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Aan de rand van Houten, langs het
Arnsterdam-Rijnkanaal, staan sinds
juni drie windmolens. 's Nachts
moeten ze aan strenge geluidsnor-
men voldoen. Na aanhoudende
klachten constateerde de gemeente
dat er flink meer geluid was, dan is
toegestaan,

,,Ik kreeg huilende mgnsen aan de
telefoon, die al meerdere nachten
uit hun slaap werden gehouden,"
vertelt Maurice Bakker. Hij is voor-
zitter van de kritische stichting Gi-
gawÍek, die nog altijd procedeert
tegen de komst van turbines. ,,Het
heeft lang geduurd, maar ik ben blij
dat degemeente eindelijk in actie is
gekomen."

Energiebedrijf Eneco heeft een
aantal maanden de tijd genomen
om de turbines 'in te regelen'. Dat
betekent dat de molens worden in-

gesteld op de verschillende weer-
types. Vanafdinsdag draaien de wie-
ken van de molen, die het dichtst bij
de woonwijken staat, op een lagere
snelheid.

PLATFORM
Als de vier windmolens in Utrecht
er komen, zal tijdens de eerste af-
stelperiode ook enige overlast ziin.
Dat voorspelt Saskia Kluit van ener-
giecoóperatie Energie U, initiatief-
nemervan het project met zes wind-
molens op industrieterrein Lage
Weide. ,,Eneco heeft geen contact
met bewoners via een platform. Dat
willen wij wél gaan doen. Het is be-
langrijk om snel meldingen van
overlast te horen en aan oplossingen
te werken. Maar het zal zeker aan
het begin wennen ziin."

Uit berekeningen in opdracht van

de gemeente blijkt dat de turbines
in de wijken Zuilen en Terwijde te
horen zullen zijn, afhankelijk van
het tijdstip en het weer. In de stille
ureln, tussen twee en vier uur in de
nacht, zal het gezoefwaarneembaar
zijn. Bij grote verschillen in wind-
snelheden in de meerdere luchtla-
gen is het gebied iets groter.

De bewonersgroep Buren van

Lage Weide, die strijdt tegen de
komst van vier windturbines, ziet
echter haar grote wees bewaarheid.
,,De onderzoeken naar geluid be-
staan uit modellen, maar de geluids-
overschrijding kan in de praktijk
veel hoger zijn. Vooral 's avonds en
's nachts, als het achtergrondgeluid
afneemt. Moet ik dan's nachts mijn
bed uit om te gaan klagen?"

Anz2^V-?-t43
#mk Zuilen en Tenwqide vrezeÍr geÍuidsoverlast
["JïREËl-lT r lnwoners van de Utrechtse wijken Zuilen
er,e Terwijde kijken met argusogen naar Houten, waar
af$elopen weekend een windmolen werd stilgezet we-
gcÍrs geluidsoverlast. Criticasters zien hun angst
voor slapeloze nachten bevestigd. In Utrecht gaat dat
nieË gebeuren, benadrukt Energie U.
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Windmolens houden de gemoederen bezig. F0r0 KOEN TAURFtJ


