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AMERSFOORT Windmolens op Knooppunt Hoevelaken. Voor de Stichting Hoevelaken 
Bereikbaar is het een gruwel, de VVD vindt het onbespreekbaar en GroenLinks wil graag 
weten of het kan. De gemeente heeft in ieder geval besloten om 75.000 euro beschikbaar te 
stellen voor een haalbaarheidsstudie naar duurzame energielandschappen waaronder 
windturbines op het verkeersknooppunt dat gereconstrueerd wordt. 

Bert Vos 

Een raadsmeerderheid is voor het studieonderzoek. De VVD, die tegen stemde, wil echter 
liever inzetten op het benutten van dakpotentieel voor zonne-energie en isolatie, zegt raadslid 
Koos Voogt en het CDA vindt windmolens binnen de gemeentegrenzen geen goed idee. Maar 
de grootste tegenstander is toch wel 'Hoevelaken Bereikbaar', die zoals ze zeggen 'faliekant 
tegen is'. ,,Dat onderzoek is zonde geld. Er zijn genoeg bezwaren en argumenten om op het 
knooppunt geen windmolens te plaatsen en genoeg alternatieven waar deze wel kunnen 
staan", zegt voorzitter Rob Wesselingh. Volgens hem, en zijn medestanders, zal Hoevelaken 
het meeste last krijgen van de hoge molens die al voor veel lawaaioverlast zorgen bij een 
gemiddelde windsterke. ,,In het onderzoek willen wij dat onze bezwaren mee worden 
genomen. Namelijk: geluidsoverlast, twee natuurgebieden die naast liggen met veel vogels, 
de verkeersonveiligheid door de schaduwwerking, horizonvervuiling en dat je als 
automobilist wordt afgeleid op dit toch al drukke verkeerspunt." 

AARDBEVINGEN GroenLinks is in principe voorstander van windmolens en steunt daarom 
het raadsvoorstel. ,,Dit zorgt namelijk voor duurzame energie", legt fractielid Astrid Janssen 
uit. ,,We hebben genoeg van Russisch gas, vuile kolen en Groningse aardbevingen. We 
moeten zelf ook stappen zetten om klimaatverandering tegen te gaan." Of Knooppunt 
Hoevelaken een geschikte plek is voor windmolens dat moet nog uit de ruimtelijke kaders 
blijken, zegt Janssen. ,,Die stelt de gemeente momenteel op. De tegenstand uit Hoevelaken is 
ons bekend. Ik begrijp dat er angst is en zou graag zien dat we samen kijken naar wat ze 
willen weten en welke informatie ze nodig hebben. Ik vertrouw erop dat hier een duidelijk 
antwoord op komt. Daarna kan er een besluit genomen worden of en welke windmolens er 
passen." 

SUBSIDIE Ook de VVD is niet tegen windmolens maar wel op de plek die de gemeente 
voorstaat en de haalbaarheidsstudie. Voogt: ,,Er is al zoveel bekend op dit gebied. Het is 
zonde om daar je geld aan uit te geven en te piekeren of je windmolens wilt op dit stuk 
gemeentegrond. Die moet je niet in steden hebben maar in het ruime sop. Ook zit er veel 
subsidie op en de productie is erg kostbaar. Beter is de dakcapaciteit voor zonnepanelen te 
gebruiken en isolatie toe te passen. Veel effectiever want een grotere energiewinst. Ik denk 
dat veel Amersfoorters die turbines niet willen." 



RECONSTRUCTIE Het gaat weliswaar om een energieproject dat pas in 2024 realiseerbaar 
is na de ingrijpende reconstructie van het Knooppunt, maar de Hoevelakense werkgroep blijft 
de vinger aan de pols houden. ,,Stel, het gaat door. Dan moet het hele aanbestedingsproject 
opnieuw bekeken moeten worden en aanpassingen worden gedaan. Dat is erg kostbaar. Maak 
het eerst af en bekijk daarna of er nog behoefte is aan windmolens. Ondertussen verdiepen 
wij ons verder in deze materie om meer informatie te vergaren op het gebied van wetgeving. 
Dit om adequaat te kunnen reageren en de ontwikkelingen in de gaten te houden." aldus 
Wesselingh. 
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