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Weer van Zijderveld protesteren tegen de komst van windmolens. Hans Noordijk (l.) en Jan-Reint Vink willen dat de
Inwoners
gemeente Vijfheerenlanden duidelijker communiceert. © William Hoogteyling
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Ze voelen zich emotioneel en financieel gegijzeld door de gemeente Vijfheerenlanden. De
commotie is groot onder inwoners van Zijderveld sinds ze hoorden van het plan om drie
megawindmolens op soms minder dan 400 meter van hun huis neer te zetten. Vooral
onder degenen die hun huis willen verkopen is de onzekerheid groot.
Bram van Schaik 09-02-21, 12:59

1
Noem het woord ‘windpark’ en mensen beginnen meteen over slagschaduw en lage tonen,
enkele neveneffecten die de gemoederen altijd wel bezighouden. Maar psychische en
economische aspecten drukken net zo zwaar op het gemoed en Hans Noordijk (55),
woonachtig aan de Zijderveldselaan, wil dat ook daar aandacht voor is. Die gaan volgens hem
vaak hand in hand.
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Miljoenenclaim dreigt voor Utrecht: stichting boos op gemeente om plaatsen windmolens
in polders
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Wat is dat, die Randstad? En bestaat die eigenlijk wel?

Dit kun je als overheid mensen toch niet aandoen!
- Jan-Reint Vink, voorzitter van vereniging Tegenwind Zijderveld

Noordijk zelf zit al een tijdje in een scheidingsprocedure en wil van zijn huis af. ,,Maar dat is
heel lastig, sinds in 2018 bekend werd dat op een stuk grond tussen de Zijderveldselaan en de
A2 drie megawindturbines van 270 meter hoog komen te staan. Op 500 meter van het dorp en
in mijn geval op minder dan 400 meter van mijn huis. Dat tekent zich duidelijk af wanneer je in
gesprek met een makelaar bent. Die kent ook de regionale plannen en daarmee de potentiële
waardeontwikkeling, die duidelijk omlaag gaat.”
,,Zolang er niets gebeurt, wordt de woningmarkt er ook nog eens door verstopt. Je gaat
tenslotte niet daar wonen waar protesten zijn over een mogelijke molen in je achtertuin. Dat
betekent dat wij niet makkelijk weg kunnen als we dat zouden willen. Enerzijds vanwege het
geld, anderzijds door een verminderde interesse van potentiële kopers.’’

Onverkoopbare huizen

Overbuurman Jan-Reint Vink (53), voorzitter van vereniging Tegenwind Zijderveld, kan dat met
een ander voorbeeld onderstrepen. ,,Hier aan de laan staat een huis te koop van zo’n 950
duizend euro. De bewoners, een wat ouder stel, willen niet weg om de molens maar gewoon
om kleiner te gaan wonen. De vrouw van het echtpaar stuurde me pas een reactie door van
een potentiële koper die doodleuk schreef: ‘omdat er geen datum bekend is waarop de
gemeente een besluit neemt over de eventuele plaatsing van die molens, durf ik jullie huis niet
te kopen’.’’
Vink: ,,Alle vergunningsaanvragen voor regionale energiestrategieën moeten verleend zijn vóór
1 januari 2025. Dat betekent in theorie dat mensen die, om wat voor reden dan ook, willen
verkopen nog vier jaar in onzekerheid zitten. Dit kun je als overheid mensen toch niet
aandoen!’’

Draagvlak
Tegenwind Zijderveld kan volgens voorzitter Vink rekenen op een breed draagvlak. ,,We
bestaan sinds september 2019 en hebben meer dan driehonderd leden uit Zijderveld en directe
omgeving. Als je weet dat Zijderveld in totaal achthonderd inwoners telt, dan is dat dus heel
wat. En het zijn betalende leden, hè. Ons belangrijkste punt: gemeente heb aandacht voor
gezondheidsitems. Wees duidelijk en communiceer.”

Het is erg vervelend als je je huis niet verkocht
krijgt doordat men vreest dat er windmolens
geplaatst worden in de buurt.
Vink ligt er nog niet wakker van: ,,Maar het irriteert wel. Al laat je maar weten dat je als overheid
het toenemend aantal wetenschappelijke rapporten over de negatieve gevolgen van
windmolens serieus in je besluitvorming betrekt, dan denk ik dat inwoners al een stuk geruster
zijn. Maar ook dat gebeurt niet.’’
Hans Noordijk: ,,Gemeenten en provincies zouden zich de gevolgen van hun besluit(eloosheid)
eens ter harte moeten nemen.’’

Reactie gemeente

Windmolens. Foto ter illustratie. © ANP

De gemeente laat in een reactie weten dat ze aan de start staat van een traject waarbij de
inwoners, de gemeenteraad en wethouders met elkaar in gesprek gaan over windmolens in
Vijfheerenlanden.
,,Binnenkort informeren we iedereen hierover. Het is inderdaad erg vervelend als je je huis niet
verkocht krijgt doordat men vreest dat er windmolens geplaatst worden in de buurt. Helaas
kunnen we daar op dit moment niet heel veel aan doen. Het is een gevolg van het zorgvuldige
proces dat we willen doorlopen en waarin we iedereen de kans willen geven mee te praten.’’
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Iceman Manasse (28) blijft 'gewoon' twee minuten in het ijskoude
water
Geen mensen, maar robots op
deze sterilisatieafdeling in het
UMC

In Doorn wordt al geschaatst:
‘Het ijs ligt er hier perfect bij’
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Deze Utrechtse leerlingen willen terug naar school: 'Ik had last van depressieve gevoelens’
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Wanbetaler ramt politiewagens met 120 km/u, achtervolging eindigt in zware crash: ‘Ellende is
enorm’

61.707 keer gelezen

Fractievoorzitter GroenLinks Zeist stapt op na rel over nepprofielen op Facebook

52.535 keer gelezen
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Politieke rel in Zeist: bestaat de blonde Noortje van Breukelen wel? GroenLinks-voorman
beschuldigd van fake accounts

49.697 keer gelezen
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Martine en Steffen verkopen hun huis met zwembad voor 1,8 miljoen euro: ‘Dit is echt een feest
in de zomer!’

31.315 keer gelezen

Piek in coronabesmettingen De Bilt: uitbraak in woonvoorziening

25.965 keer gelezen
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Utrecht was als een kerstkaart van Anton Pieck, maar toen kwam de
gemeentereiniging in een elektrisch veegwagentje
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Jerry’s belangrijkste reden tot opgewektheid? Hoe mevrouw Goossens élke dag weer
onverstoorbaar online lesgeeft

5 februari

Het facebookprofiel voor een neppe schrijfster krijgt na tien jaar nog altijd felicitaties op haar
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De held van Jerry bracht kar vol plastic huisjes terug naar AH: ‘Geweldig als deze actie
navolging krijgt’

3 februari
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Dat is schrikken: elektrische deken vat vlam in woning in Maarssen, hulpdiensten rukken
massaal uit

107 keer gedeeld
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Drama voor Annemarie (36) nu hulphond Nova na vuurwerktrauma nooit meer terugkeert: ‘Ik
ben een wrak’

58 keer gedeeld

Goede vangst: Utrechtse politie betrapt inbreker die verantwoordelijk is voor twintig inbraken

58 keer gedeeld

Fractievoorzitter GroenLinks Zeist stapt op na rel over nepprofielen op Facebook

45 keer gedeeld

CV De Badeendjes viert coronaproof carnaval in Apestad met de hulp van... badeendjes
natuurlijk

39 keer gedeeld
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Er komen steeds minder nieuwe koopwoningen bij: hoe komt dat, en
wat doen ‘we’ eraan?
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Minder winkels, kleinere huizen en je kunt zwemmen in de gracht: welkom in het Utrecht van
het jaar 2040

19 december
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Zelfs fietsers moeten straks de spits mijden: zó druk is het inmiddels in Utrecht

6 december
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Utrechters zijn zonder gas niet duurder uit, belooft Lot van Hooijdonk. Maar garanderen kan ze
dat niet

28 november
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Janny (58) figureerde in honderden films en spotjes: ‘De massaklussen
sla ik over, ik ga alleen nog voor de pareltjes’
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Jim (26) won The Voice, maar werd ongelukkig van muziek maken: ‘Nu klus ik bij als pakketbezorger’

26 januari

Wil je afvallen? Eet net als Jana een kwart minder: ‘Ik heb nu eindelijk een stabiel gewicht’

18 januari
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Held Achraf (29) redde een vrouw uit het water: ‘Toen ik zag dat ze gezond was, voelde dat heel
goed’

11 januari
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