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Burgers informeren zich - Wat zijn de gevolgen van windparken in de bossen  
 
 

Op zaterdag 23 januari hebben meer dan 40 
geïnteresseerden deelgenomen aan de door het 
burgerinitiatief ‘Tegenwind in het Reichswald’ 
georganiseerde excursie naar de Hunsrück (Rheinland Pfalz). 
Naast Nederlandse en Duitse burgers bevonden zich onder 
de deelnemers ook politici van beide landen, leden van de 
Nederlandse natuur- en educatievereniging IVN en 
vertegenwoordigers van ‘Energiegenossenschaft 
Kranenburg’. Doel van de excursie was het bezichtigen van 
de daar aanwezige windparken en het vernemen van 
ervaringen van omwonenden. Tijdens de excursie werd er 
m.n. ingegaan op de bepalings- en bouwprocedures 
alsmede de impact op mens en natuur. De parallellen met 
de windparkplannen in het Reichswald waren evident.  
 

 
De groep werd in het plaatsje Rheinböllen ontvangen door vertegenwoordigers van het lokale 
burgerinitiatief. Als eerste op het programma stond een presentatie met daarin de bevindingen van 
bewoners van Rhein-Hunsrück. ‘Sinds 2012 is de uitbreiding van windenergie in onze regio explosief 
gestegen. De gemeenten zijn bezig met een ware “rat race"’, aldus BI-vertegenwoordiger Sylke 
Müller-Althauser. ‘Bij voorkeur worden de windturbines pal tegen de grens van naburige gemeenten 
gebouwd. Aldus geniet de ene gemeente financieel voordeel van de windenergieprojecten, terwijl de 
burgers van de andere gemeente de lasten moeten dragen’. Deze strijd tussen gemeenten onderling 
en tweespalt binnen de gemeenten zelf zorgt voor veel sociale onrust. BI-vertegenwoordiger Dr. 
Ulrich Althauser voegt daaraan toe: ‘Ook valt er een terugkerend patroon te herkennen: 
projectontwikkelaars benaderen de meest armlastige gemeenten voor hun bouwplannen. Daarbij 
stellen ze de burgemeester een maximale opbrengst in het verschiet.’ 
 
Momenteel staan er in de Rhein-Hunsrück-Kreis ongeveer 250 windturbines, waarvan 30 stuks in het 
staatsbos Soonwald. ‘Het is onverantwoord wanneer een burgemeester bepaalt wat er met het bos 
van zijn gemeente gebeurt. Zoiets is op z’n minst een kwestie van de hele gemeenschap. Het bos 
behoort ons allen toe. We hebben een verantwoordelijkheid om het te bewaren voor toekomstige 
generaties.’ Evenals in NRW krijgen ook in Rheinland Pfalz de gebieden die reeds bebouwd zijn met 
windturbines een belaste status, en dat maakt de weg vrij voor een verdere uitbouw. ‘Door het 
criterium van deze belaste status heeft verdere uitbouw een eigen dynamiek gekregen. Intussen ligt 
de gehele Hunsrück in het vizier. De eerste veranderingen in onze “Heimat” verliepen vrijwel 
onmerkbaar. Toen ze zich in volle omvang toonden, was het te laat.’ 
 
Onthutsend zijn de verhalen over de uitwerkingen op natuur en diersoorten. Zo zijn er sinds de 
ingebruikname van de windparken veel “Wildkatze” dood langs de weg aangetroffen. Alles wijst erop 
dat deze beschermde dieren door de komst van windparken uit hun oorspronkelijke leefgebieden 
worden verdreven. Ook bestaat er veel kritiek op het gebrek aan transparantie met betrekking tot de 
resultaten van de monitoring van vleermuizen. Dr. Althauser: ‘Zelfs in mijn tijd als stadsdeelvoorzitter 
van de BUND slaagde ik er niet in die gegevens in te zien.’ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere negatieve uitwerking is de geluidshinder, veroorzaakt door de bewegingen van de 
reusachtige rotorbladen. Müller-Althauser: ‘Tijdens de pieken worden de toelaatbare grenzen 
overschreden. Maar dat is niet het grootste probleem. Zelfs als het geluidsniveau onder de norm is, is 
deze door de continuïteit zenuwslopend. Je kunt het vergelijken met het gezoem van een vlieg. ’s 
Nachts mag het geluid dan onder het immissieniveau van 45 dB (A) blijven, het is daardoor niet 
minder gekmakend. Slapen met open ramen is er niet meer bij, isolatie helpt niet. Daar komt ook nog 
eens de belasting van de knipperende lichten bij.’ Over de recreatieve waarde van het bos is zij kort: 
‘die is verloren.’ 
 
Onder leiding van BI-voorzitter Wolfgang Piroth werd het programma voortgezet met de bezichtiging 
van een grote windturbine in het Soonwald, in grootte en vermogen vergelijkbaar met de geplande 
turbines in het Reichswald. Veel deelnemers waren geschokt door zowel het lawaai als de enorme 
kaalslag rondom de turbine. ‘Telkenmale blijkt dat de benodigde oppervlakte groter is dan vooraf 
werd aangekondigd, niet in de laatste plaats door de benodigde transportwegen voor uitzonderlijk 
vervoer,’ aldus Piroth. 
 
Op de terugreis verwoordde Hubert Zillig, voorzitter van “Tegenwind in het Reichswald”, het gevoel 
dat bij de meeste deelnemers overheerste: ‘Ik ben het meest onder de indruk van hoe de vandaag 
benoemde ervaringen overeenkomen met onze situatie. Het plannen van windparken langs de 
gemeentegrens, bijvoorbeeld. Of de allesbepalende rol van het geld en het bagatelliseren van de 
negatieve effecten op mens en natuur. Ik hoop van harte dat we nog voor een ommekeer kunnen 
zorgen. Een ding is zeker: dankzij het selectiecriterium voor reeds belaste bossen zullen er na een 
eerste windpark in het Reichswald nog vele volgen. Dat is mij na vandaag nog duidelijker geworden 
als voorheen.’ 
 
Voor meer informatie zie www.tegenwindreichwald.eu 
Teken onze petitie op www.tegenwindreichswald.petities.nl 
 


