
 

Nieuws update 
In december hebben we een peiling gehouden onder bewoners van Landgoed Twickel, over 

het plan voor de bouw van twee windturbines bij knooppunt Buren. In januari hebben we 

hiervan de uitkomst bekend gemaakt, namelijk dat er geen draagvlak is onder omwonenden 

van de beoogde locatie aan de rand  van Twickel.  

Inmiddels is er veel gebeurd en geschreven. Wij willen u hierbij eenmalig via deze update op 

de hoogte brengen.  

Acties 

- Uitslag peiling in de pers, o.a. RTV Oost, nieuws-sites in Borne en Hof van Twente 

- Gesprek met Rentmeester E. Mooiweer over standpunt Stichting Twickel 

- Gesprek met wethouder W. Meulenkamp Gemeente Hof van Twente over standpunt 

College 

- Bijeenkomst met actiegroepen uit Borne 

- Spandoek geplaatst tijdens de Wooldereslopen in februari 2018 

 

 



 

- Interviews gegeven aan Twickelblad en TCTubantia.  

- Gesprek met Wethouder Mulder van Gemeente Borne, samen met actegroepen uit 

Borne. 

- Op 17 februari jl. zijn we met een klein groepje gaan kijken bij twee windturbines in 

de Eemshaven. Deze zijn met 200 meter, bijna even hoog als die welke bij Buren 

zouden komen te staan (die worden 210 meter). Hieronder treft u een verslag. 

 

 

Bezoek industriegebied Eemshaven in Groningen, 17 februari 2018. 

De Eemshaven is een overslaghaven, gelegen in de gemeente Eemsmond in de provincie 

Groningen en is de grootste zeehaven van Noord-Nederland. Ze ligt aan de westelijke oever 

van de Eemsmonding, een zee-arm waar de Eems uitstroomt in de Noordzee.  

 

  

 

Als we er naar toe rijden valt op hoe veel windmolens in allerlei soorten en maten er staan, 

bij fabrieken, langs wegen en aan de kustlijn. Ze zijn vanaf een afstand van een kilometer of 

zes al te zien. 

Wij gaan vandaag op bezoek bij “David”, een Lagerwey windturbine die in 2017 in gebruik is 

genomen, op dit moment de hoogste windmolen van Nederland. De hoogte van de mast is 

132 meter en de wieken zijn 68 meter, samen 200 meter hoog.  Dit is goed vergelijkbaar met 

de beoogde molens bij Buren.   



   

 

Later die dag doen we navraag bij mensen die werken in het gebied. Ze vertellen dat juist bij 

weinig wind, het geluid goed hoorbaar is. Als de wind sterker is wordt het geluid van de 

wieken overstemd door de wind. 

Onder de indruk van de kolossale turbines rijden we huiswaarts. Het sterkt ons in de 

opvatting dat de locatie in Buren, aan de rand van woonwijken en natuurgebied, volslagen 

ongeschikt is.  

  
  



Kijk op onze website voor een korte film van dit bezoek aan de Eemshaven. Als u zelf wilt 

ervaren hoe het is om in de buurt te zijn van deze windmolens, dan raden wij u aan ze te 

bezoeken.  

Voor het volgen van het nieuws kunt u terecht op onze website 

www.burentegenwindmolens.nl 
 

Op deze website kunt u uw reactie achterlaten of uw mening geven over het plan voor de 

windmolens.  Er is veel informatie beschikbaar over de gevolgen van het wonen nabij 

windmolens en er zijn visualisaties te zien vanaf diverse plekken op Landgoed Twickel. 

 

Borne 

In Borne zijn ook actiegroepen opgestaan tegen dit plan en hebben zich verenigd in de 

Stichting Twickelrand. Ook zij hebben een website, www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl 

waarop u digitaal uw stem kunt uitbrengen en zich kunt inschrijven voor een nieuwsbrief. 

Wat kunt u zelf doen? 

Wilt u een bijdrage leveren aan onze acties, bijvoorbeeld  

• het schrijven van een tekst 

• maken van foto’s 

• of heeft u ideeën?  

• Misschien heeft u ook visualisaties laten maken of gebeurt dit binnenkort, als u ze 

wilt delen op de website, dan graag!  

Neem contact met ons op via: info@burentegenwindmolens.nl  
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