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Wind- en zonne-energie in Olst-Wijhe  
 

 

 

GOED VEUR MEKARE is een coöperatie die is opgericht 

door een groep vrijwilligers uit de gemeente Olst-

Wijhe. Wij willen werk maken van een duurzame 

economische ontwikkeling. Eén van de speerpunten is 

opwekking van duurzame energie uit zon en wind. 

Waarom? Omdat we een duurzame toekomst voor 

onszelf en onze kinderen willen. Dat wilt u toch zeker 

ook? U kunt meedoen door lid te worden van GOED 

VEUR MEKARE , dan gaan we samen aan de slag voor 

een duurzame toekomst. 

De gemeente ontwikkelt een visie voor de opwekking 

van duurzame energie. Als coöperatie willen we daar 

op inspelen, want we willen niet dat buitenstaanders 

het in Olst-Wijhe gaan regelen.  

In Olst-Wijhe moet al in 2020 zo’n 40 miljoen kWh 

duurzame stroom opgewekt worden. Die hoeveelheid 

is alleen haalbaar met windenergie en zeer grote 

velden met zonnepanelen. Daarom is de werkgroep 

Wind van Goed Veur Mekare in eerste instantie 

 

aan het werk gegaan met windenergie en een 

startsubsidie van de provincie.  

Wij willen de benodigde windmolens zelf ontwikkelen, 

waardoor de opbrengst in onze gemeente, dus bij u, 

blijft. Als wij een deel van de kosten zelf bijeen kunnen 

brengen, heeft het plan kans van slagen, want een 

groot deel kunnen we lenen we van de bank.  

Als onze plannen gestalte krijgen, kunnen leden 

deelnemen door te zijner tijd één of meer participaties 

te nemen in het windpark. Een participatie is minimaal 

€ 250,-. Wij verwachten dat dit meer opbrengt dan wat 

u op dit moment bij de bank krijgt. Zodra de plannen 

concreter zijn, komen wij met meer informatie. 

Meedoen is niet alleen goed voor de portemonnee. U 

draagt immers ook bij aan een duurzamere toekomst. 

Bovendien zorgen we met zijn allen voor meer schone 

stroom waar de komende tijd veel meer vraag naar 

gaat ontstaan.  

DOE MEE aan investeren in een schone toekomst. Toon 

uw vrijblijvende belangstelling door nu lid te worden 

van onze coöperatie. 
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Een windturbine met een vermogen van 3 MW 

(megawatt is 1000 kW) draait niet altijd op vol 

vermogen, omdat er soms weinig of geen wind staat. De 

ervaring is dat een moderne windturbine per jaar zo’n 7 

miljoen kWh aan elektriciteit produceert. Ervan 

uitgaande dat door een huishouden ca. 3.100 kwh wordt 

gebruikt, is één molen genoeg om 2300 huishoudens 

van stroom te voorzien. Dat is bijna een derde van alle 

huishoudens in Olst-Wijhe. 

Windenergie vraagt een behoorlijke investering. Toch 

denken wij dat het kan. In Olst-Wijhe zijn 7.300 

huishoudens. Als deze huishoudens voor gemiddeld  

€ 250,- participeren, wordt er genoeg geld bijeen 

gebracht om meerdere windmolens aan te schaffen. Als 

het bedrijfsleven ook deelneemt, kunnen we 

gezamenlijk eigenaar worden van onze eigen 

windmolens. 

Duurzame energie in Nederland 

In Nederland lopen we nog ver 

achter bij de doelstellingen van het 

Klimaatakkoord in Parijs. We 

weten dat de winning van aardgas 

en op termijn ook olie, eindig is en 

zullen dus in actie moeten komen. 

Eén van de opdrachten is om 

hernieuwbare energie te winnen uit 

bronnen als wind en zon. Dit zijn 

immers bewezen technieken die in 

principe snel gerealiseerd kunnen 

worden. Ook wind op land dient 

hiervan onderdeel uit te maken.  

In Nederland zijn al heel wat 

plaatselijke initiatieven ontwikkeld 

vanuit de bevolking, dus van 

onderop. Een mooi voorbeeld is 

het in 2016 gerealiseerde windpark 

Nijmegen-Betuwe dat geheel in 

eigendom is van de coöperatie 

Windpower Nijmegen. Er zijn en 

worden daarnaast ook al 

zonneparken gerealiseerd.  

Omdat het gebruik van gas sterk 

verminderd moet worden zal de 

vraag naar stroom de komende 

jaren alleen maar toenemen. Dat 

betekent dat alle mogelijkheden 

voor het duurzaam opwekken van 

stroom moeten worden 

aangewend. Het is dus niet zon óf 

wind, maar zon én wind én andere 

technieken én energie besparen. 

Eén windmolen brengt ongeveer 

evenveel stroom op als het 

oppervlak van 7 voetbalvelden 

volgelegd met zonnepanelen. 

 

Waar komen de molens?  

De gemeente gaat in de tweede helft van 2017 tot en 

met voorjaar 2018 verkennen wat de beste plek is. Er 

zal hierover de komende tijd nog veel informatie volgen 

en er worden verschillende avonden georganiseerd 

waar u kunt meepraten en denken. De werkgroep Wind 

van Goed Veur Mekare zal op alle avonden aanwezig 

zijn. 

U kunt zich dan natuurlijk ook bij  ons aanmelden als 

lid. 

 

Coöperatie Goed Veur Mekare 

De coöperatie Goed Veur Mekare wil een serieuze bijdrage leveren aan de energietransitie in 

Olst-Wijhe en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling. Dat betekent dat de 

aktiviteiten zich zullen richten op duurzame energie en energiebesparing, maar bijvoorbeeld 

ook op minder gebruik van materialen of duurzame productie van voedsel. 

Het initiatief voor de coöperatie is ontstaan vanuit Olst in Transitie, het initiatief Een 

dorpsmolen voor Boskamp en Bij de Buren, en met steun van de Stichting Duurzaam Olst-

Wijhe. Er lopen op dit moment twee projecten binnen de coöperatie: 

 Werkgroep Wind: Deze groep wil de energie in Olst-Wijhe verduurzamen door een 

aantal windturbines te plaatsen. Leden van de coöperatie kunnen participeren en een 

deel van de opbrengst moet ten goede komen aan lokale projecten. Zo blijft de 

opbrengst binnen de lokale gemeenschap.  

 Goede buren: In een bedrijfsverzamelgebouw in Olst moet een aantal kleinschalige 

groene bedrijfjes en aktiviteiten onderdak gaan vinden.  

Er bestaan nog veel meer ideeën, maar daarvoor is menskracht nodig. De initiatiefnemers 

hopen dat er nog meer mensen aansluiten die willen meehelpen. Hulp bij de projecten die al 

lopen is welkom, maar we staan ook open voor nieuwe plannen. 

Wilt u onze plannen ondersteunen, word dan lid van Goed Veur Mekare. Het lidmaatschap 

kost slechts €10,- per jaar. Leden beslissen mee over de activiteiten van de coöperatie, 

kunnen deelnemen in werkgroepen, en hebben als het zover is de mogelijkheid te participeren 

in het windmolenproject. 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@goedveurmekare.nl en 

binnenkort ook via onze website.  
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