
Als de
molens
janken
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Wi n d e n e r g i e

In de Noordoostpolder woedt een
bittere strijd tussen de boeren met
windmolens en bewoners die er last
van hebben. „Ik word door mijn
eigen overheid belazerd.”

Door onze redacteur
Arjen Schreuder

H
et is eerlijk gezegd best las-
tig te bepalen wat het ge-
luid is waar sommigen in
de Noordoostpolder zo-
veel last van zeggen te on-
dervinden. Windturbines,

de wieken meegerekend bijna tweehon-
derd meter hoog, staan in al hun reusach-
tigheid onvermoeibaar lucht te scheppen,
maar veel herrie lijken ze niet te maken. Of
toch? „Het is vandaag niet zo erg, maar ho-
ren doe ik ze zeker wel”, zegt Henk Ho-
ving, bewoner van een boerderij achter de
dijk van het IJsselmeer. „Niet iedereen
heeft er even veel last van. Dat wisselt per
persoon.”

We spitsen de oren. O pp e r s te concen-
tratie. De gedachte uitbannend dat wonen
in een drukke stad of langs een autoweg
echt erger is. Ook even niet denkend aan
mensen hier in de omgeving die er totaal
geen hinder van zeggen te ondervinden.
En waarachtig, na een paar minuten krij-
gen we enig gevoel voor wat Hoving be-
doelt als hij het geluid vergelijkt met wan-
neer je blaast over een fles. Woeee.
Woeee. Woeee. We beginnen een brom-
toon te horen. Licht. Alsof ver weg vlieg-
tuigen aanstalten maken om op te stijgen.
Misschien moet je hier wonen om er lang-
zaam gek van te worden. Hoving: „Het is
moeilijk uit te leggen. Dat komt omdat het
hier normaal gesproken helemaal stil is.
Vroeger kon je op vijf kilometer een bootje
op het IJsselmeer horen varen.”

Vijf jaar geleden waren we hier ook.
Sindsdien zijn vriendschappen verbroken.

De windmolens gaan de bijna veertig par-
ticiperende boeren over enkele jaren mis-
schien rijk maken en drijven andere bur-
gers, vaak hun buren, tot wanhoop. Tot de
laatste groep behoort Piet Reinders. Hij
heeft zijn huiskamer zo ingericht dat hij tij-
dens het lezen van een krant niet steeds
een van de drie windmolens in zijn directe
omgeving hoeft te zien. Voor een van de
ramen hangt permanent een gordijn.

Reinders: „Ik heb altijd gezegd dat de
waarde van mijn huis lag in de locatie. Stil-
te. Duisternis. Uitzicht. Dat is allemaal
weg. Ik kan mijn huis niet meer verkopen.
Het was mijn pensioen. Ik moet hier de rest
van mijn leven blijven.” Henk Hoving: „On-
ze huizen zijn minder waard geworden. Ze
zijn niet te verkopen. Officieel wil de ge-
meente Noordoostpolder niet van een
waardedaling spreken, want dat kun je pas
weten als er woningen worden verkocht,
redeneren ze. Intussen hebben ze mij wel 5
procent korting gegeven op de onroeren-
dezaakbelasting, uit coulance, en heeft de
rechter onlangs bepaald dat dit 15 procent
moet zijn. Ik ben blij met die uitspraak.”

Sommige bewoners van Creil, Espel en
Tollebeek hebben al jaren last van particu-
liere windmolens op het erf van verschil-
lende boeren. Daarover spraken we hier
vijf jaar geleden. Daar komt nu het wind-
park Noordoosterpolder bij. Dezer dagen
worden langs de dijk en in het IJsselmeer
86 windturbines gebouwd: 38 op het land,
vrij dicht bij de woningen, en 48 turbines
in het water. Tegelijkertijd worden 55 be-
staande windturbines verwijderd. Eén van
de nieuwe turbines, op 650 meter afstand,
vergalt het leven van Harrie Hageman
door een „laagfrequent resonantiege-

l u i d”, schrijft de bewoner. „Op dit mo-
ment slaap ik, voor het eerst van mijn le-
ven, uitsluitend met oordopjes in. Ik kocht
een dure koptelefoon die ook omgevings-
geluid wegzeeft en die ik binnen en buiten
opzet als de molens janken. Wij hebben dit
jaar voor het eerst tijdens de zomer niet
ons hele huis kunnen bewonen. De reden
hiervoor is dat de meeste molens al bij
normale wind een, voor sommigen, on-
verdraaglijk getoeter produceren.”

Ruisende bomen

We willen de klagers graag geloven. Maar
veel herrie horen we niet en ook drie voor-
zitters van dorpsverenigingen in de buurt
zeggen dat het reuze meevalt. Dorpsvoor-
zitter Lauran Hermus uit Creil: „Ik zeg niet
dat je molens nooit kunt horen. Als je er-
gens tegen bent, zoals tegen de bouw van
dit windmolenpark, dan kun je je aan elk
geluid ergeren. Maar meer geluid dan rui-
sende bomen maken ze niet.”

Ook voor dorpsvoorzitter Gilbert Basti-
aanssen uit Espel is de kwestie onbelang-
rijk. „Waarom hoor je nooit iets positiefs
over die molens? Ze staan hier aan het ein-
de van de polder in een mooie lijnopstel-
ling. Zelf woon ik op zevenhonderd meter
afstand. Van de oude windmolens hadden
we wel eens last, want daar zaten tandwiel-
kasten in. Van deze niet.” D o r p s vo o rz i t te r
Jan Swart uit Tollebeek zegt nooit klachten
te krijgen. „De molens zijn véél stiller dan
de vorige. Mijn persoonlijke mening is dat
je door de molens de contouren van de pol-
der beter ziet, een kunstenaar had het kun-
nen bedenken. En we hebben nu eenmaal
een probleem: we moeten minder afhan-
kelijk worden van fossiele brandstoffen.”

R E ACT I E

Directeur windpark

„Ik hoor meestal niks”, zegt directeur Jan-
neke Wijnia bij Agrowind, een initiatief-
nemer van Windpark Noordoostpolder.
Zelf woont ze op duizend meter afstand van
een reusachtige turbine. „Het is niet dat ik
nooit ergens last van heb. Mijn man heeft
een agrarisch bedrijf en als de aardappelen
onder de ventilatoren staan, dan doe ik
’s nachts mijn raam echt wel dicht.”Maar
windmolens hoort alleen een „klein aantal
o mw o n e n d e n”, zegt Wijnia. „Er is een groep-
je mensen dat zich vanaf het begin tegen de
plannen heeft verzet. Wij kunnen die molens
niet uit hun achtertuin wegpoetsen. Ik ben
na een melding vaak genoeg zelf gaan luis-
teren. Het geluid dat zij melden, hoor ik dan
niet. De meeste mensen zeggen dat ze
windmolens 90 procent van de tijd niet ho-
ren. De omgeving vindt het windpark in gro-
te meerderheid prachtig.”

Wijnia herkent zich in het geheel niet in de
verwijten die sommige omwonenden de
windmolenbouwers maken. „Wij voldoen
aan alle regels, en we doen zelfs wat ex-
t ra’s.”Er geldt een norm voor geluid, die ge-
middeld per jaar de 47 Lden niet te boven
mag gaan. „Dat is dus een gemiddelde. Het
kan dus 0 geluid zijn, maar soms ook wat
meer. Maar nooit meer dan 46 dB(A). Dat is
echt niet veel. Als wij tegen elkaar praten,
heb je het al over meer dan 70 decibel.”

Dat de windmolenbouwers geen oog heb-
ben voor de waardedaling van woningen,
klopt niet, vindt Wijnia. „Als er al een waar-
dedaling plaatsvindt, is de vraag of en in
hoeverre die valt toe te schrijven aan de
windmolens.Ook hier is de huizenmarkt in-
gestort. Ook hier is een economische crisis
geweest.”En moeten de windmolenbou-
wers de omwonenden compenseren? „Nou,
naaste omwonenden kunnen zich inschrij-
ven op een p ro f i t-regeling waarbij je een ge-
middelde jaarlijkse energierekening ver-
goed krijgt. Dat is op dit moment ongeveer
1.800 euro per jaar. Als iemand van mening
is dat zijn woning in waarde is gedaald, kun-
nen ze een verzoek tot planschade indie-
nen.”De windparkondernemers schenken
bovendien geld aan de omliggende dorpen.
„Een maatschappelijke bijdrage.”

De klagers volharden in hun verdriet dat
de rust is verdwenen. En misschien nog
betreurenswaardiger is de ontwrichting
van hun sociale leven. Piet Reinders ver-
telt dat hij op een windstille zomeravond
met vrienden in zijn tuin zat en na enkele
glazen wijn zowaar de moed kon opbren-
gen een van zijn buren te vragen alsjeblieft
zijn windmolen even stil te zetten. „Nee”,
was het antwoord. „Want dat kost geld.”
Dat heeft de relatie geen goed gedaan.
Reinders kreeg vroeger de laptop van een
andere buurman als die van huis was en
zijn windmolen niet zelf kon bedienen.
„Dat ging in goede harmonie.”

De buurman maakt nu deel uit van het
consortium dat het windpark bouwt, en
zwijgt. „Hij mag niet meer met ons praten.
Dat heeft hij ons huilend verteld.” Hov i n g :
„Mensen van het windpark praten niet.
Als wij iets willen afspreken, bijvoorbeeld
over een schadevergoeding voor de waar-
dedaling van woningen, dan vinden wij de
deur gesloten. Molenboeren en overheid
vormen een gesloten front tegenover de
bevolking, zo ervaren wij dat. ”

Je moet de emoties die de windmolens
oproepen niet onderschatten, zeggen
Reinders en Hoving. Wat hun nog het
meest dwarszit, zeggen ze, is dat de om-
wonenden nooit een echte gesprekspart-
ner zijn geweest voor de boeren en ver-
schillende overheden die dit „wa a n z i n n i ge
projec t” na veel onderling geruzie beslo-
ten te bouwen, maar als „te genst ander ”
zijn beschouwd sinds zij een keer gebruik
hebben gemaakt van hun recht op in-
spraak. Hoving: „De bouwers, de bedrij-
ven, de boeren, de banken en de overheid
staan met hun rug naar de bewoners. Wat

ons steekt, is dat wij niet mogen meepra-
ten. Terwijl wij toch ervaringsdeskundi-
gen zijn, want er staan hier al heel lang
windmolens. Wat ons stoort is dat wij niet
op iemand af kunnen stappen als wij er-
gens last van hebben – zoals je, wanneer
een buurman bijvoorbeeld met veel herrie
het gras maait, hem vraagt daar even mee
te stoppen. Er wordt gezwegen. Als wij
klagen dat we ’s nachts tegen een partij ro-
de knipperlichten bovenin de turbine aan-
kijken, wat volgens de natuurwetgeving
niet mag, dan stuurt de provincie niet ie-
mand die dat controleert, maar alleen een
formeel-juridisch briefje. Als wij klagen
dat het geluid van de windmolens niet
wordt gemeten, maar alleen per jaar
wordt berekend aan de hand van de fa-
brieksgegevens van de molens, dan krij-
gen we van de herriemakers alleen als ant-
woord dat de overheid achter hen staat.
Wij voelen ons bedrogen.”

Piet Reinders zou weleens over een „f at -
s o e n l i j ke ” schadevergoeding willen over-
leggen. „Bewoners langs de Betuweroute
zijn toch óók gecompenseerd?” Hij voelt
zich vernederd. „Ik heb altijd geprobeerd
fatsoenlijk te leven. Misschien ben ik naïef
geweest. Ik heb gemerkt dat het land waar
ik in leef, niet fatsoenlijk is. Ik word door
mijn eigen overheid belazerd.” Intussen
ergert hij zich aan de „nieuwe geldade l”
die aan het ontstaan is van de boeren die
participeren in het windpark. Reinders:
„Het irriteert mij geweldig dat de keuter-
boeren die vroeger met grote moeite aard-
appelen stonden te poten, nu ineens een
grote BMW voor hun deur hebben staan.
Die hebben ze zomaar van de overheid ge-
kregen. Wat hebben ze ervoor gedaan?”

De meeste
molens
produceren al
bij normale
wind een
o nv e rd ra a g l i j k
g e to e t e r
Harrie Hageman
bewoner

Piet Reinders: „Stilte. Duisternis. Uitzicht. Dat is allemaal weg.”
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