
Windmolens: geen rad voor ogen 

Op 9 september trok voormalig milieuwethouder Yet van den Bergh in een ingezonden brief nogal van leer 
tegen het Utrechtse bewonersplatform Buren van Lage Weide. Zij beticht dit platform, opgebouwd uit wijkco-
mité’s uit de omliggende wijken en met meer dan tweeduizend sympathisanten, ervan dat het op zijn website 
onjuiste informatie verstrekt en gemanipuleerde foto’s plaatst die de werkelijkheid geweld aandoen. Ik ben 
aangesloten bij Buren van Lage Weide en ik kan u verzekeren dat plaats en hoogte van de turbines op deze 
foto’s door ons nauwkeurig berekend zijn. Van de zijde van Energie-U is hierop dan ook nooit enige kritiek 
geleverd. 

Wat heel erg vervelend is, is dat mevrouw Van den Bergh beweert dat het platform Buren van Lage Weide 
zijn stellingen niet onderbouwt. In tegenstelling tot wat zij in haar ingezonden brief doet, namelijk het rond-
slingeren van een aantal niet onderbouwde hatelijkheden, doet Buren van Lage Weide namelijk niets anders 
dan zijn stellingen onderbouwen. Juist door het goed onderbouwd corrigeren of aanvullen van de door de 
gemeente of door Energie-U geleverde informatie is het bewonersplatform tot de conclusie gekomen dat 
plaatsing van door woonwijken ingesloten reusachtige windturbines een zeer slecht plan is, om de volgende 
redenen:
•	 geluidsoverlast, met name ‘s nachts wanneer andere omgevingsgeluiden wegvallen (zie de berichten in de 

krant over de geluidsoverlast van de drie nieuwe turbines in Houten).   
•	 geestelijke uitputting door de totale onontkoombaarheid aan het windmolengeluid.  
•	 ernstige  gezondheidsproblemen bij een klein percentage van de omwonenden. Vanwege de  bevolkings-

dichtheid rond de turbines toch nog een substantieel aantal.   
•	 slagschaduw (ook in Terwijde, want de zon mag dan in het westen ondergaan, hij komt in het oosten op)  
•	 elke dag een venstervullend windmolenpanorama voor duizenden woningen.  
•	 significante daling van de  woningwaarde (volgens de gemeente Houten geldt een percentage van 15% 

waardevermindering voor woningen nabij de nieuwe turbines) 
•	 onrealistische  productieprognoses waardoor de gemeente Utrecht en haar burgers uiteindelijk  verlies zul-

len lijden.

Mevrouw Van den Bergh hoopt dat de bewoners van Zuilen en Leidsche Rijn zich geen rad voor ogen laten 
draaien. Dat hoop ik ook. Ik vertrouw erop dat deze bewoners – én de bewoners uit de andere omliggende 
wijken die mevrouw Van den Bergh voor het gemak maar even vergeet – zich terdege laten informeren en 
niet voetstoots aannemen dat duurzaamheid gepaard moet gaan met windturbines. Ook wij van Buren van 
Lage Weide willen investeren in onze toekomst en in die van onze kinderen. Ook wij zijn vóór duurzaam-
heid. Wij geloven echter dat windturbines op Lage Weide hieraan niet of nauwelijks bijdragen; integendeel, 
het zijn subsidie-opslokkende megasymbolen van de groenlinkse lobby. Voor echte duurzaamheid moeten we 
het zoeken in zonne-energie, woningisolatie en uitbreiding stadsverwarming.

Overigens is het niet handig van mevrouw Van den Bergh om de informatieavond van Energie-U te vergelij-
ken met die van Buren van Lage Weide. Waar mevouw Kluit van Energie-U haar presentatie moest houden 
voor een armzalig gehoor van 8 mensen, had Buren van Lage Weide met ruim 120 aanwezigen een volle zaal. 
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