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De Sanding

AAN HEt WOORD: HARMEN WIND
(Wind Groep)

Wind Groep is gespecialiseerd in de ontwikkeling 
van gebouwen voor uiteenlopende doelgroepen. We 
ontwerpen en realiseren gebouwen voor wonen, 
werken, sporten, onderwijs en recreatie. Onze 
specialismen zijn georganiseerd in verschillende 
businessunits. Wind Architecten, Wind Design & 
Build en Wind vastgoedontwikkeling. Sinds kort is 
Wind Solar hier aan toegevoegd. Samen met mijn 
broer vormen we de tweede generatie van ons 
dynamische familiebedrijf. Mijn vader Hendrik Wind, 
tevens oprichter van het bedrijf, is overtuigd van 
het belang van natuurbescherming in ons vak als 
ontwikkelaar. Sinds jaar en dag vertegenwoordigt 
hij met zijn vrouw Rietje het bedrijf bij de vele 
bijeenkomsten en excursies van It Fryske Gea en 
Ynnatura. Een belangrijke waarde voor ons bedrijf.

Opgegroeid in het prachtige Friese 
landschap kan het niet anders dan 
dat de natuur voor ons belangrijk is. 
In onze vrije tijd genieten wij hiervan, maar ook in 
onze projecten houden we rekening met de natuur en 
maken hier op een goede manier gebruik van. 

Wind Groep heeft al een aantal mooie voorbeelden 
geleverd van woningbouwprojecten in een groene 
omgeving. Kijk bijvoorbeeld naar De Sanding bij 
De Wilgen. In een plangebied van 75ha groen staan 
slechts 170 woningen. Een unieke verhouding die 
mede resulteert in zeer veel ruimte voor vrije natuur 
en water. Weidse vergezichten en zeer hoogwaardig 
wooncomfort. Nu, twintig jaar na realisatie is 
duidelijk bewezen dat de visie van destijds bijzonder 
goed uitpakt. Niet in de laatste plaats voor de natuur, 
die heeft onmiskenbaar een hoofdrol. De waardering 
van deze wijk door de bewoners is daardoor 
bovendien zeer hoog.

Een ander mooi voorbeeld is Blitsaerd Leeuwarden 
dat omgeven is door een prachtig natuurgebied, 
vlakbij de stad Leeuwarden. De ontwikkelaars van 
Wind Groep hebben samen met de gemeente en 
diverse natuurbeschermers een plan gemaakt 
passend in het landschap en bij de kwetsbare 
natuur. Een uniek gebied, dat zoveel mogelijk 
ongerept is gelaten en actief beheerd wordt door It 
Fryske Gea. “De natuur als buur” is daar het thema. 
Landschappelijke inpassing en verantwoordelijkheid 
voor het beschermen van natuurwaarden worden op 
die manier succesvol uitgevoerd. Met de tijd wordt 
het gebied waardevoller en leidt dit zelfs tot nieuwe 
isotopen.

Met de oprichting van Wind Solar zetten we de 
volgende stap. We zijn betrokken bij diverse 
gebiedsontwikkelingen waar opwekking van 
zonne-energie ingepast wordt ten behoeve van het 
realiseren van aardgasloze woonwijken. Daarnaast 
nemen we initiatief om grondeigenaren te ontzorgen 
bij de realisatie van zonne-parken. Blitsaerd Solar 
heeft vergunning gekregen voor een veldopstelling 
met zonnepanelen die voldoende energie genereert 
voor de hele woonwijk. De tweede fase van Blitsaerd 
zal daardoor geheel aardgasloos aangelegd 
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EEN tEGENPREStAtIE: MAAK ER GEBRUIK vAN!

Uw bedrijf/organisatie mag de maatschappelijke betrokkenheid via Ynnatura best tonen. En dat kan: donateurs 

van Ynnatura hebben het recht het Ynnatura-logo als teken van de ondersteuning te voeren. Bijvoorbeeld op 

briefpapier, folders, brochures of digitaal op de website of de digitale nieuwsbrief. Ook heeft u de mogelijkheid 

om ten behoeve van uw organisatie kosteloos van een aantal diensten van It Fryske Gea gebruik te maken, 

zoals:

•	 Een speciale excursie voor directie, raad van 

commissarissen of bijzondere relaties van uw organisatie. 

Dit kan bijvoorbeeld een vaar- of wandelexcursie zijn. Zo 

beschikt It Fryske Gea bijvoorbeeld over een excursieboot 

voor een boeiende vaartocht, maar ook over kano’s. 

It Fryske Gea verzorgt indien nodig de boot en de 

begeleiding; eventuele bijkomende kosten zijn voor uw 

organisatie.

•	 Een keer vergaderen op een bijzondere locatie?  

It Fryske Gea beschikt op vier verschillende locaties 

over een bijzondere accommodatie geschikt voor een 

vergadering of bijeenkomst.  Alle locaties staan in 

rechtstreekse verbinding met een prachtig natuurterrein: 

De Alde Feanen, Noard Fryslân Bûtendyks, het Ketliker 

Skar en het Mandefjild. Zo is het mogelijk als onderdeel 

van het programma of na afloop de natuur te verkennen 

onder leiding van een enthousiaste gids. De accommodatie 

en de excursie biedt It Fryske Gea u graag aan. Eventueel 

bijkomende cateringkosten zijn voor uw organisatie.

Voor excursiemogelijkheden en vergaderlocaties zie ook: www.itfryskegea.nl

Geïnteresseerd? U kunt contact opnemen met mw. A. Haaima via: info@studiohaaima.nl

worden. Uiteraard zal met de tweede fase 
ook het natuurgebied voor It Fryske Gea in 

oppervlak verdubbeld worden. We onderzoeken 
samen met It Fryske Gea wat we kunnen doen 
aan natuurontwikkeling onder en rondom 
zonnepanelen-velden. 

Daarmee lopen we in de pas met de wet- en 
regelgeving die momenteel erg snel wordt 
toegeschreven op het uitbannen van het gebruik 
van fossiele brandstoffen. Al met al een goede 
ontwikkeling.

Excursie met een gids van It Fryske Gea

vergaderlocatie Ketliker Skar

nr16juni2018.indd   7 20-06-18   14:32:58


