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Ik heb grote bezwaren tegen het windpark Bijvanck
Mijn hele leven, 45 jaar, woon ik al aan de Broekzijdestaat 12 te Angerlo, op 1800 m van de
dichtstbijzijnde windmolen. Nu wordt onze stille, mooie en landelijke leefomgeving verstoord door 4
mega grote windturbines. Het is hier straks nooit meer stil en nooit meer donker. Wij wonen
straks op een industrie terrein i.p.v. landelijkgebied.
Als eerste zet ik grote vraagtekens bij alle onderzoeken. Zijn bij alle onderzoeken wel dezelfde
uitgangspunten genomen m.b.t. de klimatologische omstandigheden (wind en zon) en de grote van
de windturbines (worden ze nu 150 m of 180 m hoog). Ik vindt het heel apart dat zowel in het
slagschaduw rapport als in het akoestisch rapport de meeste woningen net buiten de normen vallen,
zie onderstaande afbeeldingen.

Afb. 1 uit slagschaduwrapport

Afb.2 uit akoestisch rapport

Ten tweede Onze saamhorige, gezellige buurt is kapot gemaakt door de plannen van Raedthuys om
windpark Bijvanck te bouwen. De grondbezitters (van windturbines en toegangswegen) krijgen een
hele hoge jaarlijkse vergoeding, terwijl de omwonende de lasten hebben en hier niet voor
gecompenseerd worden. Wel bestaat er een participatieplan, om zo draagvlak te creëren. Dit plan
compenseert de schade totaal niet.
Grondbezitter van 2 molens is de heer ter Huirne, hij woont zover weg dat hij geen overlast van deze
molens heeft. Sommige van de andere grondbezitters hebben spijt (maar durven of kunnen niets
meer) en slapeloze nachten. Zij hadden niet in de gaten wat de impact is van dit windpark. Zij
dachten een loterij te hebben gewonnen, maar het is een nacht merrie geworden. Is het omkoping

geweest om het plan door te kunnen zetten? Buurtschap ’t Broek is kapot gemaakt door de
samenwerking tussen Readthuys en ter Huirne.
Ten derde laten wij als omwonende niet met ons laten sollen. Ook de gemeente en de provincie
moeten eens na gaan denken wat het beleid is. Er moet meer in groene energie geïnvesteerd worden
volgens Den Haag. Maar is wind wel zo duurzaam? Tevens ben ik van mening dat je de molens moet
plaatsen waar ze het meeste rendement leveren. Iedere ondernemer en beleggingsmaatschappij wil
zoveel mogelijk verdienen per geïnvesteerde euro. Geeft windpark Bijvanck wel het meeste energie
rendement?
Een oproep naar alle mensen van de provincie; maak een duidelijk plan en laat onze mooie provincie
niet één groot industrieterrein worden. Plaats meer windmolens bij elkaar op industrie terreinen (’s
nachts hebben ze daar geen last van de lampen), autobanen en spoor. De horizon is daar toch al
vervuild en er is ook geluidsoverlast. Dan kan verder iedereen genieten van de vele mooie plekken
die onze provincie rijk is. En kijk je niet overal tegen de windmolens aan.
Er wordt veel geïnvesteerd in landschappen en mooie natuur. Door dit park niet door te laten gaan
wordt het mooie Liemerse landschap behouden.
Hopende dat deze mega windturbines er niet komen. De 380kV lijn tussen Doetinchem en Wezel
maak al genoeg landschap kapot.
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