400 Kinderen bouwen zelf mini-windmolenpark
Vierhonderd kinderen bouwen vanaf maandag 4 juni in ten dagen maar liefst 16 windmolens op
bedrijventerrein De Beemd voor het educateproject ‘Laat Maar Waaien!’ Ze leren over het nut en
de techniek van deze vorm van energieopwekking en krijgen praktjkles over diverse andere
vormen van duurzame energie. Trainees van Allliander helpen de scholieren hierbij.
In Nederland gebruikten we het afgelopen jaar - ondanks de grote urgente an het klimaatprobleem
- in plaats an minder, juist méér energie. Dat moet anders en daar oor moeten we ook op lokaal
ni eau fink in de ersnelling met duurzame energie. Initatefnemers Inge an der aaart an I-Link en
Petra Lettink an Groene Transite willen met het project t Laat Maar Waaien! kinderen en jongeren
kennis laten maken met tect hniek, de o ergang naar een duurzame energie oorziening en de
ooruitzict hten oor de toekomst. Ze werken samen met Urban Wind (Alliander). Ze onden een
partner in Erwin Coolen: ondernemer (ECHT), bestuurslid an stct htng de Beemd en inwoner an de
gemeente Rheden met een passie oor tect hniek, energie en educt ate. Hij roeg Laat Maar Waaien!
naar De Beemd te komen.
Scholieren en jonge professionals werken samen
Sct holieren uit groep 7 en 8 an meer dan 10 basissct hoolklassen bouwen het mini-windmolenpark op
een braakliggend stuk terrein op De Beemd. Ook krijgen de kinderen praktjkles o er zonne-energie
en warmte/koude opslag in de bodem. De windmolens blij en tot eind september op deze loct ate
staan. Zestg leerlingen an 4-aWO an Het Rhedens bouwen het materiaal waarmee de
basissct holieren zullen experimenteren. Ze oeren zelf in de natuurkunde di erse metngen uit aan de
molens. Trainees an Alliander uit het team Urban Wind helpen bij de uit oering en ge en molens in
bruikleen. Zij ge en zo hun kennis door en leren zelf project tmanagement in de praktjk.
Zonder technisch onderwijs geen energietransite
Een an de grootste obstakels oor de energietransite is niet tect hniek, maar ooral het tekort aan
tect hnisct h personeel. “Maar”, zegt Erwin Coolen, “we planten nu een zaadje bij de jeugd en laten ze
zien hoe gaaf tect hniek is.” Met de Laat Maar Waaien project ten beogen aan der aaart en Lettink
bewustwording en kennis te erspreiden o er de mogelijkheden om o er te stappen op duurzame
energie en het gesprek ero er aan te jagen. Wethouder Duurzaamheid Dorus Klomberg: “Met onze
Rhedense klimaataanpak willen we CO2-uitstoot erminderen door energie te besparen en zelf
sct hone en duurzame energie op te wekken. Daarnaast pakken we de efect ten an
klimaat erandering aan, zoals watero erlast door plaatselijke hoosbuien. En we inden het belangrijk
dat inwoners zict h bewust worden an wat ze zelf kunnen doen. Fantastsct h dus dat ondernemers,
act te e bewoners en het onderwijs samen met jonge mensen de handen ineenslaan. Dergelijke
initate en omarmen we graag.”
Lokale partners
Het mini-windmolenpark in aelp is mede mogelijk gemaakt door fnanct iële bijdragen an de
gemeente Rheden, Stct htng bedrij enterrein De Beemd, Ondernemersct lub Rheden, OutSmart,
aestas en ele andere partners die in natura bijdragen zoals Suez en Copernict o.

Feestelijke opening
Op rijdagmiddag 15 juni wordt het mini-windmolenpark feestelijk geopend samen met de partners
en wethouder Ronald Ha erkamp. Iedereen is an harte uitgenodigd op het eld bij de ingang an De
Beemd (Gildestraat) in aelp an 16.00 tot 17.00 uur.

============================================================
Noot voor de redacte niet voor publicatee
Foto’s in de bijlage zijn vrij voor gebruik onder vermelding van Fotografe atuurlijk (Matt Maas).
We nodigen de pers van harte uit om te komen kijken naar de bouw van het mini-windmolenpark
en/of voor de opening. Als u hierin interesse heeft kunt u contact opnemen met de onderstaande
contactpersonen voor de tjden en het defniteve programma voor de openinge
Contactgegevens Laat Maar Waaien!
Petra Lettink
06 29407527
www.laatmaarwaaien.org
Twitter @LaatMaarWaaien1
Instagram laatmaarwaaien1
Fact ebook Laat maar Waaien
https:// imeo.ct om/247110457
Achtergrond
Het project t ‘Laat Maar Waaien!’ Is een initatef an Inge an der aaart (Ilink) en Petra Lettink
(Groene Transite) in samenwerking met team Urban Wind (Alliander). Dit is de derde keer dat het
educt ateproject t wordt georganiseerd. In 2014 was de primeur en errees in Arnhem het eerste miniwindmolenpark ter wereld dat door kinderen werd gebouwd op het IPKW terrein in Arnhem.
‘Laat Maar Waaien! op De Beemd’ is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Erwin Coolen
(ECHT) en gemeente Rheden. Het project t wordt gesteund door: Gemeente Rheden, Stct htng De
Beemd, OCR, Out Smart, Managed by Nature, Natural Elements, aestas, Suez, Tect hnoplanet,
Copernict o, Het Rhedens, pd-reklame en IF-Tect hnology.
Doelstellingen
Niet alleen het Klimaattakkoord is een stp op de horizon, maar ook de afspraken die de gemeente
heef gemaakt binnen het Gelders Energieakkoord en de Sustainable De elopment Goals (in 2030
moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie). In 2040 wil de
gemeente Rheden energieneutraal zijn.
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