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De leden van tien lokale energiecoöperaties hebben als 
burgers gezamenlijk het initiatief genomen om een eigen windmolenpark 
te ontwikkelen bij stortplaats de Spinder in het noorden van Tilburg. Dit 
park gaat met vier windturbines voldoende elektriciteit produceren om ruim 
7.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Gezamenlijk nemen 
wij onze verantwoordelijkheid om de gevolgen van klimaatverandering te 
verkleinen en direct te zorgen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. 
Daarmee dragen wij in onze eigen buurt bij aan een goede toekomst en een 
gezonde leefomgeving voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen!

De beschikbaarheid van elektriciteit vinden wij allemaal 
vanzelfsprekend, maar stroom opwekken uit fossiele bronnen als aardgas en 
steenkool heeft veel milieu- en gezondheidsnadelen én leidt nu al tot voelbare 
klimaatverandering. Windenergie is een goede stap voor de omschakeling naar 
duurzame energieopwekking in Nederland en daarmee ook in onze directe 
leefomgeving.

Wij benutten de altijd aanwezige wind en produceren dichtbij 
onze eigen energie. Zo worden wij minder afhankelijk van grote, wereldwijd 
opererende marktpartijen en minder kwetsbaar voor ontwikkelingen die de 
energieprijs opstuwen. De windmolens leveren straks groene stroom aan inwoners en 
het lokale bedrijfsleven in regio Tilburg en Hart van Brabant. Bij de investeringen en 
exploitatie worden zoveel mogelijk bedrijven in deze buurt betrokken om daarmee ook 
de regionale economie te stimuleren. 

Samen toekomst 
met Tilburgse wind
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Initiatiefnemers
Tien energiecoöperaties uit gemeente Tilburg en regio Hart 

van Brabant zijn de initiatiefnemers achter Spinderwind. Gezamenlijk willen wij 
het draagvlak voor en acceptatie van duurzame energie vergroten. Windpark 
De Spinder is een burgerinitiatief. Dat betekent dat de windmolens worden 
gerealiseerd door en voor ons allemaal en dus niet in eigendom komen van een 
energiemaatschappij!

Locatie
Na onderzoek blijkt de logische keuze voor het windmolen-

park te liggen aan de noordelijke stadsrand van Tilburg bij stortplaats De Spinder, 
westelijk gelegen van de N261 naar Waalwijk en op eigen terrein van afval verwerker 
Attero, de waterzuivering van Waterschap De Dommel en Gemeente Tilburg. De 
windmolens worden met respect voor het landschap gesitueerd in het zicht van de 
al aanwezige stedelijke horizon van Tilburg. In de toekomstplannen van Gemeente 
Tilburg maakt De Spinder deel uit van het Duurzaam Energie landschap Noord. 

Doe mee!
Wij willen in 2018 echt van start met de bouw van het wind-

molenpark. Doe jij met ons mee? Volg ons op Facebook of schrijf je vandaag nog in 
voor onze nieuwsbrief. Zo ben je als eerste op de hoogte van alle ontwikkelingen en 
hoor je wanneer je actief kunt deelnemen.

Spinderwind BV
Postbus 3240
5003 DE Tilburg
info@spinderwind.nl
www.spinderwind.nl

Waarom dit windmolenpark?
•	 Schonere	lucht	voor	ons	allemaal
•	 Samen	met	buurtgenoten	voor	een	stukje	eigenaar
•	 Minder	afhankelijk	van	grote	energiemaatschappijen

“Als burgers samen de 
handen ineen slaan”
“Als burgers samen de 
handen ineen slaan”


