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KENNISMAKEN 

• 1959 

• Ir. bouwkunde Delft  

• Getrouwd, 2+2 kinderen 

• Sinds 2009 directeur Coöperatie 
Deltawind 

• 1998 -2009 zelfst. ondernemer 

• ’83-’98 milieu en vhv 

• Rode draad: coöperaties en 
duurzaamheid 
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EERSTE GENERATIE 
WINDCOÖPERATIES 

• Opgericht eind tachtiger jaren 
• Na eerste oliecrisis en kernramp 

Tsjernobyl 
• Doel: Zelfvoorzienend zijn met 

duurzaam opgewekte energie; 
Beperken CO2 uitstoot. 

Specifiek voor Deltawind 
• Van en voor bewoners Goeree-

Overflakkee: “Wie er tegen aan kijkt 
mag er van meeprofiteren.” 
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DOEL, MISSIE EN VISIE VAN DELTAWIND 

• Kern: productie duurzaam 
opgewekte energie; 
projectontwikkelaar wind en zon 
ten behoeve van haar leden. 
 

• .. ontwikkelt en bevordert 
andere vormen van duurzame 
opwekking 
 

• .. en stimuleert beperking 
energieverbruik 
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VERSTERKEN LOKALE  ECONOMIE 

Door: 

• Jaarlijkse rente op ledenleningen: 
Van 2013 -2017 is door Deltawind ruim  €1.000.000 
aan rente lokaal uitbetaald op ledenleningen.  

• Investeren in lokale (innovatieve) projecten. 

• Rente op obligaties, Voor Deltawind alleen, op GO, 
op dit moment jaarlijks €45.000,- 

• Storting in windfondsen: Voor Deltawind alleen, op 
GO, is dat vanaf 2020 jaarlijks €250.000,-. 
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ONTWIKKELING 
DELTAWIND 



1990 – 1993 LAGERWEY’S 

• Ooltgensplaat 
 

• Suyderlandt 
 

• St. Jaepe 
 

• Clinckerlandt 
 
Inmiddels allen  
afgebroken 

 

 

 



1996 -2016 

• 1996: 4,7 MW in 
Nieuwe-Tonge, destijds 
grootse windpark van 
Nederland 

• 2003: 21 MW in 
Ooltgensplaat 

• 2012: een van de eerste 
grote zonneparken  

• 2016: opschaling WP 
van 1996 

 



2017-2019  
WP KRAMMER 

 

 

 

• 34 turbines 

• Totaal 103 MW 

• Samen met Coöperatie Zeeuwind uit Zeeland 

• Voldoende voor ruim 10.000 huishoudens 

 

 

 

 

 

 



ONTWIKKELING ORGANISATIE 

 
Windparken 

Eerste Lagerwey 

Zonnepark 

Oplevering eerste 5 
turbines Krammer 
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DELTAWIND 2020  
VERDERE VERDUURZAMING GO 

• Ieder dorp (14) een gemeenschappelijk 
zonnedak (regeling verlaagd tarief) 

• Elektrische deelauto project 

• Verduurzamen particuliere woningvoorraad 

• Waterstof uit een windturbine  minimaal 
één dorp fossielvrij in 2025 

• Biogas uit zeewier 

• Sociale deelauto en energiebank 
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WELKE KANSEN BIEDT DE 
ENERGIETRANSITIE AAN 
ONDERNEMERS? 
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KLIMAATAKKOORD 

• Verduurzamen (woning-)bouw 

• Duurzaam vervoer 

• Duurzame opwekking, ook in de landbouw 

• Eiwit transitie 

• Opleiding 
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AARDGASVRIJ  andere brandstof 
 

• Nieuwe brandstoffen door gasleidingen 
- methaan, bijvoorbeeld uit zeewierteelt 
(Seaweedharvest in Kerkwerve) 
- of uit bio-vergisting in de landbouw (bijv. fa. 
Ras in Den Bommel 
- waterstof: convenant op Goeree-
Overflakkee; proefproject in Stad aan ‘t 
Haringvliet 

 veel nieuwe vakgebieden op allerlei niveaus 
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AARDGASVRIJ warmtenetten 
 

• Zonneboilers 

• Aardwarmte, in Hoekse Waard mogelijk 

• Warmte uit industrie 

Vraagt om vakkundige adviseurs. 
Warmtenetten: vooral  

samenwerking, afstemming, technische 
kennis 
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AARDGASVRIJ  elektrificeren 
 

• Warmtepomp, al dan niet hybride 

• Brandstofcel 

• Zonnepanelen 

• Nieuwe ontwikkelingen 

 Wie adviseert, installeert, ontwikkelt? 
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VERDUURZAMEN PARTICULIERE WONING 
VOORRAAD 
 
• Opgave: ‘1.000 huizen per dag’ 

• Waar zijn: 
- vaklui 
- aannemers 
- materialen 
- transport 
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OPGAVE BOUW 

• Leer elektrificeren, installatietechniek  

• Isolatie vraagt om kennis van 
materiaaltoepassingen en vochthuishouding 

• Warmte: nieuwe apparaten, installaties, 
samenwerkingsverbanden 

• Opleiden managers, opzichters, 
woningopnemers, adviseurs van bewoners, 
heel veel vaklieden. 
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VERVOER 

• Andere autoverkoop 

• Laadpalen 

• Nieuwe tankstations 
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EN OP ANDERE TERREINEN 

• Duurzame opwekking: er moet op land nog 
5x zo veel windenergie worden gerealiseerd! 

• Duurzame opwekking, ook in de landbouw 
noodzakelijk 

• Eiwit transitie: vervanging voor dierlijke 
eiwitten in de voedselindustrie 
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VRAGEN 


