
Windturbines  
Te hoog, te dichtbij, ziekmakend 
Actie vereist voor het te laat is!  
Ook wij zijn grote voorstanders van verduurzaming. Maar dan wel op een manier die echt 
duurzaam is voor mens, natuur en onze leefomgeving. De volstrekt eenzijdige nadruk op grote 
windturbines is onnodig, schadelijk en vooral gebaseerd op winst voor projectontwikkelaars en 
landeigenaren. Wij vinden het belangrijk om hier meer bekendheid aan te geven want de politiek 
negeert de belangen van ons als omwonenden! 
 
Gezondheidseffecten  
Er wordt steeds meer bekend over de negatieve gezondheidseffecten van windturbines. 
Huisartsen maken zich grote zorgen en gaan zich ook landelijk organiseren om in actie te komen. 
Omwonenden van windturbines worden er letterlijk ziek van. Ze hebben last van slapeloosheid, 
stress, onrust, hoge bloeddruk, oorsuizen. Dit wordt veroorzaakt door laagfrequent geluid, door 
slagschaduw en (knipperende) lichten. Deze mensen willen dan vaak nog maar 1 ding en dat is zo 
snel mogelijk verhuizen, maar dan moeten ze eerst nog wel hun huis kunnen verkopen. Ronduit 
alarmerend over de gezondheidseffecten voor omwonenden (ook op grotere afstand) is de 
uitzending van AVRO/TROS “Een vandaag” van 8 december 2020. Zie ook onze website. 
 
Mega hoog 
In Angerlo zijn net 4 windturbines geplaatst met een tiphoogte van 175 meter. Maar hier worden 
ze nog veel hoger. Het landgoed Keppel wil namelijk mega hoge windturbines plaatsen op het 
landgoed Keppel met een tiphoogte van 230 meter. Bijna anderhalf keer zo hoog! Fase 1 op het 
grondgebied van Doetinchem en aansluitend volgt fase 2 op grondgebied Bronckhorst. Zulke 
mega hoge windturbines staan op zee of aan de kust maar horen niet op land. Waarom hier dan 
zo hoog? Dat is nodig omdat dit een van de meest windarme gebieden van Nederland is. Eigenlijk 
is het gebied dus helemaal niet geschikt voor windturbines.  
 
Te dichtbij 
Laag-Keppel is een beschermd stadsgezicht, daarvoor geldt een beschermde zone van 2 km. Maar 
in de voorliggende plannen zijn de windturbines op 400 meter afstand van de bestaande 
woningen gepland. Wij roepen de gemeente Bronckhorst op deze regelgeving strikt te handhaven 
en er alles aan te doen de gemeente Doetinchem er ook toe te bewegen deze zone te 
respecteren. De status van beschermd stadsgezicht is niet te negeren. Het lijkt er op dit moment 
niet echt op dat de gemeente Bronckhorst zich hier écht hard voor gaat maken. 
 
Waardedaling woningen 
Diverse onderzoeken tonen aan dat de prijzen van huizen nu al dalen door de nabijheid van 
windturbines. Mogelijk worden de meest nabijgelegen woningen misschien in de toekomst zelfs 
wel onverkoopbaar.  
 
 
 
 



Schade aan onze leefomgeving 
Langzaam maar zeker wordt duidelijk welke schade grote windturbines aanrichten aan ons 
landschap en onze natuur. Die schade is niet alleen tijdelijk, maar vaak onherstelbaar. Ons unieke 
landschap en onze natuur worden onnodig ontwricht.    
 
Alternatieven niet onderzocht 
Ook wij willen dat de gemeente Bronckhorst op een realistische en democratische wijze 
energieneutraal wordt. Daartoe dienen alle mogelijkheden te worden onderzocht en 
gestimuleerd. Zoals volop inzetten op energiebesparing o.a. door middel van voorlichting, isoleren 
en alternatieve opwekking door middel van zonne-energie, bio-energie door vermesting, kleine 
windmolens etc. Recent is duidelijk geworden dat de gemeente de mogelijkheid om zonder hoge 
windturbines energieneutraal te worden niet heeft onderzocht. Het lijkt dus een vooringenomen 
zaak. Men richt zich nu voornamelijk op zeer grote windturbines. Juist onze gemeente met zijn 
grote oppervlak en landelijke bebouwing leent zich uitstekend voor kleinschalige 
energieopwekking met grote opbrengsten. Wij vinden het stuitend dat andere mogelijkheden om 
te verduurzamen tot nu toe niet serieus zijn onderzocht. 
 
Besluitvorming 
Het college van de gemeente Doetinchem heeft al een akkoord gegeven op een principeverzoek 
over de plaatsing van 4 of 5 windturbines op het landgoed. Alle communicatie tot nu toe 
overziende is de gemeente Bronckhorst ook van plan om misschien wel 10 zeer grote 
windturbines op haar deel van het landgoed te laten verrijzen. Het besluit om voor 2022 geen 
besluit inzake hoge windturbines te nemen is slechts afstel. De plannen liggen al klaar om 
uitgevoerd te worden en lijken al in een veel eerder stadium te zijn afgestemd. 
 
Wat kunnen we doen? 

- Ons massaal aanmelden voor de online voorlichtingssessie op 21 januari van de gemeente 
Bronckhorst over natuur en landschap www.bronckhorst.nl/expertavondlandschap 

- Ons massaal inschrijven voor de online voorlichtingsbijeenkomst op 10 februari door de 
gemeente Bronckhorst voor de sessie gezondheid (link staat nog niet op website) 

- De petitie tekenen op onze website 
- Uw ongenoegen rechtstreeks per e-mail aan de gemeente richten 
- En uiteraard zullen we nog meer doen. Wij vragen u daarom onze website goed in de 

gaten te houden. 
 
Vrije gift 
De stichting wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers, maar moet ook kosten maken voor onder 
andere juridisch advies, drukwerk en website. Graag attenderen wij u op de mogelijkheid van een 
vrijwillige gift op NL54RABO 0347 0015 48 ten name van Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik.  
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik 
 
Website : www.tegenwindkeppeleneldrik.nl 
Email : tegenwindkeppeleneldrik@gmail.com 
Facebook : Tegenwind-Keppel-en-Eldrik 
Instagram:  tegenwindkeppeleneldrik     Laag-Keppel, 15  januari 2021 
 


