
Dit is een heel leuk initiatief. De leerlingen
keken er al weken naar uit en hebben zich
tijdens Aspiravi on the road geen seconde
verveeld. Ze waren heel erg verbaasd over
alles wat ze hoorden en vonden het bezoek 
de max! 
 
De kinderen gingen van de ene beleving naar
de andere. Die doe-activiteiten waren supertof
voor mijn leerlingen. Ze hebben zeker veel
geleerd over windenergie. 
 
Dank u wel voor deze ervaring!

Windenergie voor
516 West-Vlaamse schoolkinderen

516 leerlingen

17 scholen

Meer dan 500 leerlingen uit de
lagere scholen van Gistel en

omstreken ontdekten tijdens
Aspiravi on the road

op 5 & 6 maart in Gistel alles over
windenergie in 4 omgebouwde

containerklasjes én een echte
windturbine.

In de 4 containerklasjes leerden de kinderen
telkens over een ander aspect van windenergie
door een combinatie van educatie en beleving.

Wat is het belang van de energietransitie?
Hoe wordt een windturbine opgebouwd?
Een kijkje in de mast van een echte windturbine

Hoe wordt wind omgezet in groene stroom?
Hoe wordt die groene stroom verdeeld?
Zelf groene energie opwekken door te fietsen

Wat zijn de onderdelen van een windturbine?
Wat zijn de voordelen van windenergie?
Een virtuele klim in en tot bovenop de windturbine

Hoe wordt de kracht van de wind gemeten?
Welke windkracht is er nodig voor windenergie?
Een grote propeller simuleert 2, 4 en 6 Beaufort

Maarten Devos
Leerkracht in de derde graad
GO De Puzzel Zandvoorde / Oostende

Meer weten over Aspiravi on the road 
in Gistel?

uit 9 steden
en gemeenten

www.aspiravi.be
info@aspiravi.be

Op deze pagina vindt u het

persbericht met alle informatie,

verschillende artikels die in de

pers verschenen zijn en een

reportage van Focus WTV. 

Heeft u vragen? Contacteer ons!

Beste,
 

Zoals u weet moeten we samen werk maken van de energietransitie
en de groei van hernieuwbare energie, waaronder windenergie.
  

Fundamenteel bij de realisatie van lokale windenergieprojecten is
draagvlak bij de omwonenden van het project. Bij Aspiravi weten we
dat informatie de basis vormt van dat maatschappelijk draagvlak. 
 

Informeren, daar zijn wij bij Aspiravi helemaal van doordrongen.
Tijdens ons event ‘Aspiravi on the road’ informeerden we 12-jarigen
over windenergie. Want zij zijn onze toekomst. Voor hen werken we
samen aan duurzaamheid én draagvlak.  
 

Hieronder tonen wij u graag onze aanpak. Aarzel niet ons te
contacteren met uw vragen.

https://www.aspiravi.be/nl/onze-projecten/wind-op-land/belgie/gistel

