
SAMEN INVESTEREN
IN EEN EIGEN WINDPARK: 
GOED VOOR ELKAAR. BETER VOOR BERKELLAND.



Goed voor
elkaar
BAWE neemt samen met coöperatie Windunie het initiatief 

om in Berkelland een windpark te ontwikkelen. Dat gaat 

lukken als voldoende mensen mee willen doen. Windpark 

Avinkstuw moet een burgerwindpark worden in het gebied 

tussen Neede en Haarlo. Met dit park kan groene stroom 

worden opgewekt voor zo’n 30.000 huishoudens. BAWE is 

90% aandeelhouder in het burgerwindpark. Windunie heeft 

een klein aandeel van 10%. RebelGroup, expert in ontwik-

keling en financiering van duurzame energieprojecten, 

ondersteunt het project met financieel advies. Door het 

grote aandeel van BAWE profiteren onze eigen inwoners 

het meeste van de inkomsten van de lokale opwek van 

groene energie. Denk hierbij aan financieel rendement, maat-

schappelijk rendement en groen rendement voor onze natuur. 

Eerlijk is eerlijk: molens hebben impact op de directe 

omgeving. Als burgerwindcoöperatie zullen we er alles 

aan doen om de hinder voor omwonenden van het windpark 

te minimaliseren. We gaan daar verder in dan veel 

commerciële ontwikkelaars doen. Waarom? Omdat we 

een goede buur willen zijn en het ons niet gaat om het 

realiseren van een maximaal financieel rendement. 

Eigen windmolens 
zijn een goede zaak 
Samen investeren in eigen windmolens is populair. De afgelopen

jaren zijn in Nederland tientallen burgerwindcoöperaties 

opgericht. Op deze manier hebben steeds meer mensen een 

stukje windmolen in hun bezit. Hun motivatie? Door met elkaar 

windmolens te bouwen – en te beheren – kan beter geregeld 

worden dat de financiële lusten van de molens toekomen aan 

de inwoners van de streek waar ze staan. Ook willen veel 

mensen met eigen windmolens minder afhankelijk zijn van 

de grote energiebedrijven. 

En er is meer. We staan voor de grote opgave om als 

Berkelland ook een steentje bij te dragen aan het verminderen 

van de gevolgen van de opwarming van de aarde. De impact 

van klimaatverandering is geen ver-van-ons-bed-show. 

Wetenschappers linken de extreme droogte in de Achterhoek 

aan de klimaatverandering. Landbouw en natuur staan onder 

druk. Ons klimaat staat onder druk. 

Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie (BAWE) wil aan 

de slag met een windpark dat van en voor Berkelland(ers) is. Samen  

kunnen we Berkelland slimmer, schoner en sterker maken.

Wind is gratis en van iedereen. Waarom zou je daar samen niet van profiteren? 

Windmolens zijn nodig om voor elkaar te krijgen wat de gemeente (en wij allemaal) wil: 

energie-neutraal zijn in 2030. Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie 

wil komende jaren zo veel mogelijk inwoners laten profiteren van eigen windmolens. 

Daar zetten we op in. Word lid, investeer en profiteer. 

Goed voor elkaar. Beter voor Berkelland. 



Beter voor Berkelland. 
BAWE wil veel groene energie opwekken. Zo dragen we een 

steentje bij aan de energietransitie en maken we de overgang 

naar een maatschappij die steunt op hernieuwbare, schone 

energie. Tegelijkertijd worden we met een eigen windpark 

minder afhankelijk van grote energiemaatschappijen en van 

(mondiale) politieke conflicten waarbij de olie- of gaskraan 

wordt dichtgedraaid. We willen dat zoveel mogelijk  

Berkellanders de windmolens kunnen meefinancieren en  

– zodoende – financieel kunnen profiteren van het rendement 

uit onze eigen molens. Iedereen kan eigenaar worden van een 

stukje windmolen: gewoon door geld te lenen aan het project. 

Het voor de bouw van windpark Avinkstuw benodigde eigen 

vermogen, van ongeveer € 6 miljoen, kan grotendeels door  

de omgeving bij elkaar gebracht worden. 

Wanneer het windpark stroom produceert, ontvangt een 

lid-windaandeelhouder gedurende maximaal 15 jaar een  

meer dan gezond rendement op deze lening. Het jaarlijks doel- 

rendement bedraagt naar verwachting tussen de 6 en 8%. 

‘WindWinst’ noemen we dat (zie ook de kaders op de laatste 

twee pagina’s van deze folder). 

Voor mensen die met het windpark later een appeltje voor 

de dorst willen hebben, is er ook een manier om mee te doen. 

‘WindPensioen’ belooft een interessant rendement op je inleg 

dat grotendeels na 15 jaar wordt uitgekeerd. 

Direct-omwonenden van het windpark ontvangen compensatie 

voor de overlast. Voor de wijdere omgeving komt ook extra geld 

beschikbaar. Als het genoeg heeft gewaaid, stort het windpark 

jaarlijks zo’n € 50.000 in een omgevingsfonds. Dit fonds is 

bedoeld voor het bevorderen van leefbaarheid in de omgeving 

van het windpark. Denk hierbij aan sociale of duurzame projecten 

voor landschapsversterking of het bevorderen van toerisme.  

Met het omgevingsfonds kan de natuurwaarde van het gebied 

rond het windpark vergroot worden.

Extra groen rendement is er ook. Bij voldoende stroomop-

brengsten komt een deel van het jaarlijks rendement direct in 

de kas van de BAWE. De leden van de burgerwindcoöperatie 

kunnen samen besluiten hoe deze opbrengst wordt geïnves-

teerd in nieuwe, groene projecten. 

Samen maken we Berkelland 
sterker en schoner: word lid
Zoals gezegd: BAWE streeft naar 90% lokaal eigendom en heeft daarvoor jou als lid en mede-investeerder nodig. 

Door lid te worden van de Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie kun je meepraten, meedenken over en 

meeprofiteren van samen investeren in windpark Avinkstuw. In de nabije toekomst willen we ook nieuwe projecten starten 

waar je aan kan meedoen. Iedereen kan lid worden. Jong en oud. Burgers en ondernemers. Verenigingen en stichtingen. 

Lid worden kan heel makkelijk online (www.achterhoeksewindenergie.nl/lid-worden) en kost je eenmalig € 50. 

Er zijn drie wegen naar rendement uit een eigen windpark. Meer geld. Meer groen. Of meer samenleving door samen aan de slag 

te gaan met de energietransitie. Welke kies jij?



VIJF
REDENEN
om nu lid te
worden

Op de hoogte 
blijven of meer 
informatie?

Houd de website 

(www.achterhoeksewindenergie.nl) in de gaten 

voor het laatste nieuws en meld je aan voor 

onze nieuwsbrief. Voor contact over investeren 

in windpark Avinkstuw kan je een e-mail sturen 

aan info@achterhoeksewindenergie.nl.

Ja, maar...
Veelgestelde vragen over windmolens

en de antwoorden vind je op 

www.achterhoeksewindenergie.nl/qa. 

Je investeert in lokale, duurzame energie en 
daarmee in de toekomst van je eigen omgeving 
en die van je kinderen. We zetten een stap naar 
een energieneutrale gemeente.

  1

5 Met het lidmaatschap van de 
burgerwindcoöperatie versterk je de regio 
op het gebied van (duurzame) ontwikkeling 
en samenleving. 

4 Samen met anderen kun jij ervoor zorgen 
dat we groene energie opwekken voor 
tienduizenden huishoudens in Berkelland.

3 Als lid van onze burgerwindcoöperatie kun je 
mee investeren in de bouw van een windpark in 
Berkelland. Op je lening ontvang je 15 jaar lang een 
eerlijk rendement van 6 tot 8%. Een tweede optie 
is om via je lening een pensioenpotje te maken. 

2 Burgerwindcoöperatie Achterhoekse 
Wind Energie is een kans voor iedereen om 
minder afhankelijk te worden van grote 
energiemaatschappijen.



Kenmerken WindWinst

Inleg:  Net voor start bouw, laag risico, minimum  

inleg 500 EUR, maximale inleg 20.000 EUR.

Looptijd:  2 jaar (bouw & ingebruikname) + 15 jaar.

Doel-Rendement*:  Verwachting tussen 6 en 8% per jaar.  

Concreet betekent dit dat op elke 1.000 EUR 

inleg 15 jaar lang een bedrag tussen  

de 100 en 130 EUR wordt uitgekeerd.

2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050

Inleg

Rente & Aflossing

Windpark Avinkstuw 
welk financieel rendement 
wil je hebben? 
Zoals gezegd: BAWE wil zo veel mogelijk inwoners financieel 

laten profiteren van eigen windmolens. Op dit moment, het 

project is nog in de initiatieffase, kunnen we nog niet precies 

zeggen wat het rendement wordt op het moment dat je geld 

leent aan de burgerwindcoöperatie om jouw stukje windmolen te 

claimen. We kunnen wel een tipje van de sluier oplichten. 

We denken aan twee (verschillende) financiële producten: 

WindWinst en WindPensioen. Deze producten verschillen qua 

looptijd, rendement, hoogte van de inleg, moment van uitbetaling 

en risico (zie onderstaand kader). Let op: de investeringsproducten 

kunnen nog wijzigen naar aanleiding van ideeën die Berkellanders 

inbrengen tijdens de participatiefase van het project.

WindWinst
Met WindWinst proberen we iedereen in Berkelland een mogelijkheid te bieden om

eigenaar te worden van een stukje windmolen. Je legt éénmalig een bedrag in (net voor 

de start van de bouw van het windpark) en door deze timing loop je beperkt risico. Met je 

inleg krijg je 15 jaar lang recht op een stukje van de winst. Dat krijg je jaarlijks uitbetaald als 

‘rente & aflossing’ op de inleg. Na 15 jaar heb je anderhalf tot bijna twee keer je inleg ontvangen. 

Een meer dan gezond rendement waar geen enkele spaarrekening aan kan tippen. 



December 2020

WindPensioen
WindPensioen is bedoeld voor mensen die een investering 

in de ontwikkeling van een windpark willen gebruiken om 

een toekomstige financiële doelstelling te realiseren,  

bijvoorbeeld om een pensioen op te bouwen. WindPensioen 

verschilt van WindWinst doordat:

1.  het doel-rendement bestaat uit onregelmatige winstuit-

keringen die voor het grootste deel pas vanaf het 16de 

jaar dat de molens draaien worden uitgekeerd; en doordat,

2.   de omvang van deze uitkering veel meer afhankelijk is  

van hoe hard het waait en wat de toekomstige  

elektriciteitsprijzen zullen zijn.

Simpel gezegd betekent het, dat als je kiest voor  

WindPensioen je langer op je geld moet wachten en  

de kans groter is dat de verwachte omvang van de  

winstuitkeringen niet wordt gehaald. Hierom is het doel- 

rendement ook groter. En mocht het windpark uiteindelijk 

meer winst maken, dan profiteert WindPensioen daarvan 

mee. Maakt het windpark minder winst, dan gaat dat als 

eerste ten koste van de uitkeringen voor WindPensioen. 

BAWE beoogt een deel van het vermogen voor het 

ontwikkeltraject op te halen met het product WindPensioen.

Kenmerken Windpensioen

Inleg:  Deels gedurende de ontwikkelfase, deels 

net voor start bouw, minimum inleg 25.000 

EUR, maximale inleg 75.000 EUR.

Looptijd:  Max. 5 jaar (ontwikkeling, bouw &  

ingebruikname) + 25 jaar.

Doel-Rendement*:   Verwachting tussen 12 en 15% gewogen 

gemiddeld per jaar. 

2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050

Inleg

Terugbetaling &
Winstdeling

*  Exacte doel-rendementen kunnen pas worden vastgesteld bij start bouw  

als alle contracten voor de bouw en exploitatie van het windpark zijn afgesloten.


