markt laten regeren met
hogere marktprijzen? Of door meer en
vlottere vergunningen voor windprojecten
in burgerhanden?
Dirk Vansintjan
President of REScoop, the European
federation of citizen energy cooperatives
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Martien Vogelezang:

r was in het weerbericht
een mooie zonnige dag
beloofd, maar als Ton van
der Steen en Ada Pellearts van
het VEC en Martien Vogelezang
van De Windvogel elkaar treffen
bij de parkeerplaats van het
Oeverbos bij Vlaardingen, blijkt
de voorspelling alles behalve
uit te komen. De lucht is gelig
en somber door het Saharazand
dat deze dag over ons land waait
en de wind snijdt door merg
en been. Toch is het drietal
optimistisch gestemd, want na
veel voorbereidingen, gaat de
bouw van de twee windmolens
nu echt van start.

“Windpark Oeverwind
is ons eerste windproject met twee
coöperaties als
initiatiefnemers dat
nu daadwerkelijk
wordt gerealiseerd”

Burgerwindmolens
“Het Vlaardings Energiecollectief
is in 2016 opgericht”, blikt Ton,
voorzitter van de lokale energiecoöperatie, terug. “Eerst hebben wij ons vooral gericht op
zonne-energie. Dit windproject
kwam binnen ons bereik nadat
wij de gemeenteraad hebben
kunnen overtuigen van de meerwaarde van burgerparticipatie
bij plannen voor grootschalige
energieopwek.”
Zodra de lokale energiecoöperatie vanuit de gemeente groen
licht kreeg om te beginnen met
de voorbereidingen voor burgerwindmolens in het Oeverbos,
is het bestuur van VEC op zoek
gegaan naar andere partijen om
het project te realiseren.
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Het Oeverbos en windmolens gaan goed
samen. Zo staan in de groene strook langs
Het Scheur bij Vlaardingen al twee turbines
van een Japans investeringsfonds. Daar
komen nu twee nieuwe windmolens, dit keer
voor en door burgers, bij. De Windvogel, het
Vlaardings Energie Collectief (VEC) en Staatsbosbeheer werken in dit Oeverwindproject
samen. “Het voordeel van deze coöperatieve
opzet is dat iedereen kan meedoen en dat
bovendien de natuur er profijt van heeft”,
zegt Martien Vogelezang die het project in
goede banen leidt.

Oeverwind Vlaardingen

▲ A
 da Pellearts, Ton van der Steen
en Martien Vogelezang.

“Wij begrepen meteen dat het
voor ons onmogelijk is om de
bouw van twee windturbines
alleen te realiseren”, vult Ada,
algemeen bestuurslid van het
VEC, aan. “De bedragen die
rondgaan in deze business case
en de risico’s zijn daarvoor te
groot. Bovendien vragen banken
ook om een stevige financiële
basis als garantie.”

Na gesproken te hebben met
verschillende commerciële
partijen, kwam VEC via het
netwerk van een ambtenaar in
Vlaardingen in contact met De
Windvogel.
“De kennismaking voelde goed”,
weet Ton zich nog te herinneren.
“Het idee dat De Windvogel ook
een coöperatie is, sprak ons zeer
aan. Daarbij is het natuurlijk een
groot voordeel dat jullie meer
ervaring hebben met het realiseren van windprojecten.”
De samenwerking kreeg in
november vorig jaar juridisch
vorm met de oprichting van
Oeverwind Vlaardingen bv, de
exploitatiemaatschappij van
VEC en De Windvogel die het
gezamenlijke windpark zal
beheren.
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De samenwerking tussen
De Windvogel en VEC is
juridisch vastgelegd met
de oprichting van
Oeverwind Vlaardingen bv

Gedeelde belangen
Voormalig voorzitter van De
Windvogel, Siward Zomer, legde
de eerste contacten met Staatsbosbeheer, de eigenaar van de
grond, vertelt Jan Pieter Peijs
van de landelijke natuurorganisatie. “In deze gesprekken
hebben wij het samenwerkingsidee ontwikkeld dat nu in
Vlaardingen wordt toegepast”,
legt hij uit.
De basis van de samenwerking
is terug te voeren op gedeelde
belangen, die anders zijn dan
de belangen van een reguliere
grondeigenaar, is zijn vervolg.
“Staatsbosbeheer is er niet op
uit om een zo hoog mogelijke
winst te maken op haar grond,
maar wil goede dingen doen
voor de natuurontwikkeling in

Nederland. Burgerinitiatieven zoals
De Windvogel en Vlaardings Energie
Collectief willen hetzelfde voor de
samenleving, maar leggen het vaak
financieel af tegen commerciële
spelers die meer kunnen bieden.”

Buitenfonds
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Om toch tot een win-winsituatie te
komen, hebben alle partijen wat water
bij de wijn gedaan, vervolgt Peijs. “Wij
hebben niet heel hard onderhandeld
om tot de hoogst mogelijke huurprijs
voor onze grond te komen, Oeverwind
Vlaardingen bv heeft op haar beurt
beloofd genoegen te nemen met een
maximaal rendement van 7% voor
haar deelnemers. Daarboven gaat
de overwinst voor de helft naar ons
Buitenfonds. Dit fonds werft geld voor
natuurinitiatieven die Staatsbosbeheer
wil uitvoeren, maar niet uit de lopende
begroting kan betalen.”
Het is niet gezegd dat het Buitenfonds
de meeropbrengsten van de molens
zal besteden in het Oeverbos, gaat hij
verder. “Dat proberen wij wel, maar
ons belangrijkste doel is om het geld
zo zinvol mogelijk uit te geven en ik
weet niet of dat in het Oeverbos zal
zijn. De afspraak is wel dat de opbrengsten via het Buitenfonds naar
natuurprojecten in de Provincie
Zuid-Holland gaan.”
Voor de besteding van de extra gelden
gaat Staatsbosbeheer in gesprek met
de Windvogel en lokale natuurclubs,
vult zijn collega Marcel van Dun van
de afdeling Strategie en Communicatie
aan.
“Voor het Oeverbos valt bijvoorbeeld
te denken aan een oeverzwaluwenwand, bij-vriendelijke stroken, of
extra informatiepanelen.”

Voor een succesvolle businesscase hebben alle partijen wat
water bij de wijn gedaan

Windenergie
Als de energieprijzen zo hoog blijven als nu het geval is, kan het in de
toekomst om een aanzienlijk bedrag
gaan, bevestigt Peijs, de business
developer van Staatsbosbeheer. “Ik
snap de gedachte: een hogere prijs
voor de stroom, betekent meer winst
en een hogere afdracht aan het Buitenfonds. Wij zullen er mooie dingen mee
doen.” Staatsbosbeheer heeft deze
inkomsten overigens hard nodig,
omdat de subsidie van de overheid
de afgelopen tien jaar is verminderd,
voegt hij daaraan toe. “Staatssecretaris
Bleeker wilde tien jaar geleden ons
budget met de helft korten. Dat is niet
gebeurd, maar in die tijd is Staatsbosbeheer wel gaan onderzoeken op
welke manieren de organisatie zelf
aan meer inkomsten kan komen.
Het exploiteren van grond voor windenergie blijkt als inkomstenbron voor
ons succesvol. Ook omdat we in deze
projecten een win-win voor natuur en
klimaat kunnen creëren.”

“Voor de Windvogel is dit het
eerste project, waarin wij meer
dan één windmolen plaatsen”

Uniek
De andere helft van de overwinst gaat
naar duurzame doelen in en rond
Vlaardingen, maar Martien Vogelezang
wil niet op de zaken vooruit lopen.
“Oeverwind Vlaardingen is het eerste
windproject in Nederland waarin
twee coöperaties samenwerken dat
nu daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Voor de Windvogel is dit het eerste
project, waarin wij meer dan een
windmolen plaatsen. Dat is uniek,
maar we moeten wel reëel blijven”,
stelt hij. “De windmolens gaan pas
eind 2023 draaien en dan duurt het
nog zeker drie jaar of langer voordat wij het afgesproken rendement
behalen. Het is nu nog te vroeg om

dit bedrag concreet in te vullen. Als
het zover is, zal het VEC zeker aan de
inwoners van Vlaardingen vragen om
met ideeën te komen.”

Fundering
Voorlopig heeft de projectleider van
De Windvogel andere prioriteiten,
want het Oeverbos biedt de nodige
uitdaging in de uitvoering. “Er zit
vervuilde grond in het gebied die
wij moeten verwijderen. Daarnaast
bouwen wij de windmolens naast een
dijk, waardoor er hoge eisen aan de
bouw zijn gesteld. Zo bleek bijvoorbeeld gaandeweg dat wij voor een
funderingswijze zonder trillingen
moesten kiezen, ook omdat er een
rioolleiding in de dijk ligt.”
Is het niet vreemd dat deze risico’s
volledig bij Oeverwind Vlaardingen
liggen en niet bij de eigenaar van de
grond? Martien vindt van niet. “De
initiatiefnemer betaalt, zo werkt het
nu eenmaal. Wij lopen niet meer risico
dan andere projectontwikkelaars. In
de onderhandelingen over de huur
van de grond hebben wij deze kosten
natuurlijk wel meegenomen. Ook betalen wij minder retributie aan Staatsbosbeheer, omdat wij hier lagere
turbines moeten neerzetten vanwege
het vliegverkeer over het gebied.”

Peilbuis
Al wandelend naar de plek waar de
molens zullen komen, nu nog een
ronde vlek gemaaid grasland, klaart
zijn gezicht op. “Het komt zeker goed.
Kijk hier zie je de eerste voorbereidingen”, zegt hij enthousiast, wijzend
naar een klein rood paaltje dat boven
de begroeiing uitsteekt. “Dit is de peilbuis van het sonderingbedrijf. Hiermee krijgen wij de betrouwbaarste
informatie over de grondwaterstand.
We hebben deze gegevens nodig om
te weten in welke mate wij de bouwput moeten bemalen.”
Hoewel de windmolens met een tiphoogte van 140 meter niet heel hoog

zijn, vormen de onderdelen toch enorme gevaartes en komt er wel wat voor
kijken om die op hun plek te krijgen,
aldus Martien. “Op deze plek is pas
op dertig meter diepte vaste grond.
Hierop komen de palen te staan die de
funderingspoer van de turbines gaan
dragen.”
Ook heeft ecologisch adviesbureau
Waardenburg voor dit project een
voorbereidend natuuronderzoek
gedaan. Een noodzakelijke en nuttige
kostenpost, volgens Martien, want
hoewel de bouw van de windmolens
impact gaat hebben op het gebied,
is het de initiatiefnemers alles aan
gelegen om deze te minimaliseren.
“Ik overleg bijna dagelijks met een
lokale ecoloog. Voordat wij met de

oproept, geeft Ton van der Steen aan.
“Het is ver weg van de bewoonde
wereld en behalve de eigenaar van
het restaurant dat hier was gevestigd,
heb ik weinig protest gehoord. Met de
horecaeigenaar is afgesproken dat het
restaurant na de bouw van de molens
kan terugkomen”, vervolgt de voorzitter
van het VEC die eerder wethouder in
Vlaardingen is geweest.
“Tijdens verschillende informatieavonden hebben wij uitgebreid met
bewoners over het project gesproken”,
vult Ada Pellearts aan. Zij woont niet
meer in Vlaardingen, maar is hier wel
opgegroeid en nog steeds erg bij de
stad betrokken. “Vlaardingers staan
wel open voor de energietransitie. Het

Oeverwind Vlaardingen
De Windvogel en het Vlaardings Energie Collectief bouwen twee
windmolens met een tiphoogte van bijna 140 meter, een ashoogte
van 80 meter en een rotordiameter van 117 meter in het Oeverbos
bij Vlaardingen. De molens zullen eind 2023 naar verwachting
18.000 mWh per jaar leveren.

bouwwerkzaamheden beginnen,
bekijkt deze bioloog de situatie ter
plekke. Dit alles om te voorkomen dat
wij broedplaatsen van vogels, vleermuizen of andere dieren verstoren.”

Weinig weerstand
De bouwperikelen daargelaten, is het
wel een voordeel dat het Oeverbos
als locatie relatief weinig weerstand

Voordat de bouwwerkzaamheden beginnen, bekijkt een
ecoloog de situatie ter plekke
om verstoring van vogels en
vleermuizen te voorkomen

VEC heeft 205 leden van wie er 85
meedoen in dit windproject. Zestig
van hen komen uit Vlaardingen zelf.”
Voor nu voorziet het bestemmingsplan ‘Windpark Oeverwind’ in de
bouw van twee windmolens. Het VEC
wil er vier realiseren. “Wij hebben
een derde turbine op het oog”, zegt
Ton. “Of de vierde molen er komt, is
afhankelijk van het restaurant.
Verder kan de Blankenburgverbinding
die hier de A20 en de A15 met elkaar
gaat verbinden nieuwe ontwikkelingen
in de weg staan. Wij moeten afwachten,
maar als VEC willen wij zoveel mogelijke duurzame energie opwekken voor
en door Vlaardingers. Daaraan werken
wij samen met De Windvogel graag
verder.” ■
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Molenaar
Harry van den
Hooren neemt
afscheid
van de
Gouwevogel
Harry woont een kwartier
fietsen vanaf de Gouwevogel. De turbine die hij
heeft zien bouwen en
daarna ruim twintig jaar
onder zijn hoede heeft
gehad. Nu draagt hij de
sleutel van de molen bij
Gouda over aan Frank
Schoenmakers.
“Ik ben bijna 75 jaar,
een mooie leeftijd om
te stoppen”, zegt Harry
over zijn afscheid.

Z

ijn vader was wagenmaker en
repareerde vlak na de oorlog
ook de houten weidemolens die
in die tijd nog volop in het landschap
stonden. Harry herinnert zich nog de
korenmolens en de watermolens uit
zijn jeugd. “In die tijd was ik al gefascineerd door het aandrijfmechaniek”,
vertelt hij. “En nog steeds vind ik de
techniek met houten tandwielen van
deze molens prachtig om te zien.”

Wind with Miller
Later, tijdens zijn werk bij defensie,
ontmoette hij een collega die een
windmolen van 4 meter doorsnee op
het erf had staan. “Het zal rond 1975
geweest zijn”, denkt Harry. “Vlak na
de oliecrisis was de tijdgeest rijp voor
het zelfbouwen van windmolens. In
die tijd schreef Fons de Beer van ODE
ook een boekwerkje over de techniek
van windmolens dat ik met interesse
heb gelezen.”
De meeste kennis over de techniek
van windmolens heeft Harry echter
later via internet bij elkaar gesprokkeld, waarbij ‘Wind with Miller’ niet
ongenoemd mag blijven, benadrukt
de voormalig molenaar. “Ik heb heel
veel te danken aan deze internetsite
van Wind Denmark uit begin deze
eeuw.”

Van Windvogel…
Een uitzending van de lokale omroep
bracht hem bij de oprichtingsverga-

dering van De Windvogel in 1988. Zijn
kennis van de windmolentechniek
was zeer welkom bij de jonge club en
later dat jaar is Harry mee geweest
naar de leverancier in Barneveld om
de eerste windmolen van de coöperatie
te zien. “Dat was De Windvogel, de
eerste molen die nu niet meer draait”,
blikt hij terug. “Het was een Lagerwey
met een tiphoogte van 30 meter. Bij
aankoop hebben wij hem geplaatst op
een sokkel van drie meter. Ik weet nog
dat wij het een enorm ding vonden.”

… naar Gouwevogel
Na een dienstverband van 35 jaar is
Harry in 2002 met pensioen gegaan
en had hij meer tijd voor De Windvogel. Hij was betrokken bij de bouw
van De Gouwevogel en werd daarna
de eerste molenaar van deze turbine.
Later is hij ook nog beheerder geweest
van De Appelvogel en De Elzevogel.
“Indertijd wist ik niet waar ik aan
begon”, zegt hij lachend om te vervolgen dat het romantische idee van de
molenaar van een houten molen niet
overeenkomt met de verantwoordelijkheden die een moderne turbine
met zich meebrengt. “Eigenlijk is de
molenaar bij De Windvogel meer een
technisch beheerder”, legt hij uit. “Het
meeste werk is achter de computer
en als er onderhoud nodig is, doe je
dat niet zelf, maar overleg je met de
leverancier.”

‘De Gouwevogel’ aan de Gouwe
te Gouda heeft een vermogen van
600 kilowatt. Dit is voldoende is om
370 gezinnen van schone elektriciteit
te voorzien. In 2018 toonde de
molen gebreken, maar is het niet
gelukt de molen te vervangen.
Daarom kreeg De Gouwevogel een
jaar later een nieuwe as, huis en
lager. Met deze reparaties gaat de
molen weer tien jaar mee om de
kosten terug te verdienen.

Waterland
Tot ruim twee jaar geleden was Harry
bij alle grote projecten van De Windvogel betrokken. Samen met Broos
de Groot stond hij aan de wieg van De
Amstelvogel en later heeft hij samen
met Jaap Hoogendoorn de projectbegeleiding gedaan voor de aanleg van
twee windturbines in Waterland.
Harry: “Deze molens zijn in 2012
geplaatst. Ik weet nog dat wij flink
hebben onderhandeld over de aansluiting. De kabel moest vanuit Edam
worden gelegd. Dat is ruim 15 kilometer van de molens vandaan. Liander
wilde dat wij de kosten op ons zouden
nemen. Wij gingen daar uiteraard niet
mee akkoord. Met succes: uiteindelijk
hebben we twee kilometer betaald,
vanaf het laatste 10 kV-verdeelstation.”
Zijn leeftijd begint hem nu parten te
spelen. “Ik heb niet meer de energie
van vroeger. Eind vorig jaar merkte
ik dat ik het niet leuk meer vond”,
zegt Harry eerlijk. “Dan is het tijd om
te stoppen. Daarom ben ik blij dat
Frank mij als molenaar op wil volgen.
En natuurlijk neem ik niet helemaal
afscheid. Ik blijf lid en als mensen
advies nodig hebben, kunnen ze altijd
bellen.” ■
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✱	Drie eigen windmolens: De Amstelvogel,
De Gouwevogel en De Appelvogel;
✱	Drie zonnedaken, net over de Duitse grens
op het bedrijf Scheuten Solar Mutisol in
Gelsenkirchen-Schalke, op de Gesendienste
Stadtwerke in Gelsenkirchen en op een
manege in Meppen;
✱	Samen met DEE (Stichting Duurzame
Energieproductie Exloërmond) bouwen
wij mee met 16 van de 45 windmolens in
Drentse Monden en Oostermoer;
✱	Met Coöperatie Vlaardings Energiecollectief
(VEC) bouwen wij twee windmolens in
Vlaardingen.

Met jouw lidmaatschap draag je
bij aan:
WV
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✱	De Windvogel is een coöperatie voor
en door burgers met als doel samen
de productie van duurzame energie in
Nederland te bevorderen. Wij ontwikkelen, plaatsen en exploiteren zelf onze
windturbines en zonnevelden;
✱	Wind op land is momenteel de meest
rendabele vorm van duurzame energie
en levert veel schone energie zonder
CO2-uitstoot op. Een windmolen is binnen
een paar jaar terugverdiend. Energetisch
is een windmolen al in drie tot zes maanden terugverdiend;
✱	Waar mogelijk combineren we windmolens met zonnevelden om zo het
elektriciteitsnet optimaal te benutten en
jaarrond energie te leveren;
✱	Onze windmolens zijn voor en door
burgers gebouwd, en ontstaan als initiatief
uit de samenleving. Burgers hebben direct
eigendom en zeggenschap over de eigen
geproduceerde energie;
✱	De opbrengsten zetten wij duurzaam
en sociaal in via buurtprojecten in de
omgeving. De windmolens zijn een
vliegwiel voor verdere lokale duurzame
ontwikkeling.

✱	Het opzetten van nieuwe windmolens en
zonnevelden, bijvoorbeeld in de gemeentes
Utrecht en Amsterdam;
✱	Het ondersteunen van lokale energiecoöperaties;
✱	Investeringen in buurtprojecten zoals de
renovatie van speeltuin Kinderparadijs
in 2e Exloërmond en investeringen in de
lokale natuur, zoals in het Oeverbos in
Vlaardingen;
✱	Het mogelijk maken van de productie
van duurzame energie met inspraak en
mede-eigenaarschap van burgers
in Nederland!

Waarom wieker jij mee?
Leden vertellen het zelf en
geven het stokje door aan
een ander lid. Deze keer
beantwoordt Emiel van
Druten onze vragen.
1.	Hoe lang ben je al lid?
Iets meer dan een jaar.

2. Waarom heb je gekozen voor

De Windvogel?
In mijn werk als adviseur bij Witteveen
+Bos en als parttime PhD-onderzoeker
bij TU Eindhoven zijn er raakvlakken met
de energietransitie. Ook in mijn vrije tijd
ben ik hier graag mee bezig en investeer
ik met kleine bedragen in duurzame projecten. Het leuke van energiecoöperaties
is dat je deel wordt van een community.
Daarom ben ik afgelopen jaar lid geworden van De Windvogel en Deventer
Energie.

3.	Wat is jouw mooiste Windvogel-

moment?
De open dag van de Windvogel op 11
september. Het was erg gaaf om de paneldiscussie over energieopslag te mogen
leiden en een kijkje te nemen in De
Amstelvogel. Daarnaast heb ik mensen
van de Windvogel en EnergieTwitter gesproken die ik nog niet eerder had gezien.

4.	Hoeveel hernieuwbare energie wek je

Wieker mee en sluit je aan bij
De Windvogel via www.windvogel.nl.
Het lidmaatschap is 50 euro met
de mogelijkheid om direct te
participeren voor € 1.000,-.

zelf (mee) op en hoeveel verbruik je?
Wij wekken thuis met 12 zonnepanelen
4000 kWh per jaar aan elektriciteit op.
Daarvan gebruik ik 1600 kWh per jaar
direct zelf. Daarnaast neem ik nog 3300
kWh per jaar van het net af. Ons totale
elektriciteitsverbruik is redelijk hoog,
omdat wij ons huis verwarmen met een
lucht-lucht warmtepomp. We gebruiken
200 m3 per jaar aan gas voor warm tapwater, maar zijn van plan om dit met een
warmtepomp te gaan doen.

5.	Welke duurzame keuzes maak je

zelf in het dagelijks leven?
Ik heb enkele kleine participaties in
zon- en windprojecten via De Windvogel
en online platforms. Afgelopen zomer
heb ik geholpen met het ontwerpen en
plaatsen van een PV- systeem met 60
zonnepanelen op het dak van een schuur
bij de biologische boerderijvereniging
waar wij lid van zijn. Ik zie de energie-,
klimaat- en voedseltransitie als integrale
uitdaging. Zo eten wij vegetarisch en kijk
ik elke dag naar het weerbericht en de
energieprijzen om het beste uur te kiezen
voor het aanzetten van de vaatwasser.

6.	Aan welk lid van De Windvogel

draag jij het stokje over?
Paul van Egmond. Paul gaat per juni
tijdelijk in de buurt van een windpark
wonen om zelf te ervaren hoe dat is.
Ik ben erg benieuwd naar zijn ervaring!

aan het woord

De Windvogel heeft op dit moment
meer dan 3400 leden. Waarom
zou jij daar ook één van moeten
worden? Wij zetten de belangrijkste
voordelen op een rij:

Op dit moment heeft de Windvogel:

WINDVANGERS

Wieker
mee met
De Windvogel

WV
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Kjell Schippers:

“Besturen voor
De Windvogel
is een mooie
kans om mijn
kennis over
windenergie
verder te
vergroten”

Hij zag de vacature voor bestuurslid van De Windvogel op social
media voorbij komen en besloot
meteen te solliciteren. Met succes.
Sinds zijn benoeming op de ALV
van vorig jaar houdt Kjell zich voor
de Windvogel bezig met zon- en
windprojecten.
“In mijn werk ben ik technisch
adviseur Energieprojecten. Het
bestuurswerk sluit hier goed op
aan. Dankzij de wisselwerking
tussen de twee, verdiep ik mijn
kennis op alle vlakken.”

V

an jongs af aan is Kjell Schippers geïnteresseerd in windenergie en de coöperatieve
gedachte. “Het zal in 2010 of iets later geweest zijn dat ik naar het programma ‘Uitstel van
executie’ van RTL keek”, blikt hij terug. “In deze
aflevering kreeg de bijna bankroete Nederlander
een jaar lang gratis stroom van De Windvogel. Het
maakte mij nieuwsgierig naar burgercoöperaties
die zich inzetten voor een duurzame wereld.”

André Kuipers
Uiteindelijk koos hij niet voor De Windvogel maar
voor Zeeuwind. Als vrijwilliger van deze coöperatie
gaf hij windworkshops op scholen. “Wij waren
onderdeel van het Techniekpact”, legt Kjell uit.
“Astronaut André Kuipers trapte het pact plenair
af met zijn ervaringen in de ruimte. Vervolgens gaf
ik voor Zeeuwind op de afzonderlijke scholen les
over zon, wind en ruimte.”

Om deze businesscase weer gezond te krijgen,
moet er geld bij. Vandaar dat De Windvogel hiervoor
een nieuwe participatieronde zal uitschrijven.
Voor de VEC is dat minder makkelijk dan voor De
Windvogel volgens Kjell. “Wij hebben meer leden
en projecten en kunnen daardoor het risico beter
spreiden.”

Lokale energiecoöperaties
Ook is het vorig jaar aangetreden bestuurslid de
eerste contactpersoon namens De Windvogel voor
lokale energiecoöperaties die willen investeren
in zon-op-dak of zon-op-land. “Voor hen is De
Windvogel een ideale partner”, legt Kjell uit. “Wij
kunnen meedoen in het financiële deel van een
project en hebben de kennis en kunde in huis om
de coöperatie te helpen met de ontwikkeling.”
Zo is De Windvogel partner in de ontwikkelmaatschappij Bodegraven-Reeuwijk - een samenwerking

Zon en wind
Na het afronden van zijn studie Civiele Techniek
vertrok hij voor werk naar Flevoland en hield dit
vrijwilligerswerk op. “Ik vond in die tijd een baan
in de aannemerij”, is zijn vervolg, “maar mijn interesse in duurzame energieopwek bleef kriebelen.
Ik besloot te switchen naar deze sector en ben blij
dat dit is gelukt. Bij Hezelaer Energy zit ik nu in
de ontwikkeltak en hou ik mij bezig met zon- en
windprojecten.”
Kjell greep de kans om zich te kandideren als
bestuurslid bij De Windvogel met beide handen
aan, toen deze zich voordeed op sociale media.
“Ik wilde graag weer vrijwilligerswerk gaan doen
en zag deze bestuursfunctie bij De Windvogel als
een mooie mogelijkheid om mijn expertise van
het wind-deel van de energie-opwek verder te
vergroten”, verklaart hij zijn enthousiasme.

Businesscase
Samen met penningmeester Frank Schoenmakers
zit hij in het bestuur van Oeverwind Vlaardingen,
de exploitatiemaatschappij voor de twee windturbines in het gelijknamige bos. Kjell: “Wij overleggen tweewekelijks met de bestuursleden van
het Vlaardings Energie Collectief (VEC) over de
technische en financiële kant van dit project. En
dat is niet altijd even gemakkelijk. De kosten lopen
op, alle tegenvallers komen uit en door de oplopende rente is het moeilijker om de financiering rond
te krijgen.”

“In mijn werk ben ik technisch adviseur
Energieprojecten. Het bestuurswerk sluit
hier goed op aan. Dankzij de wisselwerking tussen de twee, verdiep ik mijn
kennis op alle vlakken.”

met Eneco, Green Trust en Energie coöperatie
Bodegraven-Reeuwijk - met als doel het realiseren
van grootschalige wind- en zonprojecten in deze
gemeente. Kjell: “Zelf ben ik opgegroeid in deze
omgeving, dus mijn hart ligt hier wel.
Ook voor onze Gouwevogel heb ik daarom een
warm gevoel.”

Pernis
Met vriendin Sanne woont Kjell in Pernis, een dorp
van 4850 inwoners onder de rook van Rotterdam
dat vooral bekend is door de olieraffinaderij van
Shell die er naast ligt. Ook hier zet hij zich in voor
de duurzame zaak. “Het plan is om langs de A15
twee windturbines te plaatsen. Van de tachtig
mensen die naar de informatiebijeenkomst
kwamen, waren er twee niet faliekant tegen. Ik
was één van hen”, klinkt het lachend. “De kans dat
het dorp deze plannen kan tegenhouden is klein.
Ik zie dan liever dat wij hier een lokaal eigendom
proberen te realiseren. Als het zover komt, zou
het natuurlijk heel leuk zijn als De Windvogel daar
onderdeel van kan zijn.”. ■
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Het is stralend weer. De Amstelvogel steekt scherp af tegen
de strakblauwe lucht als Roland van der Vliet, verrekijker om
de hals, telescoop op de schouder, vanaf de Ouderkerkerplas komt aanwandelen. Veel veldwerk doet de projectleider
van Bureau Waardenburg zelf niet meer, maar vandaag is
het er een prima dag voor en zeker geen straf, klinkt het
opgewekt. Hij vertelt graag meer over het natuuronderzoek
dat hij en zijn collega-veldwerkers uitvoeren in opdracht van
De Windvogel.

D

Roland van der Vliet | Bureau Waardenburg:

“Wij toetsen de plannen
van De Windvogel aan
de regels van de Wet
Natuurbescherming”
Natuuronderzoek voor opschaling
Amstelvogel in volle gang

e Windvogel heeft Bureau Waardenburg, gespecialiseerd in ecologisch
advies, vorig jaar opdracht gegeven
voor een voorbereidend natuuronderzoek in het gebied rond de Amstelvogel.
“Deze molen is nu vijftien jaar oud en
wij zouden haar daarom graag willen
vernieuwen en opschalen”, legt Michiel
Bron, bestuurslid van De Windvogel,
de reden hiervoor uit. “De plek die de
Amstelvogel nu heeft, is voor een windmolen het meest logisch en herkenbaar,
maar zij staat op wat moerassige grond.
De vraag is dan ook of opschalen hier wel
kan. Vandaar dat wij ook bekijken of het
mogelijk is om er een paar molens in een
logische rij en afstand bij te zetten. Voor
beide opties is het nodig om de natuurwaarden te laten inventariseren.”

Wet Natuurbescherming
Het onderzoek van Bureau Waardenburg
moet uitwijzen in hoeverre deze wensen
mogelijk zijn zonder of door zo min mogelijk de natuur te verstoren. “Wij toetsen
de plannen aan de voorwaarden van de
Wet Natuurbescherming”, licht Roland
van der Vliet toe. “In de wet is vastgelegd
dat je vooraf moet onderzoeken in hoeverre ingrepen in het landschap, zoals
de plannen die De Windvogel nu heeft,
effect hebben op beschermde soorten in
het gebied. De wet gaat ervan uit dat de
biodiversiteit in het gebied in stand blijft
en voornemens niet bijdragen aan een
verslechtering van de natuurwaarden.
Onze rapportage is een hoofdstuk in de

meeromvattende Milieu Effect Rapportage die nodig is als de plannen verder
vorm krijgen.”

Smienten
Bureau Waardenburg is eind vorig jaar
begonnen met een inventariserend
natuuronderzoek naar de watervogels
in het gebied en dan vooral de Smienten.
De Smient is een eendensoort die in
grote aantallen in Nederland overwintert
en ook in de Ouderkerkerplas, vlak naast
de Amstelvogel, in groten getale is te
vinden. Het mannetje heeft een kastanjebruine kop met een lichtgele kruin en
een roze borst. Het vrouwtje is bruin of
grijs van kleur.
Onderzoekers van Bureau Waardenburg
hebben in december, januari en februari
de Ouderkerkerplas bezocht en met
verrekijker en telescoop de Smienten
geteld. Naast dit onderzoek ter plekke,
heeft Bureau Waardenburg ook een radar
ingezet om de vluchtbewegingen van
deze watervogels in het donker te kunnen monitoren.
“Overdag blijven de Smienten in het water
zodat zij veilig zijn voor vossen en andere
dieren, maar in die plas is weinig te eten”,
vertelt Roland, die in zijn vrije tijd zelf
ook vogels kijkt en hun gedrag bestudeert.
“Daarom verwachtte ik al dat ze ’s
avonds naar de overkant van de snelweg
zouden vliegen om daar te foerageren in
de graslandpercelen. Ons radaronderzoek lijkt dit idee te bevestigen.”
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17

dat in een cirkel van rond de 400 meter
om de windmolen heen verstoring
optreedt voor deze soorten. Hoeveel
hectares grasland dat is, kunnen
we berekenen”, licht hij toe. “Aan de
hand van het aantal broedparen dat
we tellen, kunnen we vervolgens een
indicatie geven hoeveel weidevogels
last gaan hebben van de plannen.”

Laser rangefinder

▲ Roland van der Vliet en Michiel Bron.
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Beide onderzoeksmethoden vullen elkaar
goed aan volgens de projectleider. Met
de radar kunnen de onderzoekers goed
inventariseren hoe hoog en ver de vogels
vliegen. Vliegbewegingen tot 1000 meter
hoog brengt de radar moeiteloos in kaart,
maar er zijn ook nadelen, voegt hij daaraan toe. “Het beeld in de onderste regionen bevat ruis. Dat vangen wij op met het
onderzoek van onze veldwerkers. Daarbij
krijgen wij door onze eigen tellingen ook
een beter beeld van de aantallen.”

zoek onafhankelijk volgens methodes die
voldoen aan wat binnen de wetenschap
gebruikelijk is.”
Roland knikt instemmend. “Klopt. Wij
zijn volkomen transparant over onze
werkwijze, publiceren in wetenschappelijke journals, en iedereen die dat wil kan
ons onderzoek ter controle ook uitvoeren.”

“Deze en volgende maand
inventariseren wij de aantallen
broedparen grutto’s in het
gebied”

“De Smienten vliegen ’s avonds
uit om te foerageren in de
graslandpercelen”

Grutto’s

Rekenmodel
Aan de hand van de aantallen vogels en
hun vliegbewegingen, berekent het
ecologisch adviesbureau volgens een
gevalideerd rekenmodel welke gevolgen
het plaatsen van een windturbine heeft.
“Er is een realistische kans dat enkele
vogels tegen een windmolen aanvliegen”,
geeft Roland aan. “Door de vliegbewegingen in kaart te brengen, kunnen we
aangeven op welke plekken een turbine
de vogels het minst zal verstoren.”
De Windvogel heeft als opdrachtgever
van het natuuronderzoek geen invloed
op de resultaten”, verzekert Michiel.
“Bureau Waardenburg doet het onder-

Wij spreken Roland half maart wanneer
Bureau Waardenburg net is begonnen met
het onderzoek naar de weidevogels in het
gebied. Hij wijst naar de grasgebieden
aan de andere kant van de snelweg.
“Daar ligt het Landje van Geijssel, waar
veel Grutto’s zitten”, gaat hij verder. “De
Grutto vliegt rond februari vanuit Afrika
naar ons land toe om hier te broeden. Nu
is ongeveer de piek in het aantal broedsels. Daarom gaan wij deze en volgende
maand een paar keer langs om te inventariseren hoeveel broedparen er zijn.
Dan nemen we ook andere weidevogels
als de Kieviten en Scholeksters mee.”
Weidevogels zijn in de woorden van de
projectleider van Bureau Waardenburg
‘openlandbeesten die niet van iets hoogs
als een windturbine houden’. “Wij weten

Half mei sluit het vogeldeel van het
natuuronderzoek af met een inventarisatie van de kolonievogels, de
meeuwen, sterns en reigers. “Zoals ik
al zei, had ik wel een ‘hunch’ van wat
de gewenste ingreep betekent voor
de water- en weidevogels. De kolonievogels zijn voor mij daarentegen een
volledige blackbox”, geeft Roland toe.
“Deze beesten foerageren op redelijke
afstand van hun nest. Komen ze hier
naartoe? Zijn er dagelijkse vluchten?
Als de vogels elke dag lang de geplande molens vliegen, lopen ze het
meeste risico.”
Om de meeuwen, sterns en reigers
overdag te kunnen volgen, zet Bureau
Waardenburg een ‘laser rangefinder’
in. “Dat is van oorsprong een militair
apparaat, zeg maar een soort verrekijker met een afstandsmeter”, legt
Roland uit. “Daarmee kunnen wij inschatten hoe hoog deze vogels vliegen
en of de windturbines mogelijk in de
weg staan.”
Dit soort natuuronderzoek is niet
alleen waardevol voor De Windvogel,

De Amstelvogel
Deze molen van De Windvogel,
type Enerco E-70, staat langs
de A9 in Ouderkerk a/d Amstel.
De Amstelvogel heeft een
wiekdiameter van 71 meter en
een ashoogte van 85 meter.
Het vermogen van de molen
is 2000 kW en de verwachte
jaaropbrengst 4.100 MWh.

het dient ook het algemeen belang,
is zijn vervolg. “Er zijn nu nog weinig
studies over de effecten van windturbines voor en na plaatsing. Door
deze inventarisaties te doen, krijgen
we ook meer inzicht daarin, hoewel
het een beetje zonde is dat we geen
eerdere gegevens hebben.”

Vleermuizen
Behalve vogels kunnen ook vleermuizen last hebben van de gewenste
windmolens. “Volgens mij hebben
wij net een batrecorder bovenin De
Amstelvogel bevestigd”, zegt Roland.
“Dat kastje neemt de geluiden op en
meet vanaf nu tot en met half oktober
de activiteit van de vleermuizen. Aan
de hand van die gegevens kunnen wij
achterhalen welke soorten er vliegen.
De aantallen inschatten lukt zo niet,
omdat je niet weet of het geluid van
een of meerdere beesten is.”
Om na te gaan hoeveel vleermuizen
er vliegen in het gebied en ook om de
laagvliegende vleermuizen te monitoren, zijn daarom ook vier vleermuisrondes onderdeel van het natuuronderzoek. Roland: “Onze veldwerkers

“In vier rondes voeren onze
veldwerkers met een batdetector het vleermuisonderzoek uit”

rijden dan langzaam in de auto of op
de fiets met een batdetector in het gebied rond en voeren zo de inventarisatie uit. Wij doen één ronde in juni en
drie rondes in augustus en september.
In het najaar komen vanuit OostEuropa de Ruige Dwergvleermuis en
de Rosse Vleermuis en masse hiernaartoe. Bovendien lijken insecten
zich in deze periode meer aangetrokken te voelen door windturbines.
Waarom dit zo is, weten wij niet, maar
het heeft wel invloed op het foerageergedrag van de vleermuizen.”

Hermelijn
Zowel het vogel- als het vleermuisonderzoek dat de onderzoekers van
Bureau Waardenburg nu uitvoeren is
voorbereidend. Pas als er concrete
plekken zijn aangewezen om de
molens te plaatsen volgt er een advies,
legt Roland uit: “Op dat moment gaan
wij bekijken of er op de plekken waar
de aanvoerwegen zijn gepland en
waar de molens zelf komen te staan
vaste verblijfplaatsen van bijvoorbeeld
hermelijnen of wezels aanwezig zijn
of verblijven van vleermuizen. Ook
brengen we in deze fase beschermde
planten in kaart. Bij elkaar gaat het
dan om vrij arbeidsintensief onderzoek. Het is niet efficiënt en haalbaar
om deze specifieke inventarisaties in
het hele gebied uit te voeren.”
“Dit natuuronderzoek is een flinke
kostenpost voor ons als coöperatie
en is maar een paar jaar geldig. Toch
moeten en willen we dit doen”, zegt
Michiel tot slot. “Aan de hand van de
resultaten gaan wij bekijken wat onze
mogelijkheden zijn. Eenvoudig zal het
hoe dan ook niet worden, want de afrit
van de snelweg naar de Amstelvogel
toe, is er niet meer. Voor alles is een
oplossing, maar dit kan de bouw als
het zover is wel bemoeilijken. Voor
nu kijken wij als bestuur natuurlijk
met spanning uit naar de resultaten
waarmee Roland en zijn team zullen
komen.” ■
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AGENDA

Zaterdag 25 juni 2022
Datum: zaterdag, 25 juni 2022, 11:00 uur
Plaats: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht

1.

Vaststelling agenda.

2.

Ingekomen stukken Mededelingen
a. Notulen ALV 20 november 2021 (zie website)
b. Jaarverslag incl. Jaarrekening 2021 (zie website)
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3.

Notulen ALV 20 nov 2021 		

4.

Jaarverslag en Jaarrekening 2021

4.1

Jaarverslag en Toelichting Jaarrekening 2021

4.2

Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening 2021
a. Mondeling of schriftelijk verslag FAC
b. Decharge bestuur

4.3

Bestuursvoorstellen
a. Bestemming saldo
b. Rente 2021
c. Aflossingen en terugbetaalruimte

4.4

Wijziging bestuurssamenstelling en benoeming FAC-leden

5.

Financieel Plan 2022

5.1

Informatie Memorandum en Ondernemingsplan 2022

6.

Strategie en Projecten

7.

Rondvraag
einde ca 12:30 uur.

 iddagprogramma: lezing en plenaire discussie over de combinatie windM
en zonne-energie en het effect van zonneparken op vegetatie en bodem.
Op windvogel.nl/algemene-ledenvergadering staan de notulen en jaarverslagen
voor deze ALV.

Algemeen Jaaroverzicht 2021
Het ledenaantal van coöperatie De Windvogel is in 2021 met 200 leden toegenomen
tot 3591 mensen. Deze toename kan in verband gebracht worden met het aantrekkelijke aanbod van participatiemogelijkheden op basis van het Financieel Plan 2021.
Ook de bijbehorende nieuwe initiatieven en ontwikkelingen hebben een rol gespeeld.
Er zijn in 2021 twee ledenvergaderingen gehouden. Beide waren digitaal via zoom.
De reguliere ALV was op 26 juni 2020. De tweede ALV op 20 november 2020 is georganiseerd om de Jaarrekening 2020 definitief vast te stellen. De verslagen van beide
vergaderingen staan op de website.
In het verslagjaar zijn zeven Algemeen
Bestuursvergaderingen [AB 183 - 189]
gehouden. In de bestuursvergaderingen
zijn onderstaande besluiten genomen en
voorstellen gedaan:
— de organisatie van verschillende toekomstsessies met onze leden in februari
en maart. Dit overleg resulteerde in
de Toekomstvisie Strategienotitie De
Windvogel. Deze is gepresenteerd
tijdens de ledenvergadering in juni;
— de openstelling van een vacature voor
nieuwe bestuursleden. Dit heeft geleid
tot de aanstelling van drie leden door
de ledenvergadering in juni 2021;
— e en principeverzoek voor de opschaling
van de Amstelvogel aan de gemeente
Ouder-Amstel;
— de onderhandeling met de gemeente
Gelsenkirchen [D] over ons PV-dak
vanwege hun verbouwplannen;
— na de uitspraak van de Raad van State
over ‘Windpark Oeverwind Vlaardingen’
is gestart met de verdere onderzoeken
ter voorbereiding van de realisatie
in 2022-23. In de loop van het jaar is
uitstel op de voortgangsrapportage
aangevraagd en verkregen bij RVO.
Dit windpark is een initiatief van De
Windvogel en het Vlaardings Energie
Collectief;
— de uitvoering van het Financieel Plan
2021-22 met een tweede participatieronde in 2021;
— de beëindiging van het leveringscontract van De Gouwevogel met de

—

—

—
—
—
—

energieleverancier Anode Energie,
vanwege hun faillissement. De levering
is voortgezet aan Greenchoice. De
Appelvogel en De Amstelvogel hebben
aan DVEP geleverd tot volle tevredenheid;
een verdere uitwerking van de samenwerkingen en bouwvoorbereidingen in
Amsterdam bij de Noorder IJplas en in
Utrecht in de polder Rijnenburg voor
elk vier of vijf windturbines;
de organisatie van de Nationale
Winddag op 11 september 2021 in
Ouder-Amstel met een debat over
Energieopslag en onderzoek naar de
mogelijke opschaling van De Amstelvogel ter plaatse;
de uitvoering van de rentebetalingen
en gewenste terugbetalingen van verstrekte leningen en participaties aan
leden;
de inzet van een externe kracht voor
communicatiewerkzaamheden na
een vacatureselectie;
de overgang naar Econobis met onze
ledenadministratie;
de voortgangscontrole op de windprojecten DEE te Borger-Odoorn en Windpark Zeewolde waarin De Windvogel
deelnemingen heeft. Beide projecten
zijn tot tevredenheid ver gevorderd.

De notulen van Bestuursvergaderingen
zijn ook steeds ter informatie aan de
groep belangstellenden en actieve leden
verzonden.

JAAROVERZICHT

Algemene ledenvergadering
Coöperatie De Windvogel ba
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De drie molens hebben in 2021 de onderstaande hoeveelheid stroom in kWh geleverd:
Gouwevogel:
618.981 kWh
Appelvogel:
984.692 kWh
Amstelvogel:
3.668.074 kWh
In totaal hebben de molens samen
5.271.747 kWh opgebracht in 2021.

Lagere productie
Het heeft in 2021 niet hard gewaaid in Nederland. Dit blijkt uit de maandelijkse Windex
die de Windunie publiceert. De Windex is het
procentuele getal dat aangeeft hoe hard het
de afgelopen maand heeft gewaaid in relatie
tot het langjarige Nederlandse gemiddelde.
De Windex voor heel 2021 lag gemiddeld
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Woord van de penningmeester

kWh
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over heel Nederland op 79%. Dit is erg laag.
Ter vergelijking: in 2020 lag dit gemiddelde
op 102%. Dit cijfer verklaart ook de productievermindering van 23% van de windmolens van De Windvogel. Daarbij komt dat de
productie van circa 1000000 kWh van de
Elzevogel is weggevallen, omdat het contract
voor deze turbine is beëindigd. Door deze
oorzaken is in 2021 41% minder productie
gehaald. De beschikbaarheid van alle drie
de turbines over heel 2021 was goed. Er is
geen langdurige stilstand geweest. Financieel
heeft de lagere productie geen grote gevolgen
gehad, omdat de elektriciteitsprijzen over
2021 erg goed waren.

mWh

Opbrengsten
Der Sonnevogel
Hiernaast een
overzicht van de
drie zonnedaken
van De Windvogel
in Duitsland:
■ Albers
■ Scheuten Solar
■ Geisendienst
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Ook over 2022 verwacht ik een mooi resultaat. Dit komt vooral door de huidige hoge
energieprijzen en door het DEE-park, waar
we inmiddels een aanzienlijk dividendrecht
hebben opgebouwd. Dit dividend wordt
echter pas uitgekeerd, nadat het DEE-park
voldoende liquiditeit heeft opgebouwd. Dat
is waarschijnlijk eind 2022 of begin 2023.
Daarna verwacht ik dat DEE, Zeewolde,
Oeverwind Vlaardingen en natuurlijk onze
eigen molens de daaropvolgende jaren blijven zorgen voor mooie positieve resultaten.
Tot zover mijn eerste indrukken over de
financiële positie van De Windvogel. De
exacte jaarcijfers zullen ruim voor de ALV
op de website gepubliceerd worden.
Frank Schoenmakers
Penningmeester De Windvogel

Participatieronde 2022
Op 1 mei is de participatieronde 2022
gestart. Het doel is om 500.000 euro op te
halen. Voor het project Oeverwind Vlaardingen hadden we in 2021 al het benodigde
geld opgehaald. Wij zijn echter geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen op
het wereldtoneel. Als gevolg hiervan stijgt
de inflatie en nemen dus ook de bouwkosten van het windpark toe. Ook zijn de rentelasten aan het stijgen. Hierdoor kunnen we
minder bij een bank lenen en zullen we nog
meer eigen vermogen inbrengen.
Op dit moment is de verwachting dat De
Windvogel en VEC samen 31% moeten
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De financiële cijfers over 2021 zijn op dit
moment van schrijven - vlak voor de deadline van dit magazine - nog niet bekend. Er
moeten nog een aantal zaken uitgezocht
en besproken worden met de accountant.
Dit gesprek zal onder andere gaan over de
waarderingen van de deelnemingen en de
positie van het geparticipeerde vermogen.
De vraag is of het hier boekhoudkundig gaat
om vreemd of eigen vermogen. Hierdoor is
het nu nog niet mogelijk om een voorlopige
schatting van het resultaat te geven.
Wat ik echter wel al aan de cijfers kan
zien, is dat we de rente op de participaties
en oude leningen kunnen verhogen naar
3%, onder voorbehoud van het definitieve resultaat en de goedkeuring door de
ALV. Dit lijkt een duidelijke keerpunt in de
resultaten over de afgelopen jaren. Ik ben
optimistisch, want het heeft er alle schijn
van dat De Windvogel de weg naar boven
echt gevonden heeft.

inbrengen van het eigen vermogen, in
plaats van de eerder verwachte 20-25%.
Daarom is extra geld nodig. De uitgifte van
Windvogel Participaties 2022 kan hieraan
voldoen. De ontwikkelingen rond Oeverwind Vlaardingen zullen het rendement
drukken, maar de verwachtingen uit de
andere projecten zijn - mede door de hogere energieprijs - nog steeds goed. Wij verwachten daarom nog steeds 5% rendement
te kunnen uitkeren op de participaties.
De wijze van inschrijven, lees je op de
website:
https://windvogel.nl/participeren

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Windmolens en zonnedaken
De Windvogel in 2021
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De Windvaan is een
uitgave van De Windvogel,
coöperatieve vereniging
tot collectief bezit van
windmolens.
Bestuur De Windvogel:
Laetitia Ouillet,
voorzitter
Martien Vogelezang,
secretaris
Frank Schoenmakers,
penningmeester
Kjell Schippers,
bestuurslid
focus zon/projecten
Erik Korterink,
bestuurslid focus wind/
onderhoud
Michiel Bron,
bestuurslid focus
ledeninteractie/
communicatie
Albert Jansen,
algemeen bestuurslid
Rens Beijer,
algemeen bestuurslid
Henk Jan Visser,
algemeen bestuurslid
Niets van deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van Coöperatie
De Windvogel. Hoewel aan de
inhoud van dit magazine de
groots mogelijke zorg is besteed,
kan de redactie niet garanderen
dat informatie te allen tijde en in
alle opzichten juist en volledig is.
Aan deze publicatie kunnen geen
rechten worden ontleend.

