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Twickel-bewoners komen in actie tegen plannen hoge windmolens nabij knooppunt Buren 

 

Ambt Delden  Eind december 2017 is een aantal bezorgde bewoners van Landgoed Twickel in actie 

gekomen. Zij hebben het initiatief genomen om de ‘noabers’ te vragen naar hun mening over het 

plan van Bert en Annemarie Kristen.  

Bert en Annemarie Kristen hebben in november 2017 bekend gemaakt twee windmolens van 200 

meter hoog te willen plaatsen aan de Veldweg bij Buren, pal aan de rand van Landgoed Twickel.  

Er zijn 32 brieven met antwoordformulier verspreid, onder de direct omwonenden van de te plannen 

windmolens aan de Veldweg. Dit betreft allemaal Twickel-erven, gelegen in het gebied Buren, 

Woolde, rondom Noordmolen, Azeler-Meen en Graas.  

Het doel van de actie was en is dat de mening van bewoners van het landgoed naar voren komt. 

Deze meningen zijn van belang omdat vanwege de grootte van de windmolens, deze op vrijwel heel 

het landgoed te zien zullen zijn.  

26 Direct omwonenden (81% respons) hebben hun standpunt laten weten. 

De uitslag is als volgt: 

VOOR  0 

NEUTRAAL 6   

TEGEN   20 

De groep bewoners van Twickel (enkele namen hieronder) heeft de direct omwonenden, evenals 

Bert en Annemarie Kristen, Stichting Twickel en wethouder W. Meulenkamp op de hoogte gebracht 

van de uitslag en gevraagd hiermee rekening te houden.  

Ook is er een website geopend www.burentegenwindmolens.nl waarop bewoners zich kunnen laten 

informeren. Hierop zijn ook foto’s te zien van het nieuwe uitzicht dat bewoners hebben op de twee 

molens. 

 

Monique Baghus en Edwin Braker, Voetpad van Delden naar Borne 26, Erve Klein Buren 

Karin van der Maar, Meijerinkveldkampsweg 10, Dubbelink Havezate Azelo   

 

Einde persbericht 

Info voor de redactie: 

Contact via woordvoerder Edwin Braker. Stuur een mailtje naar info@burentegenwindmolens.nl . 

Edwin belt dan zelf direct terug. Dit i.v.m. moeilijke bereikbaarheid vanwege werk overdag. 

De foto’s zijn te vinden op de website onder “over ons”. U heeft toestemming deze te gebruiken. 

http://www.burentegenwindmolens.nl/
mailto:info@burentegenwindmolens.nl

