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Beste lezer,
Voor u ligt een krant die gaat over ons 
leven en de toekomst van onze kin-
deren en kleinkinderen. Het klimaat 
verandert en dat moeten we stoppen. 
Dat is wat u en ons drijft. Maar in 
onze omgeving dreigen we hiermee 
totaal te ontsporen. Een onzichtbaar 
syndicaat van energiereuzen, landei-
genaren, overheden en politici wil ons 
land volbouwen met windturbines. 
Geen windmolens, maar reusachtige 
stroomfabrieken op honderden meters 
hoogte. En dat is een dramatische 
ontwikkeling. Deze stroom is niet no-
dig, omdat we als Achterhoek met z’n 
allen heel goed op weg zijn om zelf-
standig, kleinschalig en met een paar 
slimme projecten meer stroom op te 
gaan wekken dan nodig is om al in 
2030 energieneutraal te zijn. En deze 
stroom is slecht. Het massaal gebruik 
van windturbines is de meest schade-
lijke manier om energie op te wekken. 
Ze ontsieren het landschap, brengen 
ernstige schade toe aan de natuur, zijn 
slecht voor onze gezondheid, heb-
ben een beperkte levensduur en zijn 
nauwelijks recyclebaar. Niemand moet 
dit willen.

Waarom komen ze er dan toch? Dit is 
een lang verhaal, dat we in detail zul-
len uitleggen in de komende pagina’s. 
Maar het korte antwoord is: geld. In de 
door de regering ingestelde klimaat-
tafels werd het thema windenergie 
gedomineerd door de energiereuzen, 
de overheid en de milieubeweging. 
Daar ontstond het idee om windtur-
bines te gebruiken. Simpel en snel 
veel ‘duurzame’ energie produceren. 
En liefst niet op zee. Dat is weliswaar 
goedkoper en effectiever dan op land, 
maar levert weinig subsidie op. Wat op 
land wel het geval is (de zogenaam-
de SDE+ en SDE++ regelingen). De 
weerstand die dit zou oproepen bij de 
bevolking kon eenvoudig wettelijk wor-
den beperkt door de gemeenten het 
vuile werk te laten opknappen, in ruil 
voor een deel van de opbrengsten. De 
provincie zou dan de meeste bezwa-
ren kunnen afvangen en de rijksover-
heid achterover leunen. Dat was al met 
al het geld wel waard. En de bevolking 
werd genegeerd, de schadelijke effec-
ten voor lief genomen. Voor het goede 
doel. Het lijkt fictie, maar in dit geval is 
het echt. 

Zo gezegd, zo gedaan. Er wordt ge-
strooid met windturbines, alsof het 
hagelslag is. In Doetinchem, Langerak 
en bij Keppel zijn de plannen al heel 
ver en ook Doesburg is niet veilig. Per 
windturbine ‘vangt’ het landgoed Keppel 
100.000 euro per jaar en de gemeente 
loopt ook lekker binnen. Alles betaalt 
door de overheid, u en ik dus. Als burger 
heeft u geen enkele inspraak, al wordt 
dat wel geveinsd. Alternatieve opties om 
duurzame energie op te wekken worden 
genegeerd en wat u zelf aan energie op-
wekt mag u straks niet meer leveren aan 
het net. Want alles draait om windturbi-
nes, zo vindt het syndicaat.

Dit verhaal lijkt slecht verzonnen, maar 
is echt waar. Dat zullen we de komende 
pagina’s met u delen. In de hoop dat u 
zich niet langer laat misleiden en de prijs 
mag betalen voor falend beleid, geba-
seerd op geld. Help ons de windturbines 
te stoppen en de wereld beter door te 
geven aan onze kinderen en kleinkinde-
ren. Stop het Grote Bedrog.

Tegenwind Keppel en Eldrik
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WOON JIJ IN DIT RISICOGEBIED ? 
10 x de tiphoogte van de (potentieel) geplande windturbines 

Vind je jouw GEZONDHEID en die van je (klein)kinderen belangrijk?  

Risicogebied fase 2 

Risicogebied fase 1 

Risicogebied fase 1 & 2 

Beste Noabers: 
het is TIJD om 
wakker te worden!
Gemeente Doetinchem, Landgoed 
Keppel en Greentrust zijn al sinds 
2018 in gesprek over windturbines: 
er dreigt een gigantisch windpark 
van mogelijk 15 windturbines van 
230 meter hoog langs de Oude 
IJssel (fase 1 in gemeente Doetin-
chem 5 stuks, fase 2 in gemeente 
Bronckhorst 10 stuks). Een bedrei-
ging voor uw gezondheid, aantasting 
van het landschap, waardedaling 
van uw woning en aantasting van uw 
woongenot. Het is daarom NU tijd 
om van u te laten horen.

Gezondheidsrisico’s: 
duidelijk signaal door 
artsen
Een overgroot deel van de bevolking 
staat, gesteund door steeds meer 
artsen, op dit moment lijnrecht 
tegenover de politiek en initiatief-
nemers van windparken. Steeds 
duidelijker wordt dat er grote ge-
zondheidsrisico’s zijn als je in de 
buurt van een windturbine woont: 24 
uur, 365 dagen per jaar hoorbaar en 
niet hoorbaar geluid. Gezondheids-
klachten: slaapproblemen, hart- en 
vaatziekten, hoge bloeddruk, oorsui-
zen etc.. Het RIVM, de instantie waar 
de overheid het beleid en richtlijnen 
voor o.a. windturbines aan ontleent, 

erkent dat er nog onvoldoende on-
derzoek is gedaan naar effecten van 
hoge windturbines. Ze baseert zich 
nu op oude onderzoeken van kleine-
re turbines. In het buitenland gelden 
al stengere normen waardoor wind-
turbines niet zo dicht bij woningen 
mogen staan (10 x tiphoogte, dat 
zou 2,3 km inhouden).

Groot deel Doetinchem 
(inwoners wijk de Huet/
rand Doetinchem) niet 
geïnformeerd
Het Landgoed Keppel (familie van 
Lynden), de Gemeente Doetinchem 
en Greentrust hebben er bewust 
voor gekozen een groot deel van 
Doetinchemse wijken niet te in-
formeren over de plannen op de 
gemeentegrond van Doetinchem. 
Dit uit angst voor weerstand. Woont 
u binnen een straal van 2,3 km van 
de windturbines, dan loopt u wel 
degelijk risico.

Waardedaling woningen, 
aantasting woongenot, 
natuur en landschap.
De komst van windturbines van 230 
meter hoog in uw woonomgeving 
leiden tot een waardedaling van uw 
woning. Bovendien wordt het woon-
genot aangetast door overlast van 
geluid van de windturbines, slag-
schaduw, knipperende lichten. We 

WAAK VOOR UW 
GEZONDHEID, 

HET LANDSCHAP, 
DE NATUUR, DE 
LEEFOMGEVING  

EN DE WAARDE VAN 
UW WONING! 

BEN JIJ OOK BEZORGD? 
LAAT JE STEM HOREN!
U kunt uw ongenoegen op verschillende manieren laten blijken.
Het is belangrijk dat u dat doet!

1. Teken de petities: 
 plannen Doetinchem: https://www.tegenwindoudeijssel.nl/
  Petitie-tegenwindmolenparken-Oude-IJssel
 plannen Bronckhorst:  https://tegenwindkeppeleneldrik.nl/doel/
  petitie

2. Heeft u al nagedacht over een rechtsbijstandverzekering? Graag 
geven we u (mede op advies van een advocaat) in overweging te ne-
men tijdig een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dit kan zinvol 
zijn met het oog op eventuele juridische procedures.

3. U kunt zich ook aanmelden als inspreker bij (commissie)vergade-
ringen. Dat kan tot uiterlijk 48 uur van tevoren bij de griffie van de 
gemeente (griffie@doetinchem.nl en griffie@bronckhorst.nl). Let op: 
inspreken bij de raadsvergadering is niet mogelijk.

4. Uw financiële ondersteuning van ons verzet is zeer welkom: u kunt 
een donatie doen op rekening NL54RABO0347001548 t.n.v. Stich-
ting Tegenwind Keppel en Eldrik.

Gezondheid en schade
‘Windturbines hebben grote schade op de gezondheid van omwonenden en ruïneren natuur en milieu 
in de omgeving. Deze schade is vaak blijvend, zoals steeds meer studies uitwijzen. De overheid heeft de 
plicht haar mensen te beschermen. Hierin wordt gefaald.’

De Bottom Line Up Front: in Nederland is geen 
integraal onderzoek gehouden naar gezond-
heidsklachten veroorzaakt door windturbines. Er is 
weliswaar een literatuuronderzoek uitgevoerd door 
het RIVM, maar hierin is alleen gebruik gemaakt 
van willekeurige buitenlandse onderzoeken die 
niet alleen gedateerd zijn, maar ook niet zomaar 
te projecteren op de situatie in Nederland. Opval-
lend in deze buitenlandse studies is dat vrijwel alle 
windturbines in dunbevolkt gebied staan en een 
maximale tiphoogte hebben van 120 meter. Daar-
naast woont het overgrote deel van de omwonen-
den in deze studies op meer dan 500 meter van 
de turbines en is de geluidsbelasting lager dan 42 
db. Dus op geen enkele wijze van toepassing op de 
Nederlandse situatie. Daarbij komt dat in Nederland 
de gemeente zelf kaders kan stellen over ruimte en 
afstand (soms maar 300 meter). De geluidsnorm 
is tot 47 db opgerekt, maar dat is dan het gemid-
delde geluidsniveau over een week, niet de piekbe-
lasting. Dit is ver boven het oorspronkelijke advies 
van TNO en het RIVM en ruim boven de norm 
van de WHO (de Wereldgezondheidsorganisatie 
van de Verenigde Naties). Tenslotte zijn de in onze 
regio geplande windturbines hoger dan 230 meter, 
tot nu toe bestaat er geen enkel onderzoek naar 
de effecten van dergelijk reuzen. De conclusie is 
duidelijk: de overheid faalt volledig bij de uitvoering 
van haar taak uit voorzorg voor haar burgers me-
ga-windturbines pas te plaatsen nadat de effecten 
voor de gezondheid en het milieu bekend zijn.
Later we eens nader kijken naar wat we nu weten 
over de gezondheidsklachten. Er worden steeds 

meer studies gepubliceerd waarin de bewegings- 
en geluidseffecten van de windturbines een groot 
effect lijken te hebben op omwonenden, tot op kilo-
meters afstand.
Het gaat hierbij om met elkaar samenhangende 
klachten, zoals slapeloosheid, ergernis , hoofdpijn, 
stress, coördinatiestoornissen, ontwikkelingsstoor-
nissen alsmede cardiovasculaire effecten m.n. 
hypertensie, hartritmestoornissen en aanwijzingen 
voor toename hartinfarcten. Ernstige klachten met 
langdurige effecten. Dit is uitgebreid beschreven in 
de Volkskrant en in een studie van het Democra-
tisch Energie Initiatief (DEI).

Lees ook het artikel: Is het geluid van windmolens 
ziekmakend? ‘Toen we verhuisden, was ik binnen 
twee weken van alle klachten af’ (De Volkskrant, 9 
april 2021). 
Of ga naar de volgende website:
www.vdladvocaten.nl/wp-content/ 
uploads/2021/02/Voorkom-het-windturbine 
-syndroom_DEI-1_-22-1-2021.pdf

Vanwege het groeiende besef dat windturbines 
schadelijk zijn, is in delen van Duitsland al besloten 
dat windturbines alleen mogen worden geplaatst 
als er geen mensen wonen binnen 10x de hoogte 
van de turbine. In België is de bouw van windtur-
bines stilgelegd omdat de effecten voor mens en 
milieu niet duidelijk zijn. Onze buren weten er dus 
van. 
In Nederland negeren we deze signalen. Niet het 
Rijk stelt de kaders (bijvoorbeeld qua afstand en 

hoogte), maar de gemeente. Dezelfde gemeente 
die er geld aan verdient. De slager keurt zijn eigen 
vlees. En de provincie faciliteert dit.

Hierdoor ontstaat een rare situatie. In de eerste 
plaats is het niet te ontkennen dat er, steeds vaker 
en indringender, aanwijzingen zijn dat windturbines 
slecht zijn voor de gezondheid. In de tweede plaats 
komt daar het zorgbeginsel van de overheid om de 
hoek kijken. Kernvraag daarbij is wie moet bewijzen 
dat de windturbines schadelijk zijn? Tot nu toe wil 
de overheid deze bewijslast bij de burger leggen. 
Staatsrechtelijk volledig onjuist. Het is immers de 
overheid die, vooraf en feitelijk, moet kunnen aan-
tonen dat windturbines geen schadelijke effecten 
hebben. Deze bewijslast om te willen draaien is pas 
echt ziekmakend.
Windturbines hebben ook een desastreuze invloed 
op natuur en milieu. Ze richten schade aan bij flora 
en fauna. Niet alleen bij vogels, maar ook op de 
grond door de windeffecten, de geluidsproductie 
en de invloed op de begroeiing in de directe om-
geving. 

Windturbines verstoren ook het landschap. Vooral 
in het vlakke coulisselandschap van de Achterhoek 
zijn de windturbines een ernstige dissonant met 
een negatieve invloed op de horizon.
Voor meer informatie over de schade door wind-
turbines aan natuur, milieu en landschap: Lees het 
artikel ‘Hoe windmolens de natuur verwonden’. Scan 
de QR-code bij Bak 3 en u kunt dit artikel lezen.

Voor wie zich verder wil verdiepen in wat een 
groep artsen ook voor de leek toegankelijk heb-
ben gemaakt , kan terecht op www.windwiki.nl.

DE VOLGENDE DATA ZIJN VAN BELANG:

GEMEENTE DOETINCHEM GEMEENTE BRONCKHORST
12 MEI beeldvormende raad 12 MEI commissievergadering
19 MEI dialoogsessie RES 1.0
20 MEI informatieve raad 18 MEI commissievergadering: 

enquête windturbines
27 MEI raadsvergadering 27 MEI raadsvergadering
3 JUNI beeldvormende raad
10 JUNI informatieve raad 10 JUNI commissievergadering
17 JUNI beeldvormende raad
24 JUNI raadsvergadering 24 JUNI raadsvergadering

UITERLIJK 1 JULI: kaders hoge 
windturbines

1 JULI deadline voorlopig RES 1.0 
bod RES-regio Achterhoek door 
college (richting Den Haag)

1 JULI deadline voorlopig RES 1.0 
bod RES-regio Achterhoek door 
college (richting Den Haag)

1 OKTOBER: vaststelling RES 
bod 1.0 door raadsvergadering 
Doetinchem

1 OKTOBER: vaststelling RES 
bod 1.0 door raadsvergadering 
Bronckhorst

U kunt de vergaderingen live volgen via de website van de gemeente(n): 
https://besluitvorming.doetinchem.nl/vergaderingen (Gem. Doetinchem)
https://channel.royalcast.com/bronckhorst (Gem. Bronckhorst)

wonen in een schitterend landschap 
met veel natuur en dieren, waar u 
nu nog ongestoord kunt wandelen, 
fietsen of vissen. Het landschap 
wordt onomkeerbaar aangetast voor 
minimaal de komende 30 jaar. 

Belangrijke rol raadsleden
De raadsleden zijn gekozen door de 
inwoners. Zij behoren de belangen 

van inwoners te behartigen en toe-
zicht te houden op het functioneren 
van het college. Het wordt tijd dat 
de raadsleden écht luisteren naar de 
burgers. Het is overduidelijk dat er 
onvoldoende draagvlak is voor hoge 
windturbines. Het moet en het kán 
anders, er zijn alternatieve vormen 
van duurzame energie. 

HET BEDROG Tegenwind Keppel en Eldrik

Doetinchem

Dichteren

Wehl

NieuwWehl

Langerak

Laag Keppel

Hoog Keppel Hummelo

Voor Drempt

Eldrik



5

Windturbines:

HET RAD 
VAN BEDROG

BAK 1
De klimaattafel energie wil in 2030 70% duurzame energie. Met de nadruk op grote sub-
sidies voor windenergie op land. Alle deelnemers blij: de energiereuzen, de landeigena-
ren en de overheid. U was niet uitgenodigd, maar mag wel betalen. Een lekker begin.

BAK 2
In de Achterhoek wil men niet in 2050 energieneutraal zijn, maar in 2030. 
Maar hier spreken de euro’s: de subsidies op windturbines moet je niet laten 
lopen. Althans: dat vinden onze bestuurders. Blinde ambitie samen met veel 
euro’s gaan boven de schade, gezondheid en overlast en alternatieven wor-
den nauwelijks onderzocht. En u? U telt niet mee. Nog steeds niet.

BAK 3
Lees het artikel ‘Hoe windmolens de natuur verwonden’. Scan de QR-
-code of lees het artikel in dit midden katern.

BAK 4
Windenergie is als een kalverliefde voor de bestuurders van ons land: 
iets anders bestaat er niet. De gemeentes mogen hier de kastanjes 
uit het vuur halen, de provincie regelt de procedures. En het Rijk? Dat 
heeft alles gedelegeerd, weigert de regie te nemen en leunt lekker 
achterover. Zo heeft Ed Nijpels dit geregeld. Hierdoor worden alter-
natieven nauwelijks onderzocht. Waterstof, bio-energie, hydro-energie 
of in de toekomst veilige kernfusie zijn allen weeskinderen. Oh ja, en 

wat u zelf opwekt 
telt in geen enkele 
rekensom mee. U 
kunt straks ook niet 
meer leveren aan het 
net. Veel te veel werk 

voor onze energiereuzen.  

BAK 5
Waarom gaan windturbines boven 
alles? In ieder geval vanwege het 
geld. Niet alleen worden er mil-
jarden aan subsidies verstrekt (dat 
heet dan SDE++, in vaktermen), maar 
een landeigenaar strijkt ook tenminste 
100.000 per jaar op voor een grote wind-
turbine. En de lokale overheid krijgt ook 
nog tienduizenden euro’s bonus per jaar. Als 
burger kunt u meebetalen (dat heet ‘participe-
ren’), maar verwacht geen superrendement. Daar 
zijn de energiereuzen niet zo happig op.

BAK 6
Steeds meer burgers keren zich tegen windturbines. Zo is rond 
de Oude IJssel driekwart van de bevolking tegen deze reuzen. 
Velen van deze mensen zijn zeer betrokken met het milieu en willen 
de aarde goed doorgeven aan de nieuwe generatie. Windturbines zijn 
daar volkomen ongeschikt voor. Het is verouderde techniek, schadelijk voor 
mens en natuur, beperkt van levensduur, niet recyclebaar en verscheurt 
het landschap. Maar deze inspraak wordt genegeerd, niet geduld of 
eenvoudigweg belachelijk gemaakt. Dat is bestuurlijk Nederland in 
2021. 

BAK 7
Geen enkele van de 8 ge-

meenten in onze regio heeft 
bij de laatste gemeenteraadsver-

kiezingen van de kiezer een mandaat 
gekregen om windturbines te plaatsen. 

Geen enkele van de heersende coalities 
heeft dat daarom in de partijprogramma’s van 

de regerende partijen of coalitieakkoorden 
staan. U heeft uw stem dus niet gegeven 
aan de plaatsing van windturbines, onze 

regio wil ze niet!

BAK 8
Hoe ontwijk je de wil van 

het volk? Door de constructie 
van een Regionale Energie 

Strategie. Het is heel simpel. 
Je laat namens de gemeente 
een wethouder plaatsnemen 

in de RES. Die kan vervolgens 
met een torenhoge ambitie terug 

naar het college en de raad. ‘Want 
de RES wil dat’. Omdat de coalities 

graag de macht willen houden in 
hun gemeente, stemmen ze er maar 

mee in. Ook al hebben ze geen man-
daat van de kiezer. En zo wordt u ontwe-
ken en de 

democrati-
sche controle 
van de burger 

op het bestuur 
een farce. 

BAK 9
Hoe denken bestuurders, 

energiereuzen en landeige-
naren over de weerstand te-
gen windturbines? Vrij sim-
pel. Of u bent een ‘Nimby’ 
(‘not in my backyard’), of u 
wilt geld. Nergens is er het 

besef dat u wordt gedre-
ven door ideologie, over-
tuiging, studie en kennis. 

Een grotere minachting 
van de burger is nauwelijks 

mogelijk. 

BAK 10
Alle plannen zijn klaar, het wachten is 
alleen nog op de goedkeuring van de 
RES door de gemeenteraden. Daar-
na liggen de vergunningen klaar en 
wordt er gebouwd. En dan staan de 

windturbines voordat u het beseft. 
Denk dus niet dat u nog tijd heeft, 

die illusie wordt u aangeboden 
door de bestuurders.  

BAK 11
Het staal van windturbines is te recyclen, de betonnen fun-

deringen en de wieken nauwelijks. Er is wel onderzoek 
of dit soort kunststof deels kan worden hergebruikt, 

maar dat staat in de kinderschoenen. Dus worden 
de wieken van oude windmolens maar begraven, 
in afwachting van iets beters. Lekker duurzaam.

BAK 12
Windturbines leiden tot grote schade op de gezondheid van omwonenden en 
ruïneren natuur en milieu in de omgeving. Deze schade is vaak blijvend, zoals 

steeds meer studies uitwijzen. De overheid heeft de plicht haar mensen 
te beschermen. Hierin wordt gefaald.

DIXI

ALLEEN VOOR:
• Stem burger
• Inspraak
• Feiten
• Wijsheid

“Zij bepalen, 
wij betalen!”

€ € € € € €

KASSA

BAK 1

BAK 12

BAK 11

BAK 10

BAK 9

BAK 8

BAK 7

BAK 6

BAK 5

BAK 4

BAK 3

BAK 2
Klimaattafelbak

‘OVER U,  
NIET MET U.’

Ambitiebak
‘VEEL’ GAAT  

BOVEN ‘GOED’.

Familie van Lynden
NATUUR  

OF MUNTEN

Ed Nijpelsbak
‘VUIL WERK?  

IK NIET!’

Centenbak

€€€€€€

Inspraakbak
BUITEN 

WERKING
Mandaatbak

‘DE KIEZER IS 
EEN NONO’

R.E.S. bak
DE R.E.S. IS 

HEILIG EN DE 
WETHOUDER 
DE PROFEET

Participatiebak
NIET 

INSTAPPEN

Recyclebak
‘CHECK OUT ANY 
TIME YOU LIKE, 

BUT NEVER LEAVE’

Gezondheidsbak
‘NIET KLAGEN, 
MAAR DRAGEN’

   
LA

N
D

EI
GEN

AREN    ENERGIEREU
ZEN

 
 IN

VESTEERDERS           OVERHED
EN

Plaatsbak
‘SNELLER DAN 
UW SCHADUW’
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Met iedere draai is uw 
woning minder waard

 

                                                      

 

               

 

 

                                                      

  

HET BEDROG Tegenwind Keppel en Eldrik



6 7

Windenergie op land wordt neergezet als noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat is 
echter niet meer waar. Natuurlijk is het gebruik van kleinschalige windmolens een mooie optie om 
particulieren hun eigen stroom te laten opwekken, maar de noodzaak tot plaatsing van windturbines 
op land is helemaal achterhaald. Op zee is veel beter. Omdat het kan, geen subsidie kost en minder 
schadelijk is en technisch de toekomst heeft. Een overzicht.

Laten we beginnen met uit te leggen waarom het 
kan en starten met de cijfers. Volgens de huidi-
ge plannen zal er in 2023 voor 4,4 gigawatt aan 
windmolens op zee staan. Dat is genoeg voor 
zo’n vijf miljoen huishoudens. In de Routekaart 
Windenergie op Zee staat dat er tussen 2023 en 
2030 nog eens 7 gigawatt moet worden bijge-
bouwd. Dat is bijna 6% van het huidige totale 
energieverbruik in Nederland en bijna 41% van 
het huidige verbruik van elektriciteit in Neder-
land. Natuur & Milieu pleit voor een groei naar 18 
gigawatt aan windmolens. Dit is het minimale wat 
nodig is om onze CO2-uitstoot zodanig te verla-
gen om verdere opwarming van de aarde tegen 
te gaan. 

Die ruimte is er. Ook al wordt de Noordzee ook 
gebruikt voor de scheepvaart, olie- en gaswin-
ning, visserij, defensie en natuurlijk: door de 
natuur. Om alle Nederlandse huishoudens van 
zeestroom te voorzien is een ruimte van 31 bij 31 
kilometer nodig. Dat is slechts 1,5 procent van 
het oppervlakte van het Nederlandse gedeelte 
van de Noordzee. Met een goed ruimtelijk plan 
voor de Noordzee kan de overheid ervoor zorgen 
dat er voldoende ruimte is voor de verschillende 
belangen, zonder dat die elkaar in de weg zitten. 

De conclusie is glashelder: alle windenergie die 
Nederland wil opwekken, ook als de ambitie ho-
ger is dan de regering nu heeft vastgesteld, kan 
worden opgewekt op zee. De ruimte is er.

Maar is het ook rendabel? Windenergie is een 
grote bron van duurzame elektriciteit, maar niet 
goedkoop. Dat geldt zowel voor windenergie 
opgewekt op land als op zee. Maar er is geen 
andere keuze: vooralsnog is windenergie een 
hoeksteen in de vervulling van de klimaatambitie. 
Maar waar kun je dit het beste produceren? Tot 
nu toe dachten velen dat windenergie op land in 
het voordeel was. Dat is niet meer waar. Inmid-
dels is in de verhouding tussen de kosten van 
windenergie op land en op zee fundamenteel 
veranderd. Windenergie vanuit zee is goedkoper 
en blijft goedkoper. Waar windenergie op land 
nog zwaar moet worden gesubsidieerd door de 
overheid, zijn windparken op zee zijn door de 
schaalvergroting inmiddels rendabel. Het eer-
ste windpark zonder subsidie van de overheid is 

momenteel in aanbouw. Het tweede windpark 
zonder subsidie is inmiddels aan een bouwer ge-
gund. Waarom is dit zo? Eigenlijk heel eenvoudig: 
op zee is veel meer wind. 

Dit is ook in cijfers te vertalen. Als de huidige 
plannen voor nieuw te bouwen windturbines op 
land worden vervangen door windenergie op 
zee bespaart de overheid ruim 1 miljard euro (€ 
1.000.000.000,- aan subsidies. Je kunt het ook 
omdraaien: tegen gelijke kosten kan bij uitvoe-
ring van het huidige beleid op zee ca. 10 PJ 
(PetaJoule) extra groene stroom geproduceerd 
worden dan op land en 1,6 Mton (Megaton) extra 
CO2-uitstoot voorkomen.

De industrie heeft dit inmiddels ook onderkend. 
Vestas (Denemarken) en Siemens Gamesa 
(Spanje) zijn twee wereldspelers bij de opwekking 
van windenergie. Vestas is wereldwijd marktlei-
der in de productie van windmolens op land en 
had in 2018 nog een omzet van 10,1 miljard. Het 
leverde tot nu toe 106 gigawatt (GW) aan wind-
energie. Siemens Gamesa doet daar weinig voor 
onder met 9,1 miljard euro en een productie van 
96 GW. Deze bedrijven hebben onlangs 1200 
werknemers naar huis gestuurd. Dat komt vooral 
doordat er minder windparken en -molens op 
land worden neergezet. Groei is er nog wel bij de 
bouw van windparken op zee. 

De tweede conclusie is ook onmiskenbaar: wind-
energie op zee is veel effectiever en goedkoper 
dan windenergie op land.  

Tot slot is windenergie vanaf zee niet onschade-
lijk. Het heeft gevolgen voor flora en fauna, zoals 
invloed op de visstand en de ecologie onder 
water. Maar uit veel onderzoeken blijkt dat wind-
energie op land in overtreffende trap schadelijk 
is. Ook hier leiden flora en fauna, maak ook de 
mens. 

De derde conclusie ligt dan ook voor de hand: 
windenergie op zee is minder schadelijk dan 
windenergie op land.

Tot slot: dit alles is grotendeels gebaseerd op 
het heden, maar de toekomst zal windenergie op 
zee alleen nog maar belangrijker maken. Door de 
grote verspreiding van windturbines op land is het 
voor de netwerkbeheerder heel moeilijk om over-
tollige stroom goed te gebruiken. Als het hard 
waait of de zon schijn fel, moeten windturbines 
worden stilgezet omdat het net het niet aankan. 
Om zee is dit anders. Door windenergie vanaf de 
parken met grote kabels direct te koppelen aan 
de industrie, wordt overtollige energie niet ge-
morst maar kan worden gebruikt om massaal wa-
terstof te produceren. Daarna kan deze waterstof 
weer worden gebruikt als duurzame energiebron 
met vele toepassingen, van auto tot industrie.

Waarom blijven we dan hardnekkig vasthou-
den aan windturbines op land? Het antwoord is 
even eenvoudig als onthutsend: geld. Zolang de 
overheid windenergie op land zwaar subsidieert, 
is het een bron van inkomsten voor de energie-
reuzen, landeigenaren, overheden en particuliere 
investeerders. Die willen zich dit verdienmodel 
niet zomaar laten afnemen. Ook niet als het 
schadelijk is voor het milieu. Dat is de trieste 
constatering aan het einde van een bemoedigend 
artikel. 

De bouw van grote windmolenparken nu en in de komende 
jaren zorgt over een paar decennia voor een vuilnisstroom. 
Waar het staal van de romp wel kan worden verwerkt en 
hergebruikt, geldt dat niet voor de wieken. De composieten 
waarmee deze zijn samengesteld kun je alleen verbranden in 
een afvalenergiecentrale. Eigenaren van windmolens betalen 
een heffing als ze de wieken naar de afvalverwerker brengen. 
Dus is er ook een andere optie: begraven. Een beschouwing.

Nu Nederland er, conform het Klimaat akkoord, steeds meer 
grote windparken bij krijgt is er volgens onderzoekers een se-
rieuze verwerkingsmethode nodig. Afvalbedrijf Suez is nauw 
betrokken bij het onderzoek naar recycling van windmolen-
delen. “De eerste generatie afgeschreven molens komt er al 
aan.” Er zijn wereldwijd de afgelopen decennia tienduizenden 
windmolens geplaatst. Deze moeten binnen afzienbare tijd 
allemaal weer ontmanteld worden en dat proces is feitelijk al 
begonnen. De stalen delen zijn relatief eenvoudig te herge-
bruiken, maar de wieken zijn een probleem. Deze bestaan 
uit kunststof composieten en zijn nauwelijks te recyclen. Er 
liggen inmiddels vele tienduizenden windmolenwieken op 
vuilnisbelten en bedrijven weten niet wat ze ermee aan moe-
ten. Het blad van een windturbine kan langer zijn dan een 
Boeing747-vleugel, dus het kan niet zomaar ergens worden 
weggegooid als het versleten is. De noodzaak voor groot-
schalige oplossingen is derhalve duidelijk.

De enige verwerking die Suez daar nu voor te bieden heeft is: 
verbranden in een afvalenergiecentrale. “Het hoogst haalba-
re”, noemt Geerts dat. Dat kan overigens niet bij de regulie-
re afvalverbranding vanwege de te hoge temperaturen die 
ontstaan in combinatie met schadelijke gassen. Daarom kan 
verbranding alleen in zogenaamde cementovens. Niet erg 
efficiënt en het leidt tot schadelijke emissies.

De andere optie is begraven. In de Europese Unie is dat 
niet makkelijk vanwege de strenge regelgeving. Dus zoeken 
de energiereuzen naar plekken waar dat wel kan. Zo worden 
tienduizenden oude bladen over de hele wereld uit windmo-
lens gehaald en naar stortplaatsen gebracht. Alleen al in de 
Verenigde Staten zullen er de komende vier jaar zo’n 8.000 
worden weggehaald. En de Europese Unie blijft hier niet ver 
bij achter. U ziet de oplossing al komen: massaal inschepen 
naar landen met een lossere regelgeving en de grond in. Een 
aparte vorm van ontwikkelingshulp.

Natuurlijk is men nu overal bezig om slimme oplossingen te 
vinden. Zo is de Hogeschool Windesheim in Zwolle bezig om 
de composieten van de bladen mogelijk te verwerken en met 
aanpassingen opnieuw te gebruiken. Maar het is allemaal 
nog kleinschalig, kost tijd en is niet gratis.

Denk niet dat afvalbedrijven zoals Suez uiteindelijk dik voor 
afgebroken windmolenonderdelen gaan betalen, omdat ze 
van composiet nieuw bouwmateriaal kunnen maken. Het 
verpulveren en verwerken van turbines brengt hoge kosten 
met zich mee. Daar weegt de verkoopopbrengst van (bijvoor-
beeld) gerecyclede bouwplaten niet zomaar tegenop. 

Hoewel de energiereuzen de plicht hebben om windturbines 
aan het einde van hun levensduur te saneren, zal de nei-
ging bestaan voor de goedkoopste oplossing te gaan. Door 
de massale uitbreiding van het aantal windmolens doet zich 
een nieuw milieuprobleem voor. Volgens een onderzoek van 
de Hogeschool Windesheim gaat het om een totaal van 1,3 
kiloton afgedankte windmolenwieken in 2025. Dit aantal 
verdubbelt naar verwachting in 2040. We zijn er dus nog niet 
vanaf. Rest de vraag waarom Nederland alternatieven voor 
de opwekking van duurzame energie niet serieus neemt. Wij 
blijven hierop het antwoord schuldig. Misschien weet u het. 
Of Ed Nijpels.

WINDENERGIE OP ZEE: MINDER KOSTEN, 
MINDER SCHADE, MEER ENERGIE
Of: hoe het sprookje van windenergie op land inmiddels is verworden tot een verdienmodel voor 
energiereuzen, landeigenaren en overheden

Bronnen: 
• Website Natuur en Milieu. 
 www.natuurenmilieu.nl/themas/energie/projecten-energie/zeekracht/ 

faq-windenergie-op-zee

• Stichting Nederwind, Onderzoek 7 Research, ‘Wind op zee in relatie met wind op land.’, Kees 
Pieters, Februari 2018, aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken

 http://tegenwindn33.nl/documents/WindopZeeinrelatietotWindopLand.pdf

• Trouw, Jonathan Janssen, 15 oktober 2019, 14:15

• Rijksoverheid: Compendium voor de Leefomgeving.
 www.clo.nl/indicatoren/nl1475-windturbines-in-de-groene-ruimte

RECYCLING VAN 
WINDTURBINES: 
NOG VERRE VAN 

EENVOUDIG

Bronnen: 
• Trouw, Frank Straver, 28 november 2019, ‘Onderzoekers 

in Zwolle werken aan een tweede leven voor 
afgeschreven windmolens’. 

• Innovationorigins, Arnoud Cornelissen, 11 februari 2021.

HET BEDROG Tegenwind Keppel en Eldrik



Open Brief aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad

‘Zwijg of treed terug’
Geachte meneer Nijpels,

U wordt geacht ons land te leiden in de transitie naar een energieneutraal land in 2050. Via klimaattafels wordt richting gegeven aan deze opdracht en de eerste stappen onder uw leiding gezet. Met meer ambitie dan nodig, maar dat is op zich-zelf gezond. Dus u lijkt goed bezig. Met de nadruk op ‘lijkt’. Want er is iets vreemds aan de hand.

Om te beginnen werden de klimaattafels omsingeld door belangengroeperingen. Bij het thema energie stonden de grote energiereuzen vooraan, u kent vast de namen beter dan wij. Dan was er plek voor milieugroeperingen en ambtenaren. Veel ambte-naren. Helaas geen burgers, maar die zijn zo moeilijk te organiseren. Dus die moes-ten later maar aanschuiven, want mondige en betrokken burgers mogen vooruit-gang niet in de weg staan. Briljant plan om de heer Brenninkmeijer nu die inspraak te laten organiseren, want dan kan de burger alle mooie en reeds besloten plannen niet meer stoppen. Inspraak moeten we immers niet verwarren met meebeslissen.

Ook briljant om de bal bij de gemeentes te leggen. Die mogen de kastanjes uit het vuur halen als het gaat over duurzame energie. Die mogen al die klagende burgers afvangen. Lukt dat niet, dat kan de provincie de lastige burger stoppen. En als dat niet lukt, dan doet de Raad van State dat wel, net zoals bij de Toeslagenaffaire. 

Maar toppunt van uw kunnen is toch wel de invoering van de Regionale Energie Strategie (RES). Dit orgaan kan een veel hogere ambitie creëren dan met de burger is afgesproken in de coalitieakkoorden binnen de gemeenten. En waarvoor mandaat is verstrekt. Maar ook een mandaat mag u niet in de weg zitten. Dus laat elke wet-houder plaats nemen in een RES, de ambitie torenhoog opschroeven, en dit vervol-gens lekker door de gemeenteraad duwen. Want op een beetje ambitie laat je geen coalitie vallen. Thorbecke zou zich in zijn graf omdraaien.

En dan komt het konijn uit de hoge hoed. Die extra duurzame energie kan alleen met heel veel windturbines. En niet op zee. Weliswaar kunnen we daar alle wind-energie opwekken die ons land nodig heeft, is het goedkoper, levert per turbine veel meer stroom en is minder schadelijk, maar dan lopen de energiereuzen, de landeigenaren, de gemeenten en anderen die hun geld stoppen in deze lucratieve business de miljarden aan subsidies en opbrengsten mis. Dus op land. Lekker als hagelslag over Nederland uitstrooien. Iedereen gelukkig, behalve de omwonenden. Maar dan geldt het adagium: ‘niet klagen, maar dragen’. Of u gebruikt het gouden woord ‘participatie’. Laat de burger mede-investeren in de windmolens en beloon dit met een deeltje van de opbrengst. Want als de wieken draaien voor geld, verdwijnt overlast als sneeuw voor de zon.

En dat, meneer Nijpels, is nu net een brug te ver. Wij weten niet wat uw mensbeeld is, maar de bezwaren van mensen gaan ver uit boven geld. Heeft u wel eens be-dacht dat de bezwaren van de mensen niet afkoopbaar zijn, maar serieus te ne-men? Beseft u wel dat deze gebouwd zijn op kennis, ervaring, betrokkenheid en overtuiging en met geen geld ter wereld weg te nemen? Wij denken van niet. Dat heeft u volkomen gemist.

Als wij onze wereld goed aan onze kinderen willen doorgeven, dan zijn windturbi-nes het slechtste middel om te gebruiken voor de transitie. Ze zijn niet efficiënt, gestoeld op verouderde techniek, richten heel veel schade aan bij mens en natuur, zijn niet te recyclen en ondingen in het landschap. Het kan en moet anders en zeg niet dat dit niet mogelijk is. Gewoon je best doen en uittreden uit het syndicaat dat geldbejag verkoopt als betrokkenheid bij het milieu. 

Uw grammofoonplaat dat weerstand verdwijnt met geld is een ongelofelijke minach-ting van de burger. Van zijn of haar wijsheid, motivatie, ethiek en levensovertuiging. Die minachting diskwalificeert u volkomen in uw huidige rol. Daarom heeft u twee keuzes. Leg een andere plaat op de grammofoon, of trek de stekker eruit. Aan u de keuze.

Tegenwind Keppel en Eldrik

Dit katern is een uitgave van ‘Tegenwind Keppel en Eldrik’
Doetinchem:   www.tegenwindoudeijssel.nl/Petitie-tegenwindmolenparken-Oude-IJssel
Bronckhorst:  www.tegenwindkeppeleneldrik.nl/doel/petitie
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