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Geacht college, geachte gemeenteraad, commissie, wethouder(s) en overige toehoorders, 

Mijn naam is Albert Jan van Koerten. Wij wonen in het buitengebied en letterlijk op de grens van 

Leusden met De Glind. Mede namens enkele van mijn buren in dit grensgebied voer ik het woord.  

Verrast waren wij toen wij recent bij toeval van zoekgebieden naar windturbines in het buitengebied 

van Leusden kennisnamen. Hoge windturbines aan de rand van de grens van Leusden en tegen de 

grens van De Glind, Achterveld, Scherpenzeel en Woudenberg aan. Een mogelijk ingrijpende 

beslissing die de leefbaarheid van dit groene gebied op het spel zet.  

Leusden had windturbines bedacht op de Leusderheide en heeft vervolgens turbines in de zone langs 

de snelweg in ogenschouw genomen. Nu zijn in het buitengebied tegen de grens met De Glind en de 

andere genoemde buurgemeenten zowel kansrijke gebieden als zoeklocaties voor windenergie 

gemarkeerd1. Als belanghebbenden uit deze gebieden zijn wij niet meegenomen in de 

informatievoorziening en inspraakmogelijkheden. Voor de behandeling van de RES en het uitbrengen 

van een bod heeft Leusden inwoners betrokken. Een groot deel van de inwoners was niet positief 

over windenergie in het buitengebied. De gemeente Leusden neemt vervolgens wel een standpunt in 

over windenergie in het buitengebied, en nu worden in de grensgebieden zoeklocaties en kansrijke 

gebieden voor windenergie gemarkeerd. De samenleving houdt echter bij de gemeentegrens van 

Leusden niet op. Wij zijn als direct belanghebbenden hier op geen enkele manier inhoudelijk bij 

betrokken, of hierover geïnformeerd. Wij begrijpen dan ook niets van deze manier van handelen, 

maar ook niet van de richting die Leusden voor ogen heeft met de invulling van duurzame energie, 

eigen doelen en ambities. U kunt ons niet buiten spel zetten en wij zijn tegen de plannen die Leusden 

heeft met windturbines in het grensgebied.                                                                                                                                                                                

Voor het peilen van draagvlak heeft u een inwonersenquête uitgezet. Nu hebben veel inwoners 

middels een petitie tegen de komst van windturbines in Leusden en omgeving gestemd. Daarnaast 

hebben naar aanleiding van recente ontwikkelingen in Scherpenzeel recent ook ruim 500 inwoners 

uit de grensgebieden De Glind, Achterveld, Scherpenzeel en Woudenberg tegen windturbines in het 

buitengebied gestemd. Daarmee is dus voor windturbines in het buitengebied van Leusden én deze 

grensgebieden geen draagvlak. 

Met de huidige richting denkt Leusden hoge windturbines in het buitengebied en in de genoemde 

grensgebieden te kunnen plaatsen. Voor het overgrote deel van Leusden wél de lusten maar niet de 

lasten, met alle gevolgen van dien. De impact van mega windturbines zijn bekend. Ernstige 

geluidshinder dag én nacht. Daarbij zijn de wieken van een windturbine een dodelijke nekslag voor 

vogels. Niet voor niets is buurgemeente Barneveld er toe overgegaan om het buitengebied van De 

Glind uit te sluiten van windturbines, en oplossingen voor windenergie elders te zoeken.  

Ook wij willen zorgvuldig omgaan met de aarde, en onze omgeving, mens, dier en natuur 

beschermen. U heeft goede intenties als gemeenteraad van Leusden. Maar u wilt sneller dan 

gevraagd, heeft eigen doelen en een grenzeloze ambitie, die verder gaan dan de RES. U hoeft dat als 

gemeente niet te doen. Leusden profileert zich als een groene gemeente. De vraag is hoe groen is het 

plaatsen van mega windturbines in het buitengebied? Anders gezegd, hoe definieer je een groene 

gemeente?  

                                                    

                                                           
1 Afbeelding Figuur 11 – Potentiële zoekgebieden voor grote (5,6 MW) windturbines (Analysekaart NP RES 2020) en                       
vier afbeeldingen afkomstig van het Bureau LOS Stad om Land, het bureau wat door gemeente Leusden is ingeschakeld d.d. 
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Tal van andere mogelijkheden2 zijn voorhanden en in ontwikkeling. Als zelfstandige gemeente hoeft 

u niet ‘koste wat het kost’ voor mega windturbines te kiezen, en de onherroepelijke negatieve 

gevolgen daarvan in het landschap. Hoge windturbines nabij woningen en prachtige natuur zijn niet 

nodig, en is iets wat veel mensen ook niet willen.                                                                                                                                                                                 

Het is dan ook moedig om als gemeente kenbaar te maken ook voor andere motieven te kiezen. Het 

landschap, de natuur en de leefomgeving in ons en uw buitengebied is ook kostbaar. Verkwansel dit 

niet. Ook dat is van belang voor de generaties na ons.  

Ik kom tot een afronding. 

Wij roepen u dan ook op om: 

1. De mogelijkheid van windturbines in het buitengebied grenzend aan De Glind, Achterveld, 

Scherpenzeel en Woudenberg te schrappen, en reeds nu in te zetten op realistische 

energiereductie en duurzamere oplosrichtingen in het buitengebied die geen overlast en 

onherroepelijke schade veroorzaken aan landschap en natuur, en niet schadelijk voor de 

gezondheid van omwonenden zijn.  

2. Nu al andere technische mogelijkheden te inventariseren voor realistische duurzame opwek in het 

buitengebied, maar mét behoud van ruimtelijke kwaliteit zowel voor de korte als de lange 

termijn.  

Wij nodigen u graag uit om in dit mooie buitengebied een kijkje te komen nemen.  

Ik dank u voor uw aandacht.            

 

Albert Jan van Koerten  

 

 

Mede namens:  

Henk Bouw en Tineke Bouw (Ringlaan 21, De Glind) 

Arjan en Nicole Gerritsen (Ringlaan 14, De Glind)  

 

                                                           
2 Denk met name aan geothermie (aardwarmte), maar mogelijk ook mestvergisting en groene waterstof. En mogelijke 

keuzes van de Rijksoverheid voor windenergie op zee en kernenergie. En desnoods de aanschaf van schone energie uit het 

buitenland. 


