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Programma

• Voorstellen

• Windpark De Rietvelden

• Stand van zaken en planning

• Civiele werkzaamheden

• Bouw windmolens

• Contact tijdens de bouw

• Omgevingsfonds

• Coöperatie BWW

• Vragen en opmerkingen



Voorstellen

• Joep Mol
Voorzitter coöperatie Bossche Windmolen West (BWW)

• Mattijs Schuurman
Bestuurslid coöperatie Bossche Windmolen West 
(BWW)

• Matthijs Oppenhuizen
Omgevingsmanager Pure Energie

• Erik Houtepen
Projectleider bouw (Lighthouse Projects)



Windpark De Rietvelden



Windpark De Rietvelden

• In totaal vier windmolens op en bij 
bedrijventerrein De Rietvelden

• Eén windmolen eigendom van BWW

• Drie windmolens eigendom van Pure Energie

• Samen één windpark

• Type: Nordex N117

• Ashoogte: 119 meter

• Rotordiameter: 117 meter

• Tiphoogte: 177,5 meter

• Bestaande windmolen: tiphoogte 139 meter.



Stand van zaken 
en planning

• Vergunning van windpark is onherroepelijk, geen 
bezwaar of beroep meer mogelijk.

• Volgende fase: bouw van windmolens.

• Planning: start bouw medio januari 2021.

• Omgevingsfonds concreet maken (straks meer).



Civiele werkzaamheden

• Eerste stap in de bouw van windmolens.

• Aanleggen van:
(tijdelijke) wegen
(tijdelijke) kraanopstelplaatsen
Heien van funderingspalen
Betonstorten voor fundamenten

• Werkzaamheden in principe overdag, doordeweeks.

• Huidige planning: 
Start medio januari 2021, afronding medio juni 2021
Afronding: medio augustus – november 2021

• Mogelijke hinder:
Heien
Aan- en afvoer van grond, zand en beton 
(vrachtwagens van reguliere afmetingen)
Storten / vlinderen beton



Windmolen 1



Windmolen 2



Windmolen 3



Windmolen 4



Bouw windmolens

• Stap één: aanvoer van onderdelen
- Wieken, mastdelen, gondel, hub en kleinere 
onderdelen

• Aanvoer met speciaal transport, ‘s avonds en ‘s nachts.

• Huidige planning: 
start juni 2021, afronding september 2021.

• Relatief weinig hinder (vooral licht en zicht).

• Stap twee: bouw windmolens zelf
- Hijskraan hijst de onderdelen in positie
- Sterk afhankelijk van het weer (wind)
- Relatief weinig hinder.

• Stap drie: testfase windmolens.



Contact tijdens de bouw

• Updates over bouw en planning

Website: www.windparkderietvelden.nl.
Nieuwsbrief: aanmelden via website.
Nieuwsbrief is belangrijkste communicatiemiddel.

Uitgangspunt: vooraf melden wat er gebeurt, zodat er 
zo min mogelijk verrassingen voor omgeving zijn.

• Vragen, opmerkingen en klachten

E-mail: info@windparkderietvelden.nl
Telefoon: 06 – 57870755
Contactpersoon: Matthijs Oppenhuizen

http://www.windparkderietvelden.nl/
mailto:info@windparkderietvelden.nl


Omgevingsfonds

• Omgevingsfonds

Bijdrage aan fonds hangt af van opbrengst windpark.

0,50 euro per opgewekte MWh, 15 jaar lang.

Indicatie: 38 miljoen kWh per jaar = 19.000 euro.

Beheer en besteding samen bepalen (werkgroep).

Interesse? info@windparkderietvelden.nl 

mailto:info@windmolenplantion.nl


Coöperatie BWW
554 leden coöperatie kochten 
8084 Bossche Windmolen Delen à 250 kWh/jr
=> 2 mln kWh/jr groene stroom voor leden + 
6,5 mln kWh/jaar voor Bossche grootverbruikers

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT:
- Omgevingsfonds
- Fonds Educatieve projecten (Technasium JBC)
- Fonds Nieuwe projecten



Vragen, opmerkingen, 
vervolg

• Vragen, opmerkingen, suggesties?

• Interesse in omgevingsfonds? 

• Contactgegevens
info@windparkderietvelden.nl 
www.windparkderietvelden.nl nieuwsbrief)
T. 06 – 57870755 (Matthijs Oppenhuizen).

mailto:info@windmolenplantion.nl
http://www.windmolenplantion.nl/

