
Haal zoekgebied Modderbeek van de kaart!                                            Achterveld, 2 maart 2021  

Geachte gemeenteraad van Leusden, 

Wij, inwoners van Achterveld, zijn onaangenaam verrast door onderstaand kaartje met zoeklocaties 
voor het opwekken van windenergie (omcirkelde gebieden). Het staat niet in het concept RES van de 
regio Amersfoort, waarin nog wordt uitgegaan van de Leusderheide.  

 

Op dit kaartje wordt opnieuw het gebied in/rondom de Modderbeek aangewezen als zoekgebied, 
terwijl de gemeente Leusden zich eerder tegen soortgelijke plannen van de gemeente Barneveld (aan 
de andere kant van de gemeentegrens) heeft verzet. Ook de gemeente Scherpenzeel heeft voor de 
bouw van windmolens haar oog gericht op het gebied ten zuiden van Achterveld. 
Daarom hebben wij als groep van betrokken bewoners gemeend hiertegen in verweer te moeten 
komen.  

Een groot deel van deze groep is recent in de nieuwbouwwijk Groot Agteveld komen wonen. Veel van 
hen mede in verband met de rust en het uitzicht op het prachtige weide- en natuurgebied, waarin 
diverse soorten weidevogels, hazen, herten etc. voorkomen. Ook is recent het stroomgebied van de 
Modderbeek ter hoogte van onze wijk opnieuw ingericht, om het aantrekkelijker te maken voor flora en 
fauna. Mede hierdoor is dit gebied zeer populair bij wandelaars uit alle delen van de regio (en 
daarbuiten!), die gebruik maken van de zogenoemde Klompenpaden. Wandelaars die van 
economische waarde zijn voor ons dorp, omdat zij vaak gebruik maken van de lokale horeca en 
winkels. De vraag is hoe aantrekkelijk Achterveld blijft als uitvalsbasis (en startpunt) voor wandelaars, 
als het gebied wordt ontsierd door enorme windmolens. 

Naast het feit dat ons woongenot zal afnemen door o.a. geluidsoverlast, trillingen en slagschaduw van 
de windmolens, zijn er ook zorgen over de risico’s m.b.t. gezondheidsproblemen. Veel plannen voor 
windmolens zijn de afgelopen tijd om die reden al stilgezet. Voorts vrezen wij voor 
waardevermindering van onze woningen. Want wie wil er zo dicht bij windmolens wonen?  

Op zich zijn wij niet tegen energieopwekking door middel van windmolens. Wel zijn wij van mening dat 
hierdoor zo min mogelijk overlast moet ontstaan voor omwonenden, flora en fauna. Er zijn beter 
geschikte locaties te bedenken waar de inwoners van onze gemeente er minder last van hebben. 
Zoals industrieterreinen (waar ook de grootverbruikers van energie gevestigd zijn), langs snelwegen 
(bijvoorbeeld op/langs klaverbladen) of langs spoorwegen. Op zee kunnen windmolens worden 
geclusterd, wat efficiënter is en minder belastend is voor de infrastructuur.  



Tot slot kan nog veel meer worden ingezet op energiebesparing op allerlei gebieden, o.a. door 
zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen, bedrijven, stallen enz. Of door zonnepanelen op 
daken van woonhuizen en het bouwen van huizen met ‘0 op de meter’.  

Wij vragen u dan ook: haal zoekgebied Modderbeek definitief van de kaart met zoeklocaties voor het 
opwekken van windenergie!  

Als bijlage de handtekeningen van bewoners die dit verweer ondersteunen.  

Dank voor uw aandacht.  
 
Namens bewoners van Achterveld, 
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Beekhoek 10 
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