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is een vervelende, monotone
bromtoon.”
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Omwonenden in Nijmegen-Noord en in
het buurtschap Reeth, tussen de A15 en
Elst, klagen al weken over de overlast
die de 150 meter hoge turbine
veroorzaakt. Sommigen hebben er naar
eigen zeggen zelfs slapeloze nachten
van gehad. De oorzaak: een defect in de
generator van de meest oostelijke van
de vier windmolens.
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‘Alsof er ergens een grote machine staat
te draaien. Ik vind het heel storend en
kan er niet van slapen’, schrijft een
vrouw uit Nijmegen-Noord begin
december op de buurtapp Nextdoor.
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Het levert haar zestig reacties op, veelal
van buurtgenoten die zich erin
herkennen. ‘Wij zijn er al nachten wakker
van’ en ‘zelfs als ik de ramen dicht heb
en met oordopjes in, hoor ik het’,
reageren zij.

Van €549 voor €39.95
TINA – De Tina Turner Musical
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Ergernis
Ook in Reeth is de toon hoorbaar.
Volgens Rob Schleper, voorzitter van
buurtvereniging Leefbaar Reeth, is het
een ergernis in het dorp. ,,Die
windmolens zijn, sinds ze er vijf jaar
geleden kwamen, altijd wel te horen. Er
is normaal prima mee te leven. Niet
eerder was het geluid zo dominant als de
laatste tijd. Het is een vervelende,
monotone bromtoon. Overdag is dat
draaglijk, maar ’s avonds en ’s nachts
erger je je daaraan. Dan ga je er extra
op focussen en wordt het steeds erger.”
Tot begin december was de overlast het
ergst, zeggen omwonenden. Dat vindt
ook Bennie Hoppenreijs uit Reeth. ,,Het
nam enkele weken terug dramatische
geluidsnormen aan. Een bromtoon van
de eerste orde was continu te horen. Dat
je er af en toe iets van hoort is logisch,
maar dit wil je niet dag in dag uit.
Gelukkig is het nu minder ernstig.”

De Tocht

Voor €39.5
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tot nu toe geen
problemen op wat
betreft het opwekken
van energie. Het
voordeel is dat er
afgelopen maand
weinig wind heeft
gestaan
- Jos Hoebink, Directeur Windpark

Jos Hoebink, directeur van het windpark
dat energie levert voor zevenduizend
huishoudens, baalt stevig van het defect
in de generator dat het geluid
veroorzaakt. Hij zegt er alles aan te doen
de overlast te beperken. ,,Dit is heel
vervelend. Het is de techniek. Helaas
kan daar altijd wat mee gebeuren dat je
niet in de hand hebt.”
Het defect is volgens hem mogelijk
gekomen door een vochtprobleem.
Daardoor is schade ontstaan aan de
wikkel in de isolatie. ,,Naar de precieze
oorzaak doen we onderzoek. De turbine
draait nu op half vermogen. Gelukkig
levert dat nog geen echte problemen op
wat betreft het opwekken van duurzame
energie. Voordeel is dat er afgelopen
maand weinig wind stond.”
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De prik gaat bij Janet vóór de
klanten. ‘In Noorwegen kennen we
het woord vaccinatiejaloezie’
23 juni
De meest oostelijke windmolen, het dichtstbij
Ressen, van windpark Nijmegen-Betuwe is kapot.
Daardoor is er nachtelijke herrie te horen, waar
sommige mensen last van hebben. © Gerard
Verschooten
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Huissense Floortje miste in Málaga
haar familie: ‘Er gebeurde niets, je
zag niemand’

Instellingen aangepast
Dat de overlast verminderd is, komt
volgens Hoebink doordat
geluidsinstellingen zijn aangepast.
Daardoor maakt de turbine 7 decibel
minder geluid. ,,We hebben tegengeluid
ingeregeld in de generator, waardoor de
toon minder te horen is. Dat heeft een
paar weken geduurd, omdat dit bij
verschillende windsnelheden moest
gebeuren. Het scheelt aanzienlijk, horen
we terug”, zegt Hoebink, die benadrukt
de klachten ‘zeer serieus’ te nemen.
Volgens hem bepaalt ook de windrichting
hoe ernstig de ervaren overlast is. ,,Bij
een zuidwestenwind is de kans op
geluidsoverlast in Nijmegen-Noord en
Oosterhout bijvoorbeeld klein. Soms
kregen we ook bij deze windrichting
klachten, maar bleek het geluid van
boten op de Waal te komen. Ook
omgevingsgeluiden en de hoeveelheid
wind spelen mee.”

Voormalige Huissenaar Dominik
Wojutycki proeft negen maanden na
coronabesmetting nog steeds weini…
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In februari wordt de generator
vervangen. Hoebink: ,,Dan is het niet
meteen koek en ei. Alle instellingen
moeten dan nog juist afgesteld worden.”
Omwonenden zijn blij dat er actie is
ondernomen. Maar, zegt Schleper van
de Reethse buurtvereniging: ,,Als de
overlast blijft, moet de windmolen ’s
nachts maar uitgezet worden. Dit moet
niet te lang blijven duren.”
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Jongeren over huisfeestjes in
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om jezelf bezig te houden’
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Kabinet voert afstandsnorm in

Windmolens kunnen effect hebben op
het verstoren van de slaap. Klinisch
fysicus Jan de Laat van het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC)
deed onlangs onderzoek naar de
gezondheidseffecten van windmolens.
Daaruit blijkt dat slaapverstoring kan
optreden als gevolg van windturbines
vlak bij huis. Effecten als stress,
prikkelbaarheid, hoofdpijn, depressie
en hartfalen als gevolg van
windmolens staan wetenschappelijk
niet vast. Wél zijn daar aanwijzingen
voor.
Het nieuwe kabinet voert daarom een
afstandsnorm in tussen woningen en
windturbines. Hoe ver windmolens
dan minstens verwijderd moeten zijn
van huizen, is nog niet bekend. De
Laat pleit voor een afstand van tien
keer de masthoogte. Bij een
masthoogte van 150 meter zou een
windturbine dus op minimaal 1500
meter afstand van de bewoonde
wereld moeten staan. De molens van
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Windpark Nijmegen-Betuwe staan
dichterbij. ,,Ik woon zelf al op 150
meter van het windpark”, zegt
Schleper.
Het is niet voor het eerst dat er
klachten zijn over een bromtoon. Ook
vorig jaar kwamen klachten binnen
over een laag, zoemend geluid, dat
sommige bewoners uit hun slaap
hield. In tegenstelling tot nu was toen
niet duidelijk waar dit geluid vandaan
kwam.

De meest oostelijke windmolen, het
dichtstbij Ressen, van windpark NijmegenBetuwe is kapot. Daardoor is er nachtelijke
herrie te horen, waar mensen last van
hebben. © Gerard Verschooten
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slopen die die dingen zij zijn een gevaar voor
de volksgezondheid en levensgevaarlijk in
Duitsland zijn zelfs wieken van zo'n ding in
stukken eraf gevlogen.

M.C. Fels

2 uur geleden

Hoe is het mogelijk dat het kennelijk
acceptabel gevonden wordt om deze mensen
uit hun slaap te houden? Dit is zo enorm
killing voor het draagvlak. In Zutphen hebben
we ook een bromtoon. O, dus daar komt het
van..., daar staan nl ook turbines. COmpleet
idioot dat het apparaat niet gewoon uit wordt
gezet. Tot hij is gerepareerd. Snap ook niet
dat de bevolking dat niet eist.

bart verplak
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Tja, zoals iemand terecht zei, windenergie
zelf is duurzaam maar windmolens zelf zijn
dat niet. Vaak gemaakt in de beerput van de
wereld China, ze vergen veel onderhoud
nodig want het blijft mechanisch met
bewegende delen, gaan maar beperkt lang
mee, slecht voor de vogel- en straks de
visstand, zorgen voor geluids- en
landschapoverlast. Kernenergie was vele
malen beter geweest, maar ja, er is het
monsterverbond tussen de gesubsidieerde
klimaatkerk en klimaatondernemers die grof
geld verdienen

Ben Hendriks

7 uur geleden
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