
Datum: 10 juni 2020 

Betreft: ingezonden brief verkenning windmolens zoekgebied Roodehaan 

Beste Groninger gemeenteraad, 

Overziet u de impact op een kleine hechte gemeenschap als zij geconfronteerd wordt met 

windmolens voor hun deur? Is het überhaupt wel een goed idee om windmolens aan de randen van 

de stad te plaatsen? 

Door deze vragen zit de schrik er hier in Engelbert, het hart van zoekgebied Roodehaan, flink in. De 

verkenning naar windmolens zorgt voor ongewenste verdeeldheid tussen mensen die normaal 

gesproken het zo goed met elkaar kunnen vinden. Niet alleen drijft de komst van eventuele 

windmolens de mensen hier uit elkaar, het is een totale afwaardering van een nu nog uniek stukje 

Groningen en dat geeft onrust. Onrust die u kunt voorkomen. 

Het is dan ook voor niets dat het onderzoek van de RUG duidelijk laat zien dat windmolens door de 

bewoners bijzonder ongewenst zijn. Na de, overigens zorgvuldig uitgevoerde verkenning, overziet 

men het potentiele drama en haar impact beter. Dat is wat de cijfers helder laten zien: men is nog 

feller tegen dan bij de nulmeting vooraf! 

Dat is ook logisch: er bestaan geen landschap inpassende maatregelen die 150 meter hoge 

bewegende reuzen kunnen verbergen, die zijn altijd en voortdurende aanwezig. De stadmarkering 

“De kaartentoren en de pilaar van de Joker” valt straks in het niets en er komt hinder van rode 

lampen voor het vliegverkeer in de nacht. Met deze afmetingen is er geen enkel moment meer te 

ontsnappen aan deze onrustige horizonvervuiling.  

Dan is er ons prachtige natuurbad waar jong en oud van binnen en buiten Engelbert elkaar vindt voor 

een rustig dagje uit. De geluidsnormen werken met een gemiddelde en laten daardoor meerdere 

dagen overschrijding per jaar toe. Het geluid lijkt op een passerend vliegtuig dat aan het overkomen 

is wat maar niet doorvliegt waardoor je naar boven blijft kijken. Er moet toch een andere locatie te 

vinden zijn dan nabij ons Engelberterbad? 

Het is duidelijk dat er behoefte is aan energie oplossingen en ik vraag u dan ook om andere locaties 

dan Roodehaan te verkennen. Ik hoop dat u gebieden kunt vinden met een minder uniek karakter. 

Juist in een hechte gemeenschap als de onze zou de komst van windmolens een enorme invloed 

hebben. 

Groet, 

Michael de Boer 

(inwoner Engelbert)  


