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UTREËHT r Venavond

vindt een groot
stadsdebat plaats over de omstreden
windmolens op Lage Weide. Tegenstanders Van bestaande turbines in
Lopik en Houten ervaren duidelijk last
van het geluid.
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Harry van Noord streed tevergeefs
tegen de komst van drie windmo
lens bij Lopik, het eerste windpark
in de provincie. Ze staan er nu zes
jaar en het geluid van de wieken valt
hem nog steeds niet mee. ,,Het is
een dwingend ritme, dat maakt het
irritant. Woetch, woetch. Het geluid
van een snelweg is wezenlijk anders.
Soms houden de molens ons

's

nachts wakker."

Hij woont op een kilometer afstand van de dichtstbijzijnde tur-

bine. Na al die jaren is hij ook niet
aan de aanblik gewend. ,,In de win-

ter, als de bomen geen bl'aadjes heb-

ben, zie ik ze vanuit mijn woonkamer in volle glorie. Maar ikweet ook
dat andere mensen uit de buurt zich
er minder aan storen. Ik moet soms
ook de knop omdraaien."
In Houten draaien sinds een paar
weken de wieken van drie molens

langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
Omdat ze nog in de testfase zitten,
staan de turbines soms stil. Er gingen tien jaren van discussie en juridische procedures aan vooraf.
,,Achteraf had ik dit huis liever,
niet gekocht," vertelt Maurice Bakker. Hij woont op zo'n 5OO meter afstand, vlak bd de Rondweg. ,,Bij de
ondertekening van het koopcontract
leek dat ze er niet zouden komen."

Buurtbewoners horen de wind.
molens vooral op de stille niomen,
ten, aldus Bakker. Hij is actief in de
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Houtenaar
Maurice
Bakker:

'Achteraf
had ik mijn
huis, op zo'n
5OO meter

van een

windmolen,
liever niet
gekocht. Bij
de ondertekening van
het koop-

contract
leek het
alsof de
windmolens
er niet zouden komen.'
FOÏO MAFNIX
SCHIVIDï

stichting Gigawiek, die nog steeds
bij Europese gerechtsinstanties procedeert tegen de turbines. ,,Je hoort
ze op zondagen en's nachts, precies
op de momenten dat je rust zoekt.
Een trachtwagen rijdt langs, maar
dit geluid stopt nooit."
Het huis van Hanny van Doorn
staat langs het kanaal, tussen twee
windmolens. Ze is medeoprichter
van de gïootste politieke parlij van

Houten (ITH), die geborenwerduit
frustratie over het windmolenplan.
De afgelopen tijd lag ze één nacht
wakker van een fluitend geluid.

Verder valt de overlast tot nu toe
mee. ,,Nu hoor je vooral het geruis
van de blaadjes in de bomen. Maar

dat kan veranderen, want er zijn
plannen om bomen te kappen. Er is
een langere periode nodig om een
goed beeld te krijgen. Maar ik blijf
liever bomen zien dan windmolensi'
Voorzitter Ernst van Zuijlen van
coóperatie Uwind, die deelneemt
aan het project, steltjuist amper een

wanklank te hebben gehoord.

",Ik
hoor veel mensen die zeggen: 'Hebben we ons hier nu druk over gemaalrt?'J-aatst ben ik op een winde-

rige dag in de buurt uit de wit
gaan staan. Daar hoorde ik ze n,
niet." Hij nodigt tegenstanders v
het Utrechtse windmolenplan r
om in Houten te komen luistere

,,90 procent zal zeggen: is dit alles

Voor- en tegenstanders van
windmolens op Lage Weide
gaan vanavond in discussie in
een debat in de Winkel van Sin
kel, Er zijn geen kaarten meer
te krijgen, de bijeenkomst is
wel via de website van de gemeente te volgen.

