
Geachte Gemeenteraad Leusden, 
 
Met absolute verbazing en afgrijzen heb ik moeten constateren dat Leusden nog steeds 
onderzoek doet naar het plaatsen van enorme windturbines langs de A28. Ieder mens met 
gezond verstand moet met een simpele kaartstudie tot dezelfde conclusie komen: plaatsen 
van windturbines langs de A28 is niet mogelijk zonder schade aan de gezondheid van 
omwonenden en de natuur. Er wonen te veel mensen verspreid vlak bij de A28 om 
inpassing op verantwoorde afstand te doen. Plaatsen van windturbines zal leiden tot schade 
aan de gezondheid van de bewoners, dus niet acceptabel.  
 
Een minimumafstand van 10x as-hoogte (of zelfs 10x tiphoogte!) lijkt ook in buurlanden een 
afstand die acceptabel is voor bewoners. Als voorbeeld: bij een as-hoogte van 130 meter is 
dat dus 1300 meter. Let wel, dat is de afstand tussen de mast tot buitenmuur van het huis. 
Dus niet van middelpunt tot een centraal punt in huis. Deze minimumafstanden sluiten 
plaatsen van windturbines langs de A28 bij Leusden uit.  
 
Zelf ben ik mij ervan bewust dat ik als bewoner in het buitengebied tot een minderheid 
behoor. Bewoners van Leusden Centrum, Leusden Zuid, Achterveld en Stoutenburg zullen 
aangeven dat de windturbines “fijn” langs de A28 kunnen. Dat wordt nog eens versterkt 
door beruchte Leusdenaren met eigen “groen” bedrijfjes en verdienmodel. 
 
Wat hier erg onbelicht blijft, en zelfs volledig is weg gefilterd; de mening van de bewoners 
langs de A28. Wat mij bevreemd is dat ikzelf het nodige commentaar heb geleverd op de 
site. En heb ook veel commentaar gelezen van anderen. Dit terwijl er nu in het 
Uitnodigingskader niets tegen de windturbines terug is te vinden. Heel wonderlijk en dus 
misleidend. 
 
In Nederland wordt gelukkig de minderheid ook in bescherming genomen. Maar met de 
huidige ontwikkelingen lijkt het er sterk op dat de Gemeente Leusden geen oog heeft voor 
de minderheid. U weet ons feilloos te vinden om de WOZ te verhogen. Maar wij zitten in uw 
blinde vlek als het gaat om ons te beschermen tegen geluid van de A28 en Arnhemseweg of 
het zendvermogen van die belachelijk grote zendmast. 
 
Graag wil ik u vragen om op 16 december definitief te beslissen af te zien van onderzoek 
naar plaatsen van windturbines langs de A28.  
 
Ik vrees echt voor mijn gezondheid, verdere aantasting van de omgeving en accepteer niet 
als minderheid monddood gemaakt te worden. 
 
Monique Bours 
Verontruste bewoner vlak bij de A28. 
 


