
Het valt vooral op tijdens windenergiebijeenkomsten: 
er lopen daar bijna alleen maar mannen rond. Meestal 
dragen ze grijze pakken. Vrouwen in de windsector zijn 
vaak wat kleurrijker. Ze vallen meteen op. 

Wie zijn deze ‘windvrouwen’ en waarom zijn ze zo 
enthousiast over windenergie? WindNieuws sprak met 
zes vrouwen die vol passie werken aan de ontwikkeling 
van meer windenergie in Nederland.

in de wind
Vrouwen

DOOR Liesje HarteveLd

4

WINDNIEUWS - NR.6  2016

4



DOOR Harmen Weijer

W
aar was je werkzaam 
voordat je deze baan 
had? 
Margit: “Ik ben begon
nen als consultant bij 

verschillende adviesbureaus. Daar werkte 
ik aan milieueffectrapportages, onder an
dere voor windparken. Daarna heb ik de 
stap gemaakt naar projectontwikkelaar 
bij WEOM, dat bedrijf is overgenomen 
door Nuon en Nuon is onderdeel gewor
den van Vattenvall. Het was een bewuste 
overstap van consultant naar ontwik
kelaar. Ik wilde bijdragen aan duurzame 
energie en windparken ontwikkelen. Als 
ontwikkelaar is je eindproduct tastbaar. 
Ik zie in Nederland windparken staan die 
ik heb mee ontwikkeld. Sinds zes jaar heb 
ik een leidinggevende functie, waarbij ik 
een team van ontwikkelaars leid.”

Willemijn: “Nuon is mijn eerste werkge
ver. Ik heb mijn afstudeerstage bij Nuon 
gedaan. Na mijn afstuderen deed ik bij 
Nuon een management traineeship. 
Ik heb toen onder meer een opdracht 
gedaan voor Margit. Daarna heb ik voor 
de raad van bestuur van Nuon gewerkt. 
Drieënhalf jaar geleden kwam de vaca
ture projectontwikkelaar vrij bij Margit in 
het team, dat is mijn huidige baan.”

Wat vind je mooi aan windenergie?
Margit: “Het is duurzame energie en daar 
moeten we op inzetten. Ik heb windener
gie, in de vijftien jaar dat ik er werkzaam 
ben, steeds groter en complexer zien 
worden. Projectontwikkeling gaat nu 
anders dan tien tot vijftien jaar geleden. 

Er zijn collega’s die al dertig jaar in de 
wind zitten. Dat zijn de echte pioniers 
die gewerkt hebben aan een turbine op 
het erf van een boerderij. Nu bouwen we 
grotere windparken die juist die kleinere 
alleenstaande turbines vervangen. Mede 
door deze veranderingen verveelt het 
nooit. Ook de veelheid aan betrokken 
partijen waar je mee te maken krijgt, 
maakt windenergie heel boeiend.”
 
Willemijn: “Ik heb laatst die documentaire 
van Leonardo DiCaprio gezien (Before 
the flood, red.). Ik zat met tranen in mijn 
ogen. Het kan zo niet langer. We moeten 
naar een manier van energieverbruik en 
energievoorziening die minder belastend 
is voor de aarde. Windenergie is een 
belang rijk middel om over te gaan op 
een duurzame energievoorziening.” 

vind je windturbines mooi?
Margit: “Ik vind lijnopstellingen mooi, net 
als de herstructureringsclusters. En het 
is uiteindelijk altijd omkeerbaar. Als er 
een betere techniek is voor duurzame 

energie, dan halen we ze weer weg, 
zonder schade. Ik vind de bouw ook 
fascinerend. Prachtig vind ik het, die 
grote, moderne technieken.” 

Willemijn: “Ik vind dat windturbines 
heel mooi in te passen zijn in het land
schap. Het kan de natuurlijke lijn in een 
landschap versterken. Ik wil niet zeggen 
dat je ze overal neer moet zetten, maar 
het kan sommige landschappen echt 
interes sant maken. Windturbines heb

ben absoluut een grote impact op de 
directe omgeving, maar het blijft bij deze 
lokale impact. Door het ontbreken van 
uit stoot zijn er geen negatieve gevolgen 
op grotere schaal.” 

Wat vind je van de discussies over 
windenergie, en zou je daar ook iets 
mee kunnen doen?
Margit: “Ik begrijp de discussie wel. Als 
je uitzicht verandert door een wind
project of je kunt ze horen bij be paalde 
windrichtin gen, dan kan het een achter
uitgang zijn van je omgeving. Daarom 
moeten we kijken naar hoe we wind
projecten zo acceptabel mogelijk voor 
de omgeving kunnen ontwikkelen. 
We moeten wel beseffen dat we het 
niet volledig pijn loos kunnen doen: 
turbines blijven zichtbaar en soms zijn 
ze te horen. Een ander pro bleem is dat 
veel mensen de urgentie van de energie
transitie niet zien. Er is hier in Nederland 
immers altijd elektriciteit beschikbaar en 
de nadelen van de klimaatverandering 
zijn nog niet voor iedereen voelbaar.”  

margit deimeL 

Beroep: directeur 
windontwikkeling 
nederland bij nuon

Opleiding: Fysische 
geografie, onder andere 
richting milieukunde aan 
de Universiteit Utrecht. 

WiLLemijn van meUrs

Beroep: 
projectontwikkelaar 
windenergie bij nuon

Opleiding: technische 
Bestuurskunde, met als 
specialisatie energie 
aan de tU delft.
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Willemijn: “Ik ben het grootste deel van 
mijn werk als ontwikkelaar bezig met 
windpark Wieringermeer. Daar heb ik wel 
te maken met tegenstand, maar het is 
een gebied dat al bekend is met wind
energie. Daardoor zijn de discussies niet 
zo heftig. De locaties in Nederland waar 
de sterkste weerstand is, dat zijn plekken 
waar windenergie nieuw is. 

Ik denk dat het belangrijk is dat je ieder
een die met zo’n ontwikkeling te maken 
krijgt in een vroeg stadium betrekt. 
Daarbij is het belangrijk dat overheden 
en initiatiefnemers gezamenlijk een 
duidelijk verhaal hebben over nut en 
noodzaak van windenergie.” 

Wat gaat er gebeuren na 2023, als 
de doelstellingen uit het energie
akkoord, 6000 mW wind op land 
zijn behaald. stopt het dan met de 
windenergie of juist niet?
Margit: “Wind blijft de komende decennia 
in de energietransitie een rol spelen. 
Je kunt heel veel schone energie pro du
ceren met een windturbine en die tech
niek blijft zich ontwikkelen. Een 1 MW
turbi ne, dat was vroeger een gigantisch 
ver mogen. We hadden in ons land ooit 
een doelstelling van 2000 MW. Dat leek 
destijds bijna onhaalbaar. 

In de Wieringermeer worden op dit mo
ment windprojecten opgeschaald en ge
herstructureerd. In hetzelfde gebied gaan 
we straks drie keer zoveel windenergie 
opwekken. Dat hadden we vijftien jaar 
geleden niet gedacht. Zo vooruitkijkend 
denk ik: die slag gaan we dus nog een 
keer maken en misschien daarna nog 
eens. Die 6000 MW kan dus ook wel 
10.000 worden, of 15.000.” 

Willemijn: “De techniek en de manier van 
werken blijven zich ontwikkelen. Daar 
zijn we als bedrijf ook mee bezig: we 
kijken nu bijvoorbeeld naar intelligente 
combinaties tussen zonne en windener
gie. Op verschillende locaties onder
zoeken we of we zon kunnen inpassen 
rondom de windturbines. Door met zo’n 
zonneproject gebruik te maken van de
zelfde netaansluiting, kun je heel kosten
effectief ontwikkelen. Ook netbeheerders 
zijn positief. Vaak schijnt de zon als het 
niet waait en andersom. De combinatie 
van wind en zon op één aansluiting vlakt 
de pieken in de belasting van het net af.”

vrouwen vallen op in de wind
branche. er zijn er niet zo veel. Wat 
vind je daarvan, maakt het iets uit?
Willemijn: “Ik ben me er tijdens mijn 
werk niet erg van bewust dat er meer 
mannen in deze branche werken. Ik werk 
bij Nuon met verschillende specialisten 
en daar zitten ook veel vrouwen tussen. 
Als je op bijeenkomsten als de Wind
dagen rondloopt, valt het pas op. Daar 
zie je bijna alleen maar mannen in grijze 
pakken. Ik geloof wel dat een gemengd 
team, dus mannen én vrouwen en 

verschillende types mensen, beter werkt. 
Ik denk niet dat het echt uitmaakt in dit 
werk of je man of vrouw bent.” 

Margit: “Ik ben er niet mee bezig, het 
valt me ook niet zo op. Wat wel heel 
frappant is: we gaan ons team uitbreiden 
met een junior ontwikkelaar en van de 
vele reacties is nog geen 5 procent van 
vrouwelijke sollicitanten. Ik ben daar echt 
heel verbaasd over. Projectontwikkeling 
gaat vooral om communicatie en om 
projectmanagement, daar hoef je niet 
specifiek man voor te zijn. 

Diversiteit in je team helpt mee in de 
discussies over windenergie. Manvrouw 
is daar een onderdeel van. Maar ook ver
schillende leeftijden, verschillende oplei
dingen en achtergronden zijn belangrijk. 
Je kunt hier dan mee aan de slag vanuit 
verschillende invalshoeken.” 

Welk project is bijzonder voor jou?
Margit: “Het Prinses Alexia Windpark 
in de gemeente Zeewolde bestaat uit 
36 turbines. Alle 64 gezinnen uit de 
omgeving doen mee in het project, het is 
hun eigen initiatief. Wij zijn in de ontwik
kelfase ingestapt. Deze mensen leven 
nu tussen de windturbines en ze zijn er 
tevreden mee, omdat het is geworden 
zoals ze het samen wilden. Ik hoop dat er 
zo nog veel windparken komen.”

Willemijn: “Bij Windpark Wieringermeer 
werken we met veel verschillende par
tijen vanuit een samenwerkingsverband. 
Onder de naam Windkracht Wieringer
meer werken grondeigenaren, eigenaren 
van solitaire windturbines, ECN en Nuon 
samen. Met al die partijen hebben we 
een ruimtelijk besluitvormingsproces 
doorlopen. 

Ik vind het heel knap dat het gelukt is 
met zo veel verschillende partijen en 
ondanks alle complexiteit die we zijn 
tegengekomen. We hebben zelfs een 
zweefvliegveld moeten verplaatsen. 
Als je er middenin zit, vind je het alle
maal heel normaal, maar eigenlijk is het 
een heel bijzonder project.” 

“In de Wieringermeer kunnen we in 
hetzelfde gebied straks drie keer zoveel 
energie opwekken. Zo vooruit kijkend 
denk ik: die slag gaan we nog wel een 
keer maken. Die 6000 MW kan dus ook 
wel 10.000 worden, of 15.000.”
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W
aar was je werkzaam 
voordat je deze baan 
had? 
Katja: “Ik ben begon
nen bij de afdeling 

Mergers & Aqcuisitions van Eneco. 
Vanuit die verantwoordelijkheid heb ik 
in 2003 de eerste windportefeuille van 
Eneco gekocht. Daarna was ik verant
woordelijk voor biomassa. Mijn taak 
was het verduurzamen van de totale 
biomassabrandstofketen. Die filosofie, 
van het verduurzamen van de hele keten, 
heb ik meegenomen toen ik zesenhalf 
jaar geleden verantwoordelijk werd voor 
windenergie bij Eneco als directeur wind 
op land. Windenergie is een heel com
plex vakgebied. Ik vind het belangrijk om 
de omgeving, dus de mensenkant, een 
goede plek in projecten te geven, dan is 
windenergie pas echt duurzaam. Sinds 
een jaar ben ik als directeur business 
development verantwoordelijk voor 
alle grootschalige duurzame energie
ontwikkelingen bij Eneco, behalve zon 
en offshore wind.”

Anne: “Na mijn studie Bedrijfskunde 
heb ik een traineeship bij ING gedaan. 
Daarna heb ik bij Yacht gewerkt als 
account manager voor Eneco. Vanaf de 
zijlijn zag ik de veranderingen in het 
bedrijf. Jeroen de Haas (CEO van Eneco, 
red.) had net de missie: ‘duurzame ener
gie voor iedereen’ aangenomen. Ik vond 
dat heel interessant en inspirerend, die 
energietransitie. Toen wist ik dat ik in de 
duurzame energiebranche wilde werken.  
Zo kwam ik als accountmanager bij Joulz 
terecht. Ik verkocht windparkbekabeling 

aan windontwikkelaars. En ik werkte aan 
de ontwikkeling van middelgrote wind
turbines achter de meter bij bedrijven. 
Vervolgens heb ik bij Eneco Wind meege
werkt aan het offshore project Q4.

Windenergie is een soort liefde, een virus. 
Je krijgt het of je krijgt het niet. Bij mij was 
het raak. En nu ben ik projectontwikkelaar 
wind op land.”

Wat vind je mooi aan windenergie?
Anne: “Ik vind wind machtig interessant. 
Door de complexiteit van de projecten 
en door de impact: je kunt er heel veel 
schone energie mee opwekken. Het is 
een mooie techniek.” 

Katja: “Mijn persoonlijke passie is breed 
verduurzamen van de energievoorzie ning, 
maar ik ben ook iemand van resul taten. 
Het is met wind mogelijk om veel impact 
te hebben. Het duurt vaak lang voordat je 
iets bereikt hebt, maar als je dan einde lijk 
je windturbines echt kunt aanraken dan is 
dat iets wat ik prachtig vind.” 

vind je windturbines mooi?
Anne: “Ik ben daar vrij neutraal over. Ik ben 
niet technisch onderlegd, dus wat dat be
treft is het voor mij niet heel speciaal. Ik 
vind het proces leuker dan het product.” 

Katja: “Ik ben de schoonheid gaan inzien 
van die mooie ranke dames, zoals ze 
in het landschap staan. Ik kan echt blij 
worden van een goed gebouwd windpark. 
Het kan een bepaalde rust geven in het 
landschap. Het is natuurlijk heel subjec

tief, maar ik houd van een overzichtelijk 
windpark dat je in één oogopslag kunt 
zien. Niet te veel en te groot op één 
locatie.”

Wat gaat er gebeuren na 2023, als 
de doelstellingen uit het energie
akkoord, 6000 mW wind op land 
zijn behaald. stopt het dan met de 
windenergie of juist niet?
Katja: “Het is wat mij betreft ondenk
baar dat de technologie die nu het beste 
presteert, helemaal uit de markt valt. De 
kostenreductie die gerealiseerd wordt 
bij wind op zee, geldt net zo goed voor 
wind op land. Ook dat blijft bepalen of 
de politiek openstaat voor windenergie. 
Bovendien groeit in de politiek het besef 
dat een energietransitie zonder wind niet 
haalbaar is. We hebben moeilijke jaren 
achter de rug, maar windenergie gaat er 
zo langzamerhand gewoon bij horen. 

Er is ook echt vraag naar. Bedrijven als 
Fuji, Google, NS, Heineken, enzovoort, 
willen hun energievraag afdekken met 

Katja Langen

Beroep: 
directeur business 
development bij eneco

Opleiding: economie, 
afstudeerrichting 
Cultuurveranderingen 
aan de erasmus 
Universiteit rotterdam

anne meLCHers

Beroep: 
Projectontwikkelaar 
windenergie bij eneco

Opleiding: Bedrijfs
kunde, afstudeerrichting 
manage ment van 
verandering aan de 
erasmus Universiteit 
rotterdam
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windenergie. Niet alleen vanwege hun 
eigen duurzaamheidsfilosofie, maar ook 
omdat de gebruikers steeds meer belang 
hechten aan verantwoorde producten.”

Anne: “Ik zie in de praktijk heel sterk dat 
gemeentes erover nadenken hoe ze die 
energietransitie vorm kunnen geven, 
maar ik vraag me toch af of er genoeg 
prioriteit aan gegeven zal worden. Het 
is een opgave die we allemaal hebben 
en dit zou op gemeentelijk niveau het 
meest gevoeld moeten worden, maar 
dat is nu niet het geval. We hebben zeker 

nog wel een weg te gaan. De opkomst 
van energiecoöperaties heeft volgens 
mij veel positieve invloed. Bijna iedere 
professio nele ontwikkelaar die nu een 
project doet, zoekt een koppeling met een 
coöpe ratie. Daarmee versterkt het lokale 
draagvlak en komt de energietransitie 
breder op gang.”

Wat vind je van de discussies over 
windenergie die op lokaal niveau 
steeds weer oplaaien, en zou je 
daar ook iets aan kunnen doen?
Katja: “We zijn bezig met een aantal 
nieuwe initiatieven, voor na de landelijke 
6000 MWdoelstelling. Daar hanteren 
we een andere aanpak. Eén die minder 
discussie oplevert. Hierbij kijken we naar 
wat optimaal in de omgeving past. Wat 
technisch haalbaar is, is niet meer de 
drijfveer. Daardoor hebben we ruimte om 
samen met de omgeving het windpark 
te ontwikkelen. Samen kijken we naar 
hoeveel windturbines ergens kunnen. 
Zo krijgen we veel meer openheid in de 
gesprekken. Nu gaat het gesprek daar
over. De aandacht is verplaatst naar: we 
willen allemaal de energietransitie. Hoe 
gaan we dat dan met z’n allen invullen? 
Ons hoogste streven is een geaccepteerd 

windpark te ontwikkelen, en niet een zo 
groot mogelijk windpark. Met die insteek 
geloof ik echt dat we nog vele meters 
kunnen maken.”

Anne: “Ik zie wel aanzet tot een nuan
cering van de discussies. Het ontwikke
len van een windpark is echter complex 
en windturbines hebben nadelen. Met 
mijn aanpak hoop ik een deel van de 
weerstand weg te kunnen nemen. Op 
een ‘ouderwetse’ manier ontwikkelen, 
wat ik nu nog veel zie gebeuren in de 
branche, is bouwen aan je eigen weer
stand. Ik zie op dit moment nog geen 
échte veranderingen.” 

vrouwen vallen op in de windbranche. 
er zijn er niet zo veel van. Wat vind 
je daarvan, maakt het iets uit?
Anne: “Ik vind het leuk om in een man
nenbranche te werken. Verder is het 
vooral belangrijk om je op een goede ma
nier op de omgeving van windparken te 
richten. Dat moet vanuit het hart gebeu
ren, anders werkt het niet. Dat kunnen 
mannen net zo goed als vrouwen. Het 
gaat volgens mij meer om de conserva
tieve ontwikkelaars versus de nieuwelin
gen met die andere manier van werken. 
Niet om mannen of vrouwen.”

Katja: “Je hebt zowel mannen als vrouwen 
nodig. Stuur je vanuit het idee dat je men
sen centraal stelt en niet je project, dan 
denk ik dat vrouwen daarin over het alge
meen met hun competenties en vaardig
heden beter presteren dan mannen. 
Vrouwen kunnen hiermee meerwaarde 
brengen in de toekomst van windenergie. 
Dat is nodig om op de lange termijn 
succesvol te kunnen zijn.” 

Welk project is bijzonder voor jou?
Anne: “Het project Spuisluis. Waar ik heel 
trots op ben is dat de omgeving daar 
goed is aangehaakt. Er is een werkgroep 
van bewoners opgericht die meedoet 
met de onderzoeken in de ontwikkelfase. 
Ze delen hun zorgen en stellen samen 
met ons de onderzoeksvraag op. Zij wil
den bijvoorbeeld graag een fijnstofonder
zoek om te kijken of het windproject het 
fijnstof anders over de omgeving zou 
verspreiden. Ze hadden een stem in de 
onderzoeksvragen, keken mee naar de 
offertes van de adviesbureaus en leve

ren feedback op het conceptonderzoek. 
Ik vind dit een goed voorbeeld van hoe je 
de omgeving betrekt en serieus neemt 
in wat je doet en waarom je het doet. 
Wij willen een goede buurman zijn en 
dat begint al in de ontwikkelfase. Ook 
nadat het park gebouwd is, hoop ik dat 
de bewoners naar ons toekomen met 
eventuele klachten en vragen, omdat 
ze weten dat wij ze serieus nemen.” 

“Het is belangrijk om je 
op de omgeving van 
windparken te richten. 
Dat moet vanuit het hart 
gebeuren, anders werkt 
het niet.”
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Katja: “Ik vind Spuisluis ook een bijzon
der project. Ook al lag er al veel vast bij 
dit project, we hebben toch de bewoners 
zoveel mogelijk betrokken. We gaan veel 
verder in het meenemen van bewoners 
in vergelijking met hoe we dat vroeger 
deden. Dat doen we door ze daadwer
kelijk een stem te geven in de ontwik
kelfase.” 

Windpark Delfzijl Noord
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W
aar was je werkzaam 
voordat je deze baan 
had? 
“Ik begon als Sales 
Engineer bij Enercon. 

Daar verkocht ik windturbines aan ont
wikkelaars. Een leuke baan, maar ik vond 
het ook heel interessant wat mijn klan
ten deden. Vandaar dat ik aansluitend bij 
KDE Energy ben gaan werken. Toen KDE 
bijna drie jaar geleden werd overgeno
men door Yard, ben ik meegegaan.”

Wat vind je mooi aan windenergie?
“Windenergie vond ik altijd al interes
sant. Mijn vader ontwikkelde producten 
voor de tips van de wieken van wind
turbines, dus het zit in de familie. In 
vwo 6 heb ik als eindexamenproject een 
zoge naamd WoWbootje gemaakt; een 
WerktopWindbootje. Dat bootje ging 
als een speer tegen de wind in! 

Tijdens mijn studie werd ik erg geraakt 
door het onderwerp duurzame energie. 
Met name windenergie vind ik een 
prachtige techniek. Het is eigenlijk zo 
simpel: met een paar draaiende wieken 
in de lucht kun je veel schone energie 
opwekken.” 

vind je windturbines mooi?
“Ik vind de techniek heel mooi. En hoge 
ranke machines zie ik graag, de grote 
windturbines dus. Omdat ze zo rustig 
draaien vind ik het een mooie toevoeging 
aan het landschap.” 

Wat vind je van de discussies over 
windenergie, en zou je daar ook iets 
mee kunnen doen?
“Ik begrijp goed dat windenergie maat
schappelijk en politiek lastig is. We 
heb ben op nationaal niveau doelstel
lingen afgesproken. Provincies wijzen 
vervolgens gebieden aan waar windener
gie gerealiseerd kan worden. Tenslotte 
komt het op de lokale politiek aan, die 
zo heel dicht bij de bevolking staat. 
Die lokale politiek kan de locatiekeuze 

vaak niet verdedigen. Het zou goed zijn 
als overheden en ontwikkelaars meer 
samen optrekken om nut en noodzaak 
uit te leggen. Kinderen vinden windtur
bines trouwens machtig mooi, voor hen 
hoort het erbij. Zij hebben de omslag al 
gemaakt.” 

Wat gaat er gebeuren na 2023, als 
de doelstellingen uit het energie
akkoord, 6000 mW wind op land 
zijn behaald. stopt het dan met de 
windenergie of juist niet?
“Er kan nog wel windenergie bij wat 
mij betreft. NoordwestEuropa is zeer 
geschikt voor windenergie, het waait 
hier praktisch altijd, dus daar moeten 
we gebruik van maken.” 

vrouwen vallen op in de windbranche. 
er zijn er niet zo veel van. Wat vind 
je daarvan, maakt het iets uit?
“Voor mij is het belangrijk dat je divers 
bent in de mensen die je in de branche 
hebt, in dit geval met mannen én vrou
wen. Ik denk dat je steeds meer vrouwen 
gaat vinden in de windenergie. Dat heeft 
onder andere te maken met de vraag
stukken die nu voorliggen over hoe om 
te gaan met omgevingsmanagement. 
De emotionele en communicatieve kant 
wordt belangrijker, de branche wordt zo 
alleen maar completer.” 

Welk project is bijzonder voor jou?
“De ontwikkeling van Windpark N33 in 
Groningen is een groot en uitdagend 
project. Ik heb daar te maken met een 

omgeving die de komst van een wind
park, op z’n zachtst gezegd, niet ziet 
zitten. Het is een flinke uitdaging om 
een groep mensen te bereiken die zich 
zo lang heeft verzet tegen het windpark. 

Onlangs boden we de bewoners daar 
een Virtual Reality Experience aan. Met 
behulp van grote schermen, 3Dbrillen 
en koptelefoons werden bezoekers 
‘meegenomen’ door het toekomstige 
windpark. Bezoekers konden virtueel 
beleven wat de effecten van geluid en 
slagschaduw zijn. Daar was veel belang
stelling voor. Ik denk het belangrijk is 
om zo’n tool in te zetten. Daarmee kun 
je laten zien wat de implicaties zijn van 
de verschillende mogelijke opstellingen. 

Met deze tool kun je mensen ook goed 
betrekken bij projecten die zich nog in 
een vroeg stadium van ontwikkeling 
bevinden. Hiermee kun je ze een stem 
geven over de verschillende opties die 
er binnen een project zijn.” 

marLeen van der PUijL 

Beroep: 
senior projectmanager 
bij Yard energY 
development

Opleiding: technische 
natuurkunde, Hts 
eind hoven en daarna 
technische Bedrijfs
wetenschappen, rijks
universiteit groningen 

“Het waait hier praktisch 
altijd, dus daar moeten 
we gebruik van maken”

“Het is een flinke 
uitdaging: mensen 
bereiken die zich lang 
hebben verzet”
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van ons eigen energieverbruik en onze 
verantwoordelijkheid moeten nemen. 
De volgende generatie heeft er min
der moeite mee. Jongeren vinden het 
vanzelfsprekend dat dit in hun land
schap staat. Zij zijn zich er veel bewuster 
van dat er veel moet gebeuren voor hun 
toekomst. Ze benaderen ons ook met 
de vraag hoe we sneller kunnen.”

Wat gaat er gebeuren na 2023, als 
de doelstellingen uit het energie
akkoord, 6000 mW wind op land, 
zijn behaald. 

stopt het dan met de windenergie of 
juist niet?
“Men is er naar mijn mening op dit mo
ment onvoldoende mee bezig over wat 
er daarna moet gebeuren. We zijn echt 
nog niet klaar dan. Wind is een bewezen 
techniek die zich nog steeds verder ont
wikkelt. Het zou mij niks verbazen als er 
nog meer windenergie op land bijkomt.” 

vrouwen vallen op in de wind branche. 
er zijn er niet zo veel. Wat vind je 
daarvan, maakt het iets uit?
“Ik denk dat vrouwen een goede bijdrage 
kunnen leveren, juist omdat ze naar mijn 
idee makkelijker verbindingen leggen 
tussen de verschillende onderdelen van 
de problematiek. Als je alleen met tech
niek bezig bent en je verliest uit het oog 
dat daar ook een omgeving bij hoort, dan 
heb je het moeilijk in deze branche. 
Ik vind het leuk dat de vrouwen in de 
windenergie allemaal kleurrijke vrouwen 
zijn. Het zijn geen mantelpakjesvrouwen.” 

W
aar was je werkzaam 
voordat je deze baan 
had? 
“In 1983 ben ik begon
nen bij een milieu

advies bureau dat ik zelf mede heb 
op  ge richt. Daarna heb ik vijftien jaar 
voor woning bouwverenigingen gewerkt. 
Vervol  gens ben ik elf jaar zzp’er geweest 
als project manager in diverse sectoren. 
In 2009 wilde ik weer de milieukant op. 
Toen stuitte ik op de vacature voor direc
teur van windcoöperatie Deltawind. Ik 
wist meteen dat ik dat wilde gaan doen!”

Wat vind je mooi aan windenergie?
“Ik heb altijd interesse gehad in duur
zame technieken. En windenergie is een 
duurzame techniek is die er echt toe 
doet. Bij Deltawind zijn bewoners daar 
eigenaar van, zij maken zelf het verschil 
met duurzame energie. Dat spreekt me 
in het bijzonder aan.” 

vind je windturbines mooi?
“Ik vind ze elegant. Als ik ze in het land
schap zie, dan geeft me dat een gevoel 
van toekomstperspectief. We zetten met 
wind stappen op grote schaal.” 

Wat vind je van de discussies over 
windenergie, en zou je daar ook iets 
mee kunnen doen?
“Ik begrijp dat mensen hun omgeving 
liever niet zien veranderen, maar ik 
ga vooral in gesprek over waar ze voor 
vrezen en hoe ze tegen verduurzaming 
aankijken. Ik ben van mening dat we 
de consequenties moeten aanvaarden 

Welk project is bijzonder voor jou?
“GoereeOverflakkee heeft een flinke 
windopgave. We hebben op het eiland 
alle ontwikkelaars met elkaar verbonden 
in Windgroep GoereeOverflakkee, om 
samen één windplan te maken. Hiermee 
wilden we voorkomen dat iemand van 
buitenaf op het eiland een 100 MWpro
ject gaat ontwikkelen en iedereen op het 
eiland buitenspel zou komen te staan. 

We hebben achttien ontwikkelaars rond 
de tafel gekregen. Niet alle projecten 
konden gerealiseerd worden. Toch heb
ben we iedereen bij elkaar weten te hou
den. We hebben van tevoren afgesproken 
om er één plan van te maken en dat 
iedereen gaat afdragen in een windfonds. 
Samen met Eneco en RVO.nl hebben we 
het voor elkaar gekregen, dat was een 
bijzonder proces. 

Het gaat bij dit project niet alleen om het 
realiseren van windprojecten. Agrariërs 
vertelden dat deze ontwikkeling belang
rijk is om hun bedrijf, dat van generatie 
op generatie is doorgegeven, voort te 
kunnen zetten en door te geven aan hun 
kinderen. Het gaat ook voor hen over de 
toekomst van de aarde en de zorgen die 
we daar met z’n allen over hebben.” 

mOniqUe sWeeP 

Beroep: 
directeur deltawind

Opleiding: technische 
Hogeschool Bouwkunde 
in delft, afstudeerrichting 
volkshuisvesting 

“Als ik windturbines in het 
landschap zie, dan geeft 
me dat een gevoel van 
toekomstperspectief.”
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