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M
aurice Bakker distanti-

eerde zich van actie-

groepen en schudt de

verantwoordelijk wet-

houder en de windener-

gie-sympathisanten van Uwind nog

keurig de hand, waar zijn burenmet

een grote boog om ‘de vijand’ heen-

lopen.

Maar nu is Bakker het zat. De

voorman van de stichting Gigawiek,

die jaren streed tegen de komst van

de windmolens naar Houten en nu

de geluidsklachten verzamelt om de

windreuzen stop te zetten, is naar

de commissaris van de koning van

Utrecht gestapt met een smeekbede

om in te grijpen.

Want energiereus Eneco en de ge-

meente Houten doen in de ogen van

Bakker niets. ,,We lopen tegen een

muur op. Eneco en de wethouder

komen hun afspraken niet na. Dat

is frustrerend. Dit is geen groene,

maar zeer negatieve energie.’’

Vermoeidheid
Waar hij al jaren voor vreesde, ge-

beurde toen de molens in de zomer

van dit jaar begonnen te draaien.

Ongeveer elke vier seconden, als de

wieken een rondje hebben gemaakt,

hoort hij een ‘woesj’ zijn slaapkamer

binnendringen. ,,Het is net als een

vliegtuig of een vrachtwagen die

passeert, maar dan constant. Ik ben

oververmoeid ja, ik word er chagrij-

nig van. En dan val je op een gege-

venmoment van pure vermoeidheid

in slaap, maar wordt je meteen toch

weer wakker van het geluid.’’

Hij is groot voorstander van

groene energie. Maurice Bakker is

lid van een politieke partij die het

rentmeesterschap over de aarde se-

rieus neemt en hij is directievoorzit-

ter van een bouw- en vastgoedon-

derneming waar hij zijn mensen sti-

muleert aan het milieu te denken.

,,Dubbelzijdig printen, de lichten uit

doen en een gratis iPad als je niet

print, dat werk. We hebben als huis-

eigenaren aangeboden om als alter-

natief al onze daken vol te leggen

met zonnepanelen, maar dat mocht

ook niet baten.’‘

Hij bestookt Eneco met klachten,

de gemeente Houten ook en nu

heeft hij ook commissaris van de ko-

ningWillibrord van Beek benaderd.

De vele klachten, ook van bijna alle

buren, vinden volgens hem geen ge-

hoor. De woordvoerder van Van

Beek laat weten dat er naar zijn ver-

zoek gekeken wordt.

Hemelsbreed een paar honderd

meter verwijderd van Bakker, wiens

huis aan de Rijnpolder staat, woont

Hanny van Doorn aan de Veerwa-

genweg, pal aan het Amsterdam-

Rijnkanaal, tussen twee molens in-

geklemd. Het gemeenteraadslid van

Inwonerspartij Toekomst Houten

heeft een kort geding aangespannen

tegen de gemeente dat donderdag

voor de rechtbank in Utrecht dient.

,,Ik word er gek van en de gemeente

doet niets. Die moet als vergunning-

houder ingrijpen, maar weigert dat

gewoon.’’

Frustratie
Dat is nog wel de grootste frustratie

van Bakker, dat hij het gevoel heeft

in de steek gelaten te worden. ,,Er is

afgesproken dat we ook ’s nachts

mogen bellen als we weer een slape-

loze nacht hebben, maar ze komen

gewoon niet. Als je de gemeente

belt, krijg je te horen dat ze niks

kunnen doen en dat je maar een

mailtje moet sturen. Dan komen ze

er later op terug. Ja, ze zijn wel eens

geweest, maar ze komen al lang niet

meer.’’

Metingen wijzen volgens de ge-

meente en het energiebedrijf uit dat

het geluid ver onder de wettelijk

vastgestelde norm blijft. Bakker: ,,Ze

meten aan de paal maar het geluid

draagt naar ons huis. Dáár moeten

ze meten, niet onder aan die wind-

molen. Wij meten zelf en zien dat ze

ver over de normen heen gaan,

maar ze trekken zich er niets van

aan.’’

Cynisch enkwaad
En zo veranderde Maurice Bakker

van een redelijke man die altijd voor

argumenten vatbaar was en naar de

andere kant van het verhaal wilde

luisteren, in een cynische, kwade

Houtenaar die het vertrouwen in

zijn overheid is kwijtgeraakt. ,,Je

kent die modeterm People, Profit,

Planet wel. Dat moet in een harmo-

nieuze wereld alle drie in balans

zijn. Hier wordt wel geprofiteerd

van de Planet, maar aan de People

wordt niet gedacht’’, zegt hij scham-

per.

En er zijn best haalbare oplossin-

gen, denkt Bakker. ,,Hier wonen al-

lemaal tweeverdieners die overdag

aan het werk zijn. Dan raast hier

ook allerlei verkeer voorbij, maar

dat wisten we. We weten ook dat het

’s avonds, ’s nachts en in het week-

einde rustig wordt, omdat er dan

veel minder verkeer is. Zet die mo-

lens alleen overdag aan. Dan heeft

niemand last. En compenseer onze

waardedaling van de woningen.

Dan is het opgelost.’’

Eneco en de
wethouder komen
hun afspraken niet
na, frustrerend
—Maurice Bakker

ENECO

Energiebedrijf Eneco zegt dat

ze wel degelijk oog en oor heeft

voor de overlast van de wind-

molens, zoals die door een aan-

tal bewoners wordt gevoeld.

,,Maar we zijn al strenger dan

de normen van ons vragen,

meer kunnen we niet doen.’’

Marcel van Dun van Eneco is

stellig: ,,We zijn wel degelijk

midden in de nacht gaan luis-

teren als er klachten van bewo-

ners kwamen. Toen is er niks

geconstateerd. Verder zit er ap-

paratuur op de molens die elke

tien minuten het geluid meet,

daar wordt ook niks geconsta-

teerd.’’

Veel klachten zouden vol-

gens Eneco verdwijnen als de

molens zijn ingeregeld. Dat is

volgens hem nu zo goed als ge-

beurd. Daarbij is gekeken naar

hoeveel geluid er bij welke

windrichting en windsnelheid

gemaakt wordt. Zodra die

grens wordt overschreden, is in

de computer vastgelegd dat de

molens op dat moment afge-

remd of stilgezet worden.

‘Inregelen
isnuklaar’

HOUTEN

De gemeente Houten bestrijdt

dat de klachten van bewoners

niet serieus genomen worden.

,,Wethouder Michiel van Liere

is al vaak, op verschillende tijd-

stippen in de wijk geweest en

heeft naar de molens én de be-

woners geluisterd,’’ zegt woord-

voerder Jeroen de Pater van de

gemeente. ,,We hebben duide-

lijke afspraken met Eneco ge-

maakt over de geluidsnormen

en die zijn nog niet overschre-

den, dus we hebben geen en-

kele reden om te handhaven.

We hebben bijna dagelijks

overleg hierover.’’

‘Dagelijks is
eroverleg’

ZMaurice Bakker is de geluidsoverlast van de molen bij zijn huis aan
de Rijnpolder meer dan moe. FOTO HANS ROGGEN

ZHenny van Doorn in haar tuin aan de Veerwagenweg, met op de
achtergrond een van de windmolens. FOTO HANS ROGGEN

Slachtoffers van
duurzamedroom

HOUTEN |Hij heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan,
maar strijdt al jaren als een donquichot tegen de windmo-
lens die nu bijna een half jaar in ‘zijn achtertuin‘ draaien.
Het geluid van de wieken houdt Maurice Bakker en zijn
buren uit de slaap. ,,Ik was altijd redelijk en begripvol naar
de tegenpartij, maar ik ben nu de wanhoop nabij.’’

IVAR PENRIS

Buren windmolenpark Houten door
slapeloze nachten de wanhoop nabij


