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Etten staat op tegen windmolens 
 

Inleiding 

 

Getriggerd door de invasie van de hoogspanningsmasten van Tennet, zijn wij ons gaan verdiepen in de 

plannen van het Waterschap Rijn en IJssel (hierna afgekort als WRIJ). In het klimaatakkoord tussen de 

Unie van Waterschappen en het Rijk is opgenomen dat de Waterschappen in 2020 voor 40% 

zelfvoorzienend zijn door eigen duurzame energiebehoefte. Daarnaast heeft WRIJ zichzelf opgelegd 

om energieneutraal te worden. Op zich een nobel streven, het is echter bijzonder teleurstellend dat dit 

op de meest overlastgevende manier dreigt te gebeuren die mogelijk is. De reeds verwoeste horizon 

rondom Etten en wijde omgeving door de Tennet masten, zou een genadeklap krijgen door de 

driemaal hogere windmolens.  

 

Helaas is ons ter ore gekomen dat de locatie op de Riool Water Zuivering Installatie (hierna afgekort 

als RWZI) te Etten ook daadwerkelijk de voorkeurslocatie is van het bestuur van WRIJ. Het is de enige 

locatie waar vier molens geplaatst kunnen worden en het is dicht bij het hoofdkantoor. Een 

prestigeproject als deze stop je liever niet weg achter een industriegebied langs de snelweg. Liever zie 

je dat hier dagelijks duizenden mensen langsrijden die zien hoe ‘duurzaam’ het WRIJ is.  

 

Draagvlak 

 

Het WRIJ hecht naar eigen zeggen veel waarde aan het creëren van draagvlak in de omgeving. Echter 

wordt dit beleid in de praktijk bijzonder slecht uitgevoerd. Direct omwonenden zijn niet of nauwelijks 

geïnformeerd, de uitnodiging voor een infoavond is niet of slechts 24 uur van te voren bezorgd bij 

deze groep mensen. Een dorp als Etten wordt totaal niet meegeteld in de informatievoorziening. Laat 

staan dat er een draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd. Dit beschouwen wij als bijzonder kwalijk en 

onacceptabel.  

 

Dit draagvlakonderzoek is wel uitgevoerd door en onder de groep mensen die binnen 1000 meter van 

de beoogde locaties wonen. Hieruit is gebleken dat meer dan 75% van deze groep tegen de komst 

van windmolens is. Een deel gaf zelfs aan het formulier niet ingevuld te hebben, omdat men al 

moegestreden is. Ook in Etten wordt men langzaam wakker en ziet men in dat na de invasie van 

Tennet, verdere afbrokkeling van deze prachtige omgeving onacceptabel is. 

 

De kritische vragen van mensen die op nog geen 500 meter van de geplande masten komen te wonen 

worden afgedaan als 'not in my backyard'. Een veelgehoorde kreet in windmolenland. Juridisch gezien 

mogen de masten in Gelderland namelijk niet binnen 400 meter van woningen worden gebouwd. Het 

frappante feit hieraan is dat deze afstand in Noord Holland 600 meter bedraagt, in Duitsland 920 en in 

Denemarken zelfs 1050 meter. Ieder logisch nadenkend mens snapt dat overlast in welke vorm dan 

ook, onvermijdelijk is. Maar juridisch is het afgedekt. Er wonen maar liefst 100 gezinnen binnen 1000 

meter vanaf de beoogde locaties. Deze groep mensen heeft inmiddels iedere vorm van directe 

communicatie met het WRIJ stop gezet. Het WRIJ wil namelijk alleen met hen in gesprek als de basis 

'het plaatsen van windmolens' is. Dus eigenlijk heeft WRIJ de directe communicatie en de dialoog 

stopgezet. Dit terwijl de PR van het WRIJ altijd bol staat van: “de dialoog aangaan en luisteren naar de 

bewoners”, “met de betrokken inwoners in goed en gezamenlijk overleg gaan”, “samen denken in 

oplossingen”. Oftewel, helaas geen daden, maar woorden.  

 

Wanneer je in bovenstaande alinea's de afkorting 'WRIJ' vervangt door bijvoorbeeld 'NUON' zou je 

nog kunnen begrijpen dat er commerciële belangen spelen. Dat juist het WRIJ zich nu opwerpt als 

energieleverancier en hierbij alle belangen en verantwoordelijkheden naar de omgeving uit het oog 

verliest, is verbijsterend. Juist van het WRIJ dat zich steeds meer profileert als landschapsbeheerder en 

natuurbewaker verwacht je dergelijke plannen niet! Nota bene dit waterschap dat onlangs een 
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prachtig natuurgebied heeft aangelegd rondom de RWZI in Etten, wil ditzelfde gebied in één klap 

omzeep helpen met de plaatsing van deze molens. Het gebied rondom de RWZI is ook nog eens van 

grote cultuurhistorische waarde. 

 

Cultuurhistorisch 

 

Dit natuurgebied herbergt meer. Niet direct zichtbaar, maar juist daarom ó zo waardevol voor de 

toekomstige generaties.   

 

Onder  de heuvel in het landschap zit een verborgen 

schat waar 100 jaar geleden de legendarische  

“Rooien Jan Bouwman” tevergeefs naar zocht. 

Bouwman was een beroemd dorpsfiguur in Etten 

waar men veel plezier aan heeft beleefd. Jan heeft 

die schat nooit gevonden, maar hij zit er wel 

degelijk. Namelijk in de vorm van de 

funderingsresten met grachtenpartijen van het 

middeleeuwse Motte-kasteel van Joachim van 

Wisch. Het eerste kasteel Wisch.   

Kaart van Christiaan ‘s Grooten uit 1573. De Netelbergh is de 

plaats van het oude kasteel Wisch op de Heuven. 

Het hele gebied is in 2009 met een grondradar in beeld gebracht met een prachtig resultaat als 

gevolg. Duidelijk zichtbaar zijn de vierkante toren met rechts de boerderij . Daaromheen liggen in 

totaal drie grachtenpartijen. Uitermate teleurstellend en frustrerend was de actie van het WRIJ eind 

jaren tachtig om als een dief in de nacht de historische boerderij van de familie Borkus te slopen. 

Zonder enig cultuurbesef werd het laatste restant ‘Hoeve Wisch’ met de grond gelijkgemaakt. De 

bakermat van de oude gemeente Wisch was voorgoed verdwenen.  

De slotheuvel is nu gelukkig een Rijksmonument en dit geeft in ieder geval een beschermde status 

aan deze locatie. Een locatie waar heuse veldslagen hebben plaatsgevonden tussen de Heren van  

Bergh en de beruchte roofridder Joachim van Wisch.  Zelfs de beroemde veldheer Maarten van 

Rossum heeft zich met deze strijd bemoeid. Het resultaat; kasteel in puin en Joachim van Wisch op de 

vlucht. Dit speelde zich allemaal af rond 1560.  Er is zoveel bijzonder materiaal voorhanden in de 

archieven. Hiermee kan ter plekke een prachtige, permanente expositie gemaakt worden, bijvoorbeeld  

in de  gerestaureerde schapenschuur. Die restauratie heeft het WRIJ de afgelopen jaren dan wél weer 

gedaan en ook het Pieterpad loopt er nu langs.  

Er is een prachtig natuur-stiltegebied aangelegd met vispassage en de vogels 

hebben hun broedplaats daar nu al gevonden. Zelfs de ijsvogel is al enkele malen 

gesignaleerd. Je zou denken, het WRIJ beseft dat ze iets unieks in handen hebben 

en trachten de fouten uit het verleden enigszins goed te maken. Blijkbaar dus niet. 

Het grote (subsidie) geld kan worden binnengehaald en daarvoor moet alles weer 

wijken wat ze zojuist hebben opgebouwd. Rijksmonument of niet, die molens 

moeten er komen. De term cultuurbarbaren wordt soms wel erg snel gebezigd, 

maar is in dit geval wel op zijn plaats. Hoe kun je het bedenken!? De vogels zullen 

het snel voor gezien houden.  

Bij de presentatie van de resultaten van de grondradar in 2009, kwam een nazaat 

van Joachim van Wisch ten tonele, die met getrokken zwaard het laatste restant 
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(de slotheuvel) verdedigde.  Joachim van Wisch bestaat niet meer, maar zijn beeltenis (een tekening 

van Peter Bresser) zullen wij gebruiken als ons symbool in de strijd die gestreden moet worden.  

Vraag is of onze politici hun verantwoording nemen en deze aanslag op ons cultuurhistorisch erfgoed 

voorkomen door de bestemming niet te wijzigen. Laat ook volgende generaties deze unieke plek 

kunnen bezoeken zonder te worden gehinderd door reuzen van windmolens.         

Windturbines landinwaarts  

 

Het plaatsen van windmolens op land is inmiddels een achterhaalde techniek en alle overlast weegt 

niet op tegen de baten. Om windmolens op land enigszins rendabel te maken worden de turbines op 

ongekend hoge masten geplaatst, zo ook in de plannen van het WRIJ. Op onderstaande windkaart 

(bron. Rvo en Senter Novem) valt af te lezen dat in deze regio de gemiddelde windsnelheid te laag is 

voor een aanzienlijk rendement. Zie onderstaande afbeeldingen ter verduidelijking. De totale vollast- 

uren liggen veel lager dan locaties aan of op zee. De enige manier om windmolens op land toch 

rendabel te maken zijn torenhoge subsidies.  

 

 

Zoals hierboven valt af te lezen, leveren drie windmolens op land in deze regio evenveel energie als 

één windmolen op zee. Hiermee wordt ook direct het argument van het WRIJ teniet gedaan waarom 

zij niet willen investeren in energie op zee. Het antwoord op deze vraag luidt: Het waterschap neemt 

verantwoordelijkheid voor zijn eigen energieverbruik en wil dat op zijn eigen eigendommen realiseren. 

Daar komt bij dat de kostprijs van wind op zee 2 à 3 maal zo hoog is als van wind op land en er 

daardoor veel meer rijkssubsidie voor nodig is. 

In de praktijk blijkt echter dat anno 2016 windmolens op zee zó efficiënt zijn dat hier op termijn geen 

subsidie meer voor noodzakelijk is. 
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Omdat ook te lezen valt op de website van WRIJ: 'aangezien het opwekken van duurzame energie 

geen core-business is van het waterschap....' Zeggen wij: blijf bij je kerntaken, drijf niet koste wat het 

kost deze prestigeplannen door. Tuurlijk, doe wat nodig is voor het imago. Maar doe het op een 

manier die geen overlast veroorzaakt aan mens, omgeving en natuur. Wees eens oprecht betrokken 

bij de toekomst! 

 

Alternatieven 

 

Ons advies aan het WRIJ: Start bij de bron. Begin met het uitvoeren van een onderzoek hoe de enorme 

energiebehoefte gereduceerd kan worden, maak vervolgens de eigen processen efficiënter en 

energiezuiniger. Zoals ook voor het huishouden van de burger geldt.  

 

Wees vervolgens creatief en innovatief. Juist een kapitaalkrachtige organisatie als het WRIJ zou dit 

belastinggeld moeten investeren in duurzame, innovatieve technieken die ook nog eens dicht bij de 

bron van haar kerntaken liggen. In andere woorden; Investeer in vergistingsinstallaties, grondstoffen- 

en energiefabrieken en installeer zelf op alle mogelijke locaties waterkrachtcentrales.  

 

Ga eens kijken bij het Waterschap Vallei en Veluwe. Dit Waterschap is op dit moment al CO2 neutraal 

op het gebied van elektriciteit door het inkopen van groene energie. Hier levert een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie al meer energie dan zij zelf nodig heeft en dit zonder ook maar één 

windmolen! Daarnaast verwacht het Waterschap Vallei en Veluwe in 2025 al energieneutraal te zijn, 

wederom zonder windmolens! Ook worden hier belangrijke grondstoffen zoals fosfaat 

teruggewonnen. 

 

Begin met het plaatsen van pv panelen op alle locaties van het WRIJ, niet alleen op de onderzochte 

locaties voor windenergie. Daarnaast telt onze omgeving ontelbaar veel grote daken van bijvoorbeeld 

stallen en boerderijen. Deze kunnen in samenwerking met de boeren/bewoners/ondernemers 

helemaal volgepakt worden met pv panelen. Ook zijn er veel boerenbedrijven die geen opvolging 

vinden voor het voortzetten van de onderneming en graag willen stoppen, deze boerderijen kunnen 

omgevormd worden tot zonne-boerderijen waarvan ook de akkers benut kunnen worden voor zonne-

energie. Zo wordt de energie ook nog eens op een moment geleverd wanneer de behoefte er is, 

namelijk overdag. Dit in tegenstelling tot windmolens die nu ’s nachts regelmatig stilgezet worden, 

omdat er meer aanbod van stroom is dan vraag. Het jaar 2017 is voor dit soort alternatieven een ideaal 

jaar aangezien de overheid een SDE+ subsidiepot van 12 miljard heeft gereserveerd. 

 

Wanneer bovenstaande en eventueel andere alternatieven onverwacht nog onvoldoende energie 

leveren, kan er ook groene windenergie op zee worden ingekocht of kan er door WRIJ wel worden 

geïnvesteerd in windparken op zee. Met de huidige plannen van het kabinet worden er de komende 

jaren gigantische windparken op zee aangelegd, niet voor niets... Daar waait het wel.  

 

Ingekochte groene energie telt gewoon mee in het percentage energieneutraliteit van WRIJ. 

 

Om haar doelstellingen te behalen heeft het Waterschap geen windmolens nodig. 

 

Leefbaarheid 

 

Ook doen wij een beroep op onze gemeente Oude IJsselstreek. Het uitgangspunt van de Achterhoekse 

gemeenten is dat ze de vergrijzing van de Achterhoek weliswaar niet tegen kunnen gaan, maar dat ze 

zo goed mogelijk voor de burgers dienen te zorgen die er wél zijn en die er blijven. Dan is het 

ondenkbaar om een volstrekt onverantwoord project als deze goed te keuren. Dat staat zo ongelooflijk 

haaks op het voornemen om ‘voor de burger’ te zorgen.  
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“De Achterhoek aantrekkelijk maken voor jonge gezinnen”, is ook een veelgehoorde, lokaal-politieke 

kreet. Daar waar de Achterhoekse gemeenten gezamenlijk over vergaderen, wordt In Etten middels 

bewonderenswaardige initiatieven al aan gewerkt. Etten 2025 is hier een prachtig voorbeeld van. 

Betrokken Ettenaren die zelf de mouwen opstropen. Voor het dorp, haar inwoners en haar 

toekomstige inwoners.  

Stel je eens een jong gezin voor dat op zoek is naar een woning in de 

Achterhoek en misschien zelfs Etten op het oog heeft, vanwege zijn 

gunstige ligging. Op een mooie zondagmiddag trekken ze er op uit, om 

eens een indruk van Etten op te doen. Ze naderen Etten vanaf de afrit 

Doetinchem Oost. Etten komt links in zicht. Boem! 170 meter hoge 

windmolens aan de linkerkant. Ze werpen een enorme schaduw over 

het pittoreske dorp Etten. 70 meter hoge masten aan de rechterkant, 

waar gaan die heen? Het lijkt wel of ze dwars door het dorp marcheren. 

Ze volgen de masten aan hun rechterzijde. Paal na paal na paal na paal. 

De stoplichten. Linksaf naar Etten.  Hyperventilerend slaat de jonge 

vader linksaf. Ter hoogte van aannemersbedrijf Jan van Dulmen kijkt hij 

nog één keer in de achteruitkijkspiegel. “Alsof die masten op onze 

trekhaak zitten!”. Links kijkt hij naar De Strik, richting molen De Witten. 

Prachtig bouwwerk. Maar die immense witte wieken schuin daarachter 

laten het historische stukje wind-ambacht in het niet vallen. Nu is het gezin op het punt waarop ze 

linksaf de Dorpsstraat in kunnen draaien. In plaats daarvan geeft hij plankgas en laten hij en z’n gezin 

Etten voorgoed achter zich…. Tot zover de aantrekkelijkheid van Etten over enkele jaren, als we het 

WRIJ zijn gang laten gaan. En waarmee alle initiatieven van de betrokken, hardwerkende inwoners in 

één keer teniet worden gedaan.   

Gemeente Oude IJsselstreek 

 

Echter, onze angst is dat het besluit van het bestuur van WRIJ achter de schermen al lang genomen is. 

Er is niet voor niets € 350.000,- uitgetrokken voor het opstellen van vier locatieplannen. Wij verwachten 

dat de komende tijd, kosten en energie zijn ingecalculeerd om het uiteindelijke doel te verwezenlijken, 

namelijk het plaatsen van vier enorme windturbines in onze achtertuin. Ook al worden sommige van 

onze argumenten juridisch waarschijnlijk simpel van tafel geveegd, wij vinden dat je als 

overheidsinstantie ook een morele plicht hebt naar de omgeving en haar bewoners. En dat dergelijk 

ingrijpende besluiten genomen moeten worden op basis van voldoende draagvlak in de directe en 

wijde omgeving. Dit draagvlak is er simpelweg niet.  

 

Wij doen dan ook een dringend beroep op het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Oude IJsselstreek dat mocht het ooit zover komen, zij wel drie keer nadenken voordat zij 

een eventuele vergunning verstrekken voor de plannen van het WRIJ.  

 

Namens, 

 

Dorpsbelangen Etten,  

Werkgroep Etten 2025,  

Historici  Etten en  

Horizonstrijders Etten 

 

Blijf op de hoogte en volg ons op facebook via @horizonstrijdersetten   

 


