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Nieuwsbrief voor oud-medewerkers van Essent

L.D

Oud-directeur Ginus Geersing en zijn passie voor oldtimers

Éi:Íi'j

ln een oud pakhuis aan de Oostersingel in de Friese hoofdstad bevindt
zich een bijzonder museum. Bijzonder, omdat het een unieke collectie
oldtimers herbergt, die een lieÍhebber doetwatertanden.
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Elektrisch ríjden
Bijzonder is ook de 1 10 jaar oude

Queen Victoria, een Baker Electric,

die een afstand van 60 kilometer kon

afleggen op accu's. Deze eerste elek-

trische auto had een krachtige toeter

om het publiek te waarschuwen, al

zal de auto ook zonder claxon genoeg

aandacht getrokken hebben. Je vindt

er ook auto's die een rol hebben

gespeeld in films, zoals de auto

waarmee de hoofdpersoon in 'Help,

de dokter verzuipt!' in het water reed.

Natuurlijk staat de bekende T-Ford er,

maar ook de oudste Chrysler van

Europa en de auto van de échte James

Bond. Bijna vertederend is de collectie

originele Dafes, die in onze huidige

ogen heel klein lijken. Voor een auto-

liefhebber is er met gemak een hele

middag kijkplezier te beleven.

Met de naoorlogse auto's rijden

Geersing en zijn vrouw en zoon rally's.

Naast Ceersing en zijn zoon werken

er veel vrijwilligers in het museum,

waar groepen op afspraak rondgeleid

kunnen worden.

Essent geeft gas
oP groen
Sinds 10 ot<tober dit jaar ontvangen alle particuliere klanten

van Essent standaard windstroom. Nog duuzamer kan het
met DubbelGroen: diezelfde windstroom, maar dan samen

met een combinatie van 107o groen biogas en 90oó gewoon

g.rs waarvan Essent de COr-uitstoot compenseert.

"Een belangrijk moment voor Essent,

onze klanten én de ènergietransitie",

stelt Mark van Zon, commercieel

directeur van Essent. "Samen met al

onze particuliere klanten geven wij als

een van de grootste energiedienst-

verleners van Nederland de ont-

wikkeling van duurzame energie in

Nederland en Europa een ongekende

impuls. Dit past in onze ambitie om

onze productie van duurzame energie

in 2023 te verdubbelen."

Alle particuliere klanten van Essent

ontvangen vanaf 10 oktober namelijk

standaard windstroom uit Europa. Als

u klant bent, hoeft u hier niets voor te

doen. Essent heeft dat automatisch

en zonder aanvullende kosten gere-

geld. Ook nieuwe klanten krijgen deze

stroom automatisch.

Wilt u nog groenere energie van

Essent, dan kunt u kiezen voor

Dubbelcroen. DubbelCroen bestaat

uit Nederlandse windstroom in

combinatie met gas dat voor 'l 0olo uit
groen biogas bestaat, gemaakt van

plantaardig en organisch materiaal.

De COr-uitstoot van het overige gas

uit DubbelCroen compenseren we

met een aantal projecten: het REDD+

project Tambopata in Peru, het Kocaeli

Landfill Cas project in Turkije en

Efficiente Cookingstoves in Oeganda.

Deze drie projecten bieden de beste

kwaliteitsstandaard voor COr-com pen-

satie die momenteel verkrijgbaar is.

Duurzamere wereld
Door particu liere klanten duu rzaam

opgewekte stroom en groen gas aan te

bieden, helpt Essent de COr-uitstoot

te verminderen. Van Zon: "Wij helpen

onze klanten hun leven gemakkelijker

te maken en om moeiteloos de staP te

zetten naar een duurzamere wereld.

We doen dat samen met onze service-

partners en door klanten slimme,

digitale en duurzame oplossingen te

bieden."

Ook grootzakelijke klanten kan Essent

met de nieuwe dienst Ellyn voorzien

van duurzame energie. Zij kunnen via

Ellyn nu al kiezen voor stroom van

Nederlandse zonne-, en windparken

en COr-gecompenseerd gas. Essent

Zakelijk wil volgend jaar haar zakel'tjke

klanten uit het MKB standaard groene

stroom van Europese windparken

leveren.



Nieuws uit Brabant
Jaarlijkse contactdag Brabant
Op 4 oktober 2017 ontmoeten

bestuur en contactpersonen uit de

verschillende regio's van de senioren-

stichting Brabant elkaar weer op

de jaarlijkse contactdag. Die werd

dit jaar georganiseerd door de regio

West/Zeeland en speelde zich af in

ontmoetingscentrum Neeltje Jans.

Projecti n gen ieu r van Rijkswaterstaat

Paul Paulus gaf eerst een interessante

presentatie over de Deltawerken.

Na de lunch bezochten de 51 aan-

wezigen de Delta Experience en de

Stormvloedkering. Een rondvaart door

natuurpark de Oosterschelde mocht

natuurlijk ook niet ontbreken.

Daarna vond de jaarvergadering plaats.

De dag werd afgesloten met een voor-

treffelijk diner.

&§ffi

Koff emiddag Tilburg
1 06 gepensioneerden werden op

6 september getrakteerd op een

gezellige koffiemiddag met een hapje

en een drankje bij de Commanderie in

Tilburg. Een reiinie in een aangename

ambiance met veel leuke verhalen.

De ontmoeting voorziet duidelijk in

de behoefte om elkaar weer eens te

zien. Volgend jaar zetten wij deze

traditie voort.

Voorjaarsdagtocht Breda

Op 25 april volgend jaar reizen we naar

Elburg. Vertrek rond 8.00 uur vanaí de

bekende opstapplaatsen. Vanaf Elburg

varen we naar Kampen, dat u zelf

kunt gaan verkennen. Daarna varen

we terug naar Elburg. De dag wordt

afgesloten met een diner in Houten.

Aanmelden
Opgeven kan tot B april bij

Mevr. M. Fruijtier-van Eenennaam,

0162-512477 of
Kees ten Dam, 06-20219130 /
keesdam@gmail.com.

Gezellige
bijpraatmiddag
regio Zuidoost
Zuidoost had een gezellige bijpraat-

middag op 'l 9 november in Sociaal

Centrum 't Tejaterke in Best. Zo'n 1 05

gasten gingen op zoek naar oud-col-

lega's om bij te praten, herinneringen

op te halen en sterke verhalen uit te

wisselen. De middag werd afgesloten

met een heerlijk koud en warm buffet

en vraagt zeker om een vervolg!



Op pad als wooncoach

Bennie Brueker (achtste van rechts) tussen zijn collega-wooncooches

"stilzitten is niets voor mij, ik wil altijd lekker bezigzrln. En tegelijk ook

mijn brein bezig houden." Aan het woord is Bennie Brueker (71 jaar,

woonachtig in Losser) en voormalig inspecteur Elektro bij Essent.

Eerst nog werkzaam in Hengelo aan de Wegtersweg en later vanuit de

Marsweg in Zwolle. Nu geeft hij als vrijwilliger gratis advies als woon-
coach voor de stichting duurzaam (t)huis Twente.

Met zijn specifieke kennis van water-

leidingaarding verplaatste in 2005,

als gevolg van de splitsing van het

leverings- en netwerkbedrijl zijn baan

naar Enexis. Bennie: "De kennis van

waterleidingaarding is vrij specifiek te

noemen en bij Enexis zocht men des-

tijds iemand met mijn kennis. Vandaar

deze overstap. lk heb dat werk voor

Enexis nog vijf jaar gedaan als zzp' er,

voordat ik in 2010 met pensioen ben

gegaan."

Altijd op pad

Tegenwoordig is Bennie regelmatig als

vrijwilliger op pad voor duurzaam (t)huis

Twente; een initiatief van de veertien

Twentse gemeenten om de verduur-

zaming van particuliere woningen in

Twente te stimuleren. Als wooncoach

geeft hij advies op het gebied van het

verhogen van wooncomfort, energie

besparing enlof opwek van energie.

verbouwing en onderhoud, maar ook

levensloopbestendig wonen en andere

zaken die daarbij komen kijken.

Bennie: "lk adviseer welke energie-

besparende maatregelen mensen

kunnen nemen, zoals isolering. En

vertel welke subsidies daarbij moge-

lijk zijn. Ook kan ik advies geven over

eigen opwek met zonnepanelen,

wanneer bewoners die wens hebben.

Heel divers dus allemaal. Soms wil de

bewoner weten hoe de woning levens-

loopbestendiger kan worden gemaakt.

Een vraag die we de laatste jaren vaak

krijgen, omdat mensen steeds langer

in hun eigen huis blijven wonen, Soms

kan dat al door bijvoorbeeld een lift te

installeren of door het veiliger maken

van de woning."

Behulpzame noaber
Voor de offerte en daadwerkelijke

installatie verwijst Bennie altijd door

naar een van de partnerbedrijven

waarmee de stichting samenwerkt.

"Dat zijn altijd lokale bedrijven. Wij

als wooncoach geven alleen gratis

advies aan mensen die daarom vragen.

Hartstikke leuk en dankbaar werk

bovenal!", vindt Bennie. "lk ben er toch

zeker zo'n twee dagen per week druk

mee. En tja, ik ben nu eenmaal geen

stilzitter van nature. Zo ben ik ook nog

regelmatig op pad als vrijwilliger voor

de gehandicaptenzorg bij Aveleijn bij

ons in het dorp. Dan nemen we de

cliënten in het weekend ergens mee

naar toe voor een leuk uitje. Dan kun-

nen ze altijd wel een paar extra handen

gebruiken", sluit Bennie af. Al met al

een druk baasje dus die Bennie. Altijd

met plezier in de weer om anderen te

helpen. Een behulpzame noaber dus,

zoals ze dat in Twente zo mooi zeggen.



vervolg van pagina 3

Nieuws uit Brabant

Busreizen Brabant
ln 2017 ging de zevendaagse reis per

luxe touringcar naar Zuid:Tirol in ltalië.

Y1et77 deelnemers in twee bussen

hebben we onder andere de prachtige

stad Bolzano bezocht en schitterende

tochten gemaakt door de Dolomieten.

Ook maakten we een boottocht op het

Cardameer. Een fijne reis, die enthou-

siaste reacties opleverde. Ook in 2018

zullen we een zevendaagse reis organi-

seren, vanaf 3 mei naar het Oostenr'rjkse

Flachau. Op de website www.cgeb.nl

vindt u een uitvoerige beschrijving en

foto's van de reis naarltalië'Ook kunt

u zich hier aanmelden voor de reis naar

Flachau. Dat kan tot 14januari201B bij

Maurits van Hooren, mailadres:

mvan hooren@onli ne.nl.

Regiomiddag Breda
Al te letterlijk moesten de 252 deel-

nemers de'middag'op 9 november niet

nemen, want al om 10.00 uur stond

de koffie in het Turfschip te Etten-Leur

klaar. Na de lunch zongen veel deel-

nemers mee bij een voorstelling waarbij

liedjes uit de vijftiger jaren ten gehore

werden gebracht. Ook was er voloP

gelegenheid om, onder het genot van

een hapje en drankje, bij te praten. Om

16.00 uur kwam een einde aan de dag

en toog iedereen huiswaarts. Hopelijk

tot een volgende keer! Een uitgebreid

verslag met foto's is te vinden oP

www.cgeb.nl.

Nieuws uit Limburg

Zesdaagse reis Vorarl berg
Vier reizen en bussen waren nodig om

alle deelnemers van mei t/m begin

augustus te brengen in Hotel Weisses

Kreuz in het Oostenrijkse Feldkirch.

Vorarlberg grenst aan Duitsland,

Zwitserland en Liechtenstein, vandaar

dat de dagtochten een internationaal

en afivisselend karakter hadden.

Een lokale gids begeleidde deskundig

en heel onderhoudend de eerste twee

dagtochten.

De deelnemers konden bij meestal

mooi weer genieten van prachtige

berglandschappen en leuke stadjes

als Sankt Gallen en Appenzell.

Ook maakten we een fraaie treinreis

met de Rhàtische Bahn door

Zwitserland en Liechtenstein. Wederom

een geslaagde reis waarop de deel-

nemers tevreden terug konden kijken.

Cruise op de Maas
Op 4 októer gïng€n 4O5 SPEL-deel-

nemers scheep in Maastricht voor een

aírvisselende tocht.

Vanuit Maastricht voeren twee

schepen van Rederij Stiphout van

de Maas naar de kanalen Zuid-

Willemsvaart en Albertkanaal en terug

naar de Maas. Onderweg konden de

deelnemers de fabelachtige techniek in

de vele sluizen bewonderen.

Bij de sluizen van Neerharen en

Lanaken ging het maar liefst 9 meter

omhoog. En om weer op de Maas

te komen, ging het in de sluis van

Ternaaien juist -l 5 meter omlaag!

Onderweg wastret ook'genieten van

heuvels en mergel in het Prachtige

landschap. En niet minder van de ge-

neugten van een koud en warm buffet

Met natuurlijk een passend drankje'

Een fijne tocht!



Lastig kl usie? ZoOpgelost!
Essent denkt verder dan energie en levert slimme oplossingen voor het
verbeteren van comfoft, seruice en duuzaamheid.,Vandaar de nieuwe
kl usdienst ZoOpgelost.

Abonnement afsluiten
Aanmelden kan gemakkelijk via

www.ZoOpgelost. n l. Cons u menten

met een leveringscontract bij Essent

kunnen een Premium-abonnement

afsluiten. Dit abonnement is het eerste

jaar gratis! Ceen klantT Dan sluit u een

Basis-abonnement af. Bij Premium

krijgt u veel extra's, namelijk de moge-

lijkheid om spoedklussen in te boeken

en een korting van 10olo op reguliere

kl ussen.

MainPlus coördineert voor Essent de

uitvoering van de klussen.

Dat is een gerenommeerde partij

voor onderhouds- en schadeherstel-

werkzaamheden. MainPlus werkt met

lokale onderaannemers voor vastgoed-

eigenaren, woningcorporaties en ver-

zekeraars door heel Nederland. Echte

vakmannen dus.

Stress als het aankomt op het zoeken

naar een betrouwbare vakman is

voorgoed voorbij. Via ZoOpgelost kan

iedereen in Nederland een klusjesman

inschakelen. Met ZoOpgelost heeft u

altijd een expert achter de hand.

Maar er zijn veel meer voordelen.

Essent biedt standaard:

o De mogelijkheid om makkelijk online

uw klus in te plannen

o Ceen voorrijkosten

. Altijd transparante prijzen

Vakman boeken
Heeft u een klusT Het boeken van een

vakman doet u gemakkelijk en snel

online. Kijk maar eens op ZoOpgelost.nl

Voor spoedklussen kunt u ook bellen

als u een Premium-abonnement hebt.

Comfort
Voor Essent staat comfort hoog in het

vaandel en daar draagt ZoOpgelost

graag een steentje aan bij.

"We merkten dat consumenten veel

barrières en irritaties ervaren wanneer

zij een klusjesman proberen in te

schakelen. En omdat het programma

'Help, was mijn man maar een

klusser!' nog niet bestaat, wilden wij

hen een handje helpen.

Met ZoOpgelost zetten wij niet alleen

iets onderscheidends in de snel groei-

ende online klusmarkt, maar helpen

wij de consument ook gemakkelijk aan

een betrouwbare klusjesman", aldus

Bartjan van Hilten van E+ Product

Development.

Op bezoek btj 't Andere Museum
Vijftig FRIGEM gepensioneerden togen op 4 oktober naar de

Oostersingel in Leeuwarden, voor een bezoek aan 't Andere Museum.
Oldtimers of kant voor elk wat wils!

De vroegere directeur van FRICEM,

Cinus Ceersing, wist zijn toehoorders

met smaak te vertellen over zijn fan-

tastische collectie oldtimers die een

plek heeft gekregen in het museum,

maar ook over de oorsprong van het

gebouw en over de rally's die hij samen

met zijn zoons over de hele wereld

gereden heeft. Bij elke auto hoort een

verhaal. Zo staat in het museum de

eerste elektrische auto, uit 1907.

En ook de auto van de geheim agent

die model gestaan heeft voor James

Bond.

Kantklossen
Veel dames gingen met mevrouw

Ceersing mee. Zij is expert in textiel

en kant, vandaar dat ook hiervoor

plek is in het museum. Mevrouw

Ceersing vertelde onder meer over de

geschiedenis van het kant(klossen)

in geheel Europa, over merklappen

en hun regionale verschillen, en over

verschil lende tech nieken.

Daarnaast waren ook nog Meccano,

oude radio's en fototoestellen te zien.

En een treinennetwerk dat menig hart

sneller doet slaan. B'ljna te veel om in

één bezoek te bevatten, concludeer-

den de bezoekers na een hapje en een

drankje. Later nog eens terug?



Met een VR-bril
de centrale in?

Lijkt dit een futuristische foto?
Dat is eigenlijk ook wel zo, maar
welvan een toekomst die snel
naderbij komt. Vakspecialisten uit
allerlei werkgebieden en verschil-
lende landen zijn in het Duitse
Essen -Karnap samengekomen
om over de gebruiksmogelijkhe-
den van "intelligente helmen" in
de centrales van RWE te spreken.

ln de industriële sector bieden Virtual

Reality (VR) en Augmented Reality (AR)

veel mogelijkheden. Bij het beheer err

onderhoud van energiecentrales kan

zo'n helm een transformatie in werk-

wijzen ontketenen. Je kunt bijvoorbeeld

met een geïntegreerde infraroodcamera

lekkages en zwakheden vroegtijdig

herkennen, sneller dan tot nu toe

mogelijk was. Het vizier van de helm

fungeert als een soort scherm waarop je

handleidingen en informatie ter plekke

kunt oproepen en bekijken. Bovendien

kun je gemakkelijk met een specialist

s§pen als je hulp of advies nodig hebt.

Die specialist ziet dan op zijn werkplek

precies wat de drager van de helm ziet.

Dat soort mogelijkheden liggen dankzij

helmcamera's binnen handbereik. We

hebben de helm samen met collega's

uit de centrales, dagbouw, ICT en de

arbo-afdeling uitgeprobeerd.

Het prototype wordt binnenkort als

veiligheidshel m gecertifi ceerd en gaat

misschien al eind dit jaar in productie.

Bij RWE Ceneration volgen nog meer

workshops. De volgende vindt plaats

in onze RWE-faciliteit in Bergheim-

NiederauBem.

Wisselingen management RWE Generation

Taco Douma is op 16 oktober 2017 gestart in zijn nieuwe functie als
Director Hard Coal, Gas & Biomass Plants Continental Europe (GCC).

Hij volgt Nicolaus Valerius op, die lid wordt van de Raad van Bestuur
van RWE Power, waar hij verantwoordelijk zal zijn voor de afdeling
Kernenergie. Taco was sinds 2015 Vestigingsmanager van
de Eemshavencentrale in Groningen.

Taco Douma begon in 2000 bij

energieleverancier Essent, waar hij

versch il lende managementposities

bekleedde. Zo is Taco onder andere

directeur geweest bij de afualverbran-

dingsinstallatie in Moerdijk en bij de

industriële klantcentrale Swentibold in

Celeen. Voordat hij bij Essent kwam,

was de ingenieur, die afstudeerde aan

de Technische Universiteit Delft, werk-

zaam bij verschillende leveranciers van

pijpleidingen voor de energiesector.

Goede opvolger
Taco wordt opgevolgd door Marinus

ïabah die de Íunctie vailManàgèr -

Operations Eemshavencentrale ver-

vulde. Marinus Tabak werkt inmiddels

ruim 8 jaar bij

RWE waar hij

in 2009 begon

als manage-

menttrainee.

Taco: "Energie is

grootschalig en

dynamisch en

wat mij vooral fascineert is de combi-

natie van technische ontwikkelingen

en maatschappelijke relevantie. Daarbij

komt het relatiebeheer met externe

stakeholders als extra uitdaging. Dat

alles maakt het voor mij een hele boei-

ende wereld. lk ben erg blij dat we met

Marinus Tabakten opvoigèr hebben

gevonden die de Eemshavencentrale

en haar medewerkers goed kent."

RWE wil graag in gesprek over uitwerking
regeerakkoord
De coalitie van WD, CDA, D66 en ChristenUnie, die de komende jaren

ons land zal regeren, is het eens geworden over een regeerakkoord. RWE

ondersteunt de visie van de nieuwe coalitie dat het een ambitieus plan is.

Wi' juichen toe dat er een klimaat- en

energieakkoord wordt opgesteld. Voor

de periode na2023 praten we daarover

graag verder met betrokken partijen.

Roger Miesen, Chief Technology RWE

Ceneration: "Het nu bereikte regeer-

akkoord is nog erg algemeen.

De plannen moeten nu verder in detail

worden uitgewerkt in een klimaat- en

energieakkoord."

Sluiting kolencentrales is niet
verstandig
Het regeerakkoord bevat enkele

elementen die wij met de betrokken

politici en ministeries verder willen

bespreken, zoals de bodemprijs voor

CO, en het plan om alle kolencentrales

in 2030 te sluiten. Uitgebreid onder-

zoek van de ministeries van

Economische Zaken en lnfrastructuur

en Milieu eerder dit jaar concludeerde

dat de vroege sluiting van steenkool-

centrales de minst gunstige optie is

voor de vermindering van COr. De

vervanging van kolen door biomassa op

grote schaal in onze moderne centrales

is veel effectiever. RWE is van mening

dat onze moderne en efficiënte installa-

ties bijdragen aan de leveringszekerheid

van de energievooziening, de betaal-

baarheid van warmte en elektriciteit en
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COr-reductie. Bovendien spelen ze een

rol in de ontwikkeling van de biobased

economy.

RWE gaat door met biomassa
ln het regeerakkoord staat ook vermeld

dat de subsidie op biomassana2024
wordt gestaakt. RWE gaat ervan uit

dat de inmiddels toegekende SDE+

subsidie voor de biomassaprojecten

op de Amercentrale en de Eemshaven-

centrale voor de hele periode beschik-

baar blijft. RWE kreeg in 2016 een

SDE+ subsidie voor biomassa die tot

2028 kan worden benut. Deze subsidie

maakt deel uit van het huidige Energie-

akkoord en is cruciaal om de daarin

overeengekomen doelstelling voor

2023 van 'l 6Tohernieuwbare energie

te behalen. RWE zet de plannen om de

Amer Bio WKC geschikt te maken voor

duurzame biomassa voort. Eind dit
jaar starten we met de meestook van

30o/o biomassa op de Amer om dit de

komende jaren uit te breiden tot B0o/o.

ln Eemshaven starten we in 2019 met

15olo biomassa. Biomassa is essentieel

om op korte en lange termijn te vol-

doen aan de ambitieuze klimaatdoel-

stellingen van het nieuwe kabinet.

Activiteiten Noord
2A17 en begin 2018
8 Vm 10 december - Twente,Kerstreis

3 dagen

8 december - Assen, Kerstreis

8 december - Winschoten, Kerstreis naar

Bremen

13 december - Zwolle, Kersststukjes

maken

14 december - Zwolle, Klaverjassen

14 december - E6O Kerstactiviteit

1 5 december - Groningen, Kaarten en

sjoelen

15 december - Assen, Kerstfeest senioren

15 december - Assen, Kerststukjes

maken

15 december - Assen, Kerst tafeltennis-

toernooi

15 december - Winschoten, Kerstavond

20december - Croningen, Bloem-

schikken

22 december - Assen, Biljaten

3 januari - Zwolle, Nieuwjaarb'rjeenkomst

4 januari - Twente, senioren Nieuwjaars-

receptie Enschede

5 januari - We§ergo, Nieuwjaarbijeen-

komst

9 januari - Twe nte,senioren N ieuwjaars-

receptie Hengelo

12 januari - Groningen, Nieuwjaars-

bijeenkomst

13 januari - Twente, Winterwandeling

18 januari - Winschoten, Kaarten en

sjoelen

15 februari - Winschoten, Kaarten en

sjoelen

15 maart - Winschoten, Kaarten en

sjoelen

22 maart - E6O Kaarten en sjoelen,

Paastoernooi

23 maart -Twente, Ootmarsum, bezoek

bierbrouwerij Othmar

12 april 'Twente, senioren Tecklenburg

en Lingen, busreis

12 april - Winschoten, Kaarten en sjoelen

l9april -Twente, Bezoek Nedcar Mini

autofabriek Born

21 april -Twente,Zwemavond in

Brilmansdennen Losser

Koninklijk paar bezoekt innogy windpark

Hoog bezoek deze zomer bij innogy Windpark Zuidwester. Koning
Willem-Alexander en koningin Maxima kwamen kijken! Het innogy
Windpark Zuidwester is onderdeel van Windpark Noordoostpolder,
dat eerder officieel geopend werd.

Koning en koningin arriveerden per bus

en werden ontvangen door gastheer

Peter Terium, CEO van innogy. Die

was erg verheugd met het koninklijk

bezoek: "Het is een grote eer voor ons

om het Nederlandse koningspaar hier

te mogen begroeten." Hij stak zijn

enthousiasme over het nieuwe wind-

park niet onder stoelen of banken:

'Als ontwikkelaars van windenergie

is ons doel een ecologisch en econo-

misch duurzaam ehergiesysteem op

te bouwen. Wij zijn er trots op om

samen met onze partners deel van dit
fantastische wind parkproject te zij n! "

Tijdens een vraaggesprek met

verschillende partijen die betrokken

waren bij de bouw van het windpark,

lichtte Patrick Lammers toe wat

windpark Zuidwester nou zo bijzonder

maakt: "Usselmij heeft hier al in 1987

het grootste windpark van Europa

gebouwd. Dat waren 50 windturbines

van 300kW. De productie van een

van de turbines die we hier nieuw

gebouwd hebben, is gelijk aan alle

50 oude turbinesl" Vervolgens wan*

delden koning Willem-Alexander en

koningin Maxima over de dijk. Tijdens

deze wandeling kregen zij uitleg over

de bouw en de werking van de wind-

molens.
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