
UIT NOODZAAK GEBOREN: 
De stichting is geboren uit noodzaak met 
als doel de gemeente en de provincie te 
ondersteunen maar ook bij te sturen in haar 
rol voor verduurzaming en onze gezondheid 
en ons woonplezier niet te riskeren door de 
komst van reusachtige windmolens.

WAAROM EEN STICHTING?
Door het oprichten van een stichting hebben 
we een orgaan wat gezamenlijk kan optre-
den voor alle bewoners en bedrijven en be-
langhebbenden in onze wijken die gelegen 
zijn bij de A28, waar de gemeente Nijkerk 
windmolens wil plaatsen.

WAT KUN JIJ DOEN OM ONS TE HELPEN?
Je kunt je aansluiten in vorm van steunbe-
tuiging en een donatie. We zijn druk doende 
te bewerkstellingen hoe we onze leden zo 
goed mogelijk kunnen betrekken en infor-
meren en helpen.

ONZE DOELEN
Voor nu hebben we 2 hoofddoelen:  het 
beperken van overlast door verkeersgeluid 
door de A28 en het juist en verantwoord 
toepassen van verduurzamen, zodat onze 
wijken naast duurzaam ook leefbaar blijven.

WINDMOLEN IN DE WIJK: 
Elke bewoner van Nijkerk en in bijzonder 
omwonenden langs de A28 (Corlaer, De 
Bogen, Doornsteeg, Boerderijakkers heeft 
te maken met dezelfde dreiging namelijk 
het plaatsen van meerdere windmolen van 
240 meter op nog geen 400 meter van de 
woonwijk !! Een windmolen van 240 meter 
hoog is een gruwel en zal impact hebben op 
het aanzicht van heel Nijkerk. Voor beeld-
vorming Nijkerks mooiste is “slechts” 57 
meter hoog!

SNELWEG EN GELUID:
We hebben te maken met een niet functio-
nerende geluidswal. Deze is door de komst 
van bedrijven een aantal jaren geleden 
ìgekniptî ter hoogte van Van Duinkerken met 
als gevolg een enorm gapend gat waar je 
de auto’s voorbij ziet razen. Mede hierdoor 
staat de wijk continu bloot aan soms wel 80 
decibel Door middel van professioneel ge-
luidsonderzoek kan bewezen worden dat de 
wal niet deugt en wat er nodig is om deze te 
laten functioneren. Hierbij zijn we reeds in 
dialoog met de gemeente politiek en hebben 
we ook hulp gevraagd van de provincie.  

STEUN ONS: SAMEN STAAN WE STERK!
De bestuursleden hebben allen geld in 
gelegd voor de startkosten. Om een idee te 
geven: het starten van een stichting kost al 
gauw 1500 euro. Een hoop geld maar met 
een duidelijk en belangrijk doel: verbetering 
van onze gezamenlijke leefomgeving.

We hebben jullie steun nodig voor het 
uitvoeren van onze plannen zoals geluids-
onderzoek en het verspreiden van flyers of 
onderhouden van een website/forum. 

En wanneer we echt vastlopen met de 
gemeente is er geld nodig voor juridische 
bijstand, zodat we gezamenlijk kunnen op-
trekken en onze krachten bundelen.

Wanneer de wereld weer covid vrij is, or-
ganiseren we voorlichtingsmomenten; niet 
alleen om te praten over de geluidswal of 
windmolens maar ook om te adviseren met 
het praktisch en kostenefficiÎnt verduur-
zamen van jouw huis. 

Wij staan dan ook niet voor GASVRIJ 
maar GASARM wonen. 

Het starten van een petitie via:  
www.duurzaamenleefbaarnijkerk.nl

Scan deze QR code en doe een vrijwillige donatie door 
middel van een tikkie. Elke Euro telt! Dus: kan je niet veel 
missen dan zijn we al enorm geholpen met 1-5 euro. Kan 
je iets meer missen voel je vrij om een bedrag te kiezen. 
Vooralsnog verwachten we met veel huishoudens hetzelfde 
probleem te ervaren en hopen wij met de juiste aanpak tot 
een oplossing te komen waar iedereen blij mee is!

HELP ONS MEE:
Iedereen is welkom om op zijn 
of haar manier bij te dragen. De 
meest praktische is dat in elke 
straat in de wijk Corlaer en Doorn-
steeg iemand opstaat en met zijn 
of haar buren de dialoog aangaat. 
Bespreek onze speerpunten en 
het nut van onze stichting.

Jaarlijks lekt er uit windmolens 
in ons land honderden kiloís 
SF6 olie. Deze wordt de lucht in 
geblazen en houdt de draaiende 
delen soepel.  Producenten van 
windmolens zoeken naar alterna-
tieven, laten ze aan de Telegraaf 
weten. Hun klanten, netwerk-
bedrijven als Tennet en Liander, 
gaan echter liever voor goedko-
pere en bewezen oplossingen. De 
giftige stof SF6 komt niet voor in 
het klimaatakkoord, ondanks dat 
tientallen jaren geleden al werd 
geconstateerd dat SF6 bestreden 
moet worden. Het KNMI meet de 
SF6-concentratie in de atmosfeer 
niet. De Nederlandse Emissie Au-
toriteit houdt er geen toezicht op. 

Wanneer er 2 windmolens zouden 
staan op Nijkerk Zuid zou alles de 
wijk worden ingeblazen, samen 
met een flinke dosis fijnstof. 

BESTUUR: 
Didier Horstman 
Scheg 7 - 0646121464
Shailen  Rambaran Mishre 
Bolder 6 - 0623099911
Edward op ët Einde 
Bolder 4 - 0651999363

info@duurzaamenleefbaarnijkerk.nl

NIET TEGEN VERDUURZAMING 
MAAR WEL VERANTWOORD!

Wij zijn van mening dat wind-
molens niet bij een woonwijk 
horen te staan!

Windmolens veroorzaken slag-
schaduw en laag frequent geluid. 
Daarbij komt een knipperende 
lamp op de kop van de windmolen 
ter bescherming van vliegtuigen. 
Er is inmiddels bewezen dat dit 
gezondheidsrisico’s met zich 
meebrengt, zoals slaapproble-
men, hartklachten en psychische 
klachten.

Voor en door 
bewoners van de 
wijk Corlaer en 
Doornsteeg Nijkerk.
www.duurzaamenleefbaarnijkerk.nl

Stichting leefbaar 
en duurzaam Nijkerk



GEBREKKIGE GELUIDSWAL 
We hebben naast de a28 een geluidswal die niet voldoet aan de eisen om ons adequaat te beschermen tegen geluid en fijnstof. 
Vooral de hoogte is te beperkt en niet in verhouding met wat er bij Vathorst en bij Leusden is gebouwd. Daarnaast is het gat t.h.v. 
van Van Duinkerken een open stuk wat bij verkeerde windstand als een soort 
trechter werkt, welke het geluid versterkt en doorlaat.

Met de plannen van Rijkswaterstaat zal er op korte termijn nog een rijbaan 
bijkomen per rijrichting dus 6 banen in totaal, met als gevolg: nog meer geluid en 
fijnstofbelasting van onze wijk!

Inmiddels heeft wethouder Harke Dijksterhuis (CU) ons beloofd zich hard te ma-
ken om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat er een gedegen geluidsmeting 
moet komen, over een langere periode. 

Een soortgelijk onderzoek is reeds een keer gedaan in 2018 maar niet correct 
uitgevoerd. De stichting zal er bij een nieuw onderzoek op toezien dat alles op de 
juiste wijze wordt gedaan met als inzicht dat de huidig wal niet voldoet en dat er 
iets aan de wal gedaan zal moeten worden.

SLAGSCHADUW 
(de zon die door de bewegende wieken schijnt)

Zon en schaduw expert Johan van Eeken heeft ons voorzien van een tekening 
waar te zien is wat de impact is van een windmolen, indien geplaatst op de Flier 
(klaverblad) Nijkerk Zuid. Johan, adviseur van de stichting, heeft de winter=rood 
(lage zon) en zomer=blauw (hoge stand) ingekleurd.

Schrikbarend ver in Nijkerk zal deze zichtbaar zijn, met alle ongemakken van 
dien! Vergelijk het met een lichtschakelaar die op de 5 seconden aanñ en uitgaat!  

Onze stichting pleit daarom om te kiezen voor locatie bij Nijkerk Noord en voor het 
plaatsen van lage molens. Zodat er geen omwonenden gehinderd zullen worden.

De zon zal dan niet opkomen achter maar voor de molens. Tevens zal een molen 
van 50 meter hoog maximaal op minimaal 1.2KM staan vanaf de eerste aangren-
zende woonwijk. 

Tevens kunnen de molens dan direct aangesloten worden op de daar aanwezige 
industrie en bedrijven die ook verreweg de meeste energie afnemen.  

• Inschrijven van de stichting bij de notaris en het openen 
 van een bankrekening.

• Gesprekken gevoerd met de raadsleden en wethouders 
 van Nijkerk.

• Gesprekken gevoerd  met vertegenwoordigers van alle 
politieke partijen in de wijk en het aan de kaak stellen 
van het snelweg geluid. De partijen te overtuigen van de 
gezondheidsrisicoís die verbonden zijn met de komst van 
de windmolens en deze mee te nemen in de aankomende 
verkiezingen. 

• Wethouder Harke Dijksterhuis, verantwoordelijk voor het ver-
duurzamen, hebben we ontvangen in onze wijk en zijn we ter 
plaatse geweest bij de geluidswal om de situatie te beoordelen. 

• Pleiten voor verduurzamingen in woningen waar de 
 investeringen besparingen opleveren.

• Het wijzen van de proces fouten die de gemeente tot  
usver heeft begaan in de stappen tot windenergie. 

• Deelname aan een klankbordgroep 

• Bouwen van een website: 
 www.duurzaamenleefbaarnijkerk.nl 

• Onderhouden van de facebookpagina:  
 facebook.com/duurzaamenleefbaar/

• RES in Beeld foto beelden laten maken van de plannen.  

• In gesprek met betrokken omwonenden, bedrijven en 
 scholen in de getroffen zoekgebieden.

• Ely van Nijkerk nieuws voorzien van veel informatie en interviews.

WAT HEBBEN WE AFGELOPEN MAANDEN 

BEREIKT EN GEDAAN:

Voor en door bewoners van de wijk Corlaer en Doornsteeg Nijkerk.
www.duurzaamenleefbaarnijkerk.nl

Foto: geluidswal in haar oorspronkelijke 
lengte voordat deze geknipt werd.


