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. In het oosten van
Drenthe moeten 45 gro-
te windturbines komen.. De initiatiefnemers
zijn boeren.. Het verzet tegen het
park is ongekend hevig.
De Nationaal Coördina-
tor Terrorismebestrijding
heeft gewaarschuwd.. Sociale verhoudingen
in het gebied zijn ernstig
verstoord.. Vooralsnog lijken de
turbines er te komen.

E
enangstcultuur indeVeen
koloniën? ‘Zoukunnen.’De
eigenaar vanHorecacentrum
Spawil het graagbij dezewoor
den laten.

Zijnpandmetblauwe luifels
staat bij de rotonde vanTweedeExloër
mond.Dit lintdorp, zonder echt centrum,
is eenpermanent residu vande veenwin
ningdiehier ooit economische voorspoed
moest brengen,maarde streeknimmer
uit de armoede tilde. Integendeel.

HorecacentrumSpa is snackbar, restau
rant enkroeg in een.De toneelvereniging
treedt er op, erwas eerder dit jaar eengla
mourbingo, deLionsuitMusselkanaal ko
mener samen.Elkuur stopt streekbus 75
voordedeur: omvijf uur gaat de laatste. En
Spabiedt uitzicht opdediepe leegte van
deze laatstemetersDrents grondgebied.

Nogwel.
Mogelijk staaner over twee jaarnegen

enormewindturbines inde velden voor
het pand. Turbines, zowerd eindoktober
bevestigd, van210meter. Eengangbare
lengte voornieuwewindprojecten.Want:
hogemolens vangenmeerwind.De roto
ren zijn 65,5meter lang. In totaal komen
er 45 vandeze turbines inde streek.Dat
ziet, zacht uitgedrukt, niet iedereen zitten.

STREEK IN VERZET
WindparkDrentseMondenOostermoer
is een initiatief van ietsmeerdan twintig
boerenuit deze omgeving. In 2010kwa
mendeplannennaar buiten.Niet veel
later kwamde streek in verzet.

Weerstand tegenwind is er overal inNe
derland.DeNederlandseVerenigingOm
wonendenWindturbines (NLVOW) schat
dat er ‘tussende100 en150 actiegroepen’
zijn tegendebouwvanwindparken. Een
forsebandbreedte. Soms ishet verzet van
eenenkeling, soms vallen verzetsgroepen
weer af—zeker als de turbines eenmaal
wordenneergezet.Maarnergens is de
tegenstand zoheftig als hier.

‘In sommigedelen vanNederland’ is het
verzet tegenwindmolenshet laatste jaar
geradicaliseerd, schreef deNationaalCo
ordinatorTerrorismebestrijding enVeilig
heid (NCTV) tweemaandengeleden in een
rapport.Dat document gingoverAlQaida

Hiep hpi

en Isis,maar—alwerdendedorpjesniet
metnaamgenoemd—ineensookover
mensenuitNieuwBuinen, EersteExloër
mondenGasselternijveenschemond.

Inde akkers rondNieuwBuinenwaren
kettingengelegd, bedoeldomdecom
bines—oogstmachines vanal snel zo’n
twee tonper stuk—te saboteren. InAssen
werd vorig jaar de auto vandedirecteur
van eenwindmolenbedrijf inbrandgesto
ken.Deze zomerwerden34bedrijvendie
inhetnoordenbetrokken zijnbij debouw
vandewindmolens in eenanoniemebrief
gewaarschuwdvoor ‘verstrekkendegevol
gen’.De afzenders vandebrief staanniet
in ‘voor de veiligheid vanuwpersoneel’.

‘Bedreiging, intimidatie en vernieling’
komen inde streek voor, zo stond inhet
rapport vandeNCTV. Inbeleidstermen: er
was ‘buitenwettelijk verzet’ tegenwindmo
lens. ‘Gelet opdepolitiekedoelen is ditwel
degelijk als extremisme teomschrijven.’

De cafébaas kent voor en tegenstanders
vandemolens. Boerenenbewoners uit
de streek.Wanthier is iedereenwelkom.
ToenmaligministerHenkKampwashier
drie jaar geleden.Buiten stondenwoeden
de tegenstanders. InhetHorecacentrum
zijn inloopavondengeorganiseerdover de
turbines. Bewaking stondaandedeur.De
sfeerwas grimmig.Dat is inde streeknog
steeds zo als het gaat omwindturbines.

Natuurlijk heeft dekroegbaas ook een
meningoverhetwindpark, dat hij van
onderdeblauwe luifels straks kan zien lig
gen.Maarnee, diehoeft niet indekrant.
Wantwathij ook zegt: alles kan verkeerd
wordenuitgelegd.

ANGST VOOR DE BOER
Depolitie vermoedt dat de groepmensen
dienaar ‘ongeoorloofdemiddelen’ grijpt
omplaatsing vande turbines te voorko
menklein is.Hunwoede concentreert
zichopeenaantal boerenonder aanvoe
ring vanHarbert tenHave, akkerbouwer
uit EersteExloërmond.Hijwoont inEpe,
ruimhonderdkilometer vandeVeenkolo
niën.Ookdaar is zijn oprit eenkeer beklad
met antiwindmolenleuzen.

Eenwindturbinekaneenboer jaarlijks
zo’n €80.000opleveren, schreef dagblad
Trouw twee jaar geleden. Er zijnboerendie

E N E R G I E

Windmolens
verscheurende
Veenkoloniën
Nergens in Nederland is het verzet tegen
windturbines zo heftig als in
Nieuw-Buinen en Tweede Exloërmond.
Het is net als vroeger: de arbeider staat
tegenover de rijke boer. ‘Hier gaan doden
vallen.’

Uiting van verzet in Eerste Exloërmond

Meer online
Dossier
fd.nl/windenergie

Tweede Exloërmond

Stadskanaal

Nieuw-Buinen

Windmolens inhet veen
In de Veenkoloniënmoeten 45
windturbines verschijnen

locatie windturbine

Megaturbine
Zo groot is het type
windturbine dat in de
Veenkoloniënmoet
verschijnen.
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meerdere turbines ophun landhebben. Ze
verdienen zo tonnen. Zíjwel.

De strijdwoedt al jaren.Dirk Strijker
raakte er in 2011 evenbij betrokken. Strij-
ker is bijzonderhoogleraar plattelands-
ontwikkeling inGroningen.Hij kent de
streek, hij kent veel vandewindboeren. In
een schuur, gezetenophooibalen,waren
er gesprekken tussenboeren endorps-
bewoners.Deboerenmoeten revenuen
delenmetdemensendienadelen ervan
ondervinden, zegt Strijker. ‘Dat is gewoon
klassieke economische theorie.Maar er
viel niet over te praten.’ Zijn analyse, zeven
jaar later: deboerenbenuttendewettelijke
enbestuurlijke ruimtedie gebodenwordt
en trekken zichniets aan vande rest vande
bevolking. ‘Het klopt allemaalwel,maar
het deugtniet.’

TenHave reageerdeniet op vragen van
het FD.Eerder erkendehij op tv dat het
nietwas gelukt om inde streekdraagvlak
te creëren voor zijnplannen.

Noggeendertig boerenmaken ‘verblind
door geldzucht’ de levens vanduizenden
dorpsbewoners kapot, zegt JanNieboer,
diewel durft te praten.Hij is geboren in
Valthermond, ook een lintdorp.Dedoor-
gaandewegheet daar Zuiderdiep: kilome-
ters lang, zonderbochten. Aandekantmet
deonevenhuisnummers: arbeiderswonin-
gen. Bakstenenhuizen vanonderde twee
ton. Aandeoverkant vanhet asfalt de even
nummers: boerderijen, somskasten van
huizen.

De landwerker versusde grondbezitter,
zewoonden letterlijk tegenover elkaar. En
dat is nog steeds zo, al is de landwerker van
toennumonteur of schilder.Nieboer: ‘De
angst voordeboer, die is er nog altijd.’

Jasje, stropdas, smettelooswitte blouse:
van vrijwel accentloosNederlands scha-
kelt hijmoeiteloos overnaarhet plat van

deze streek.Nieboer is het gezicht van
PlatformStorm,de verzetsgroep tegende
turbines.Hij zegt, op zijn kantoor aande
rand vanNieuw-Buinen: ‘Hier gaandoden
vallen.’

Opde tafel in zijn kantoor ligt een vuist-
dikke stapel papieren. 380bezwaren tegen
hetwindmolenpark. 700bijlagen. Tot aan
deRaad vanStateheeft hij hetwindpark
aangevochten. Jarenlangwashij er, samen
metPlatformStorm,meebezig. ‘In een
pennenstreek zei deRaad vanState: dit is
niet relevant.’ Datwas in februari.

Misschienknapteer toen iets inhem. In
elkgeval zeiNieboer vlaknadeuitspraak:
ikheberbegrip voordatmensennaarac-
ties grijpenwaarwij alsdemocratische sa-

dak’—maardemolens zijn vaneenander
kaliber. Ze zijn er doorgedrukt.Doorde
boeren, doorhetRijk.De inspraakwas
voordebühne, zegtNieboer, die opge-
groeide inMussel en36 jaar inTweede
Exloërmondwoont. ‘Erwas een infor-
matieavond,maardemensendiewilden
komen,moesten zich tweeweken van tevo-
renonline aanmelden.Methun legitima-
tie. Toenkregen ze een streepjescode. Pas
danmochten ze aanwezig zijn.’

Er zijn stapels zienswijzen ingediend.
Opgestuurdnaar eenpostbus inVoor-
schoten.Daar is volgenshemnietsmee
gedaan. ‘Voorpoelkikkers enkorenwolven
worden infrastructurele projectenuitge-
steld’, zegtNieboer. ‘Maardemensenhier,
die rakenalles kwijt.’

BIJ DE MINISTER IN DE TUIN
Nieuw-Buinen,waarNieboer zijn kantoor
heeft ende turbinespal voor komen te
staan, loopt over in Stadskanaal, dat net in
deprovincieGroningen ligt.Ookeen lint-
dorp. Eenhalve eeuwzat Philips in Stads-
kanaal, tot deproductie van schermen
twaalf jaar geledenwerd verplaatst naar
China.Nu is de socialewerkplaats hier de
grootstewerkgever.

Het gemiddeld inkomenper inwoner
ligt in Stadskanaal op€19.400,waarmee
het deopeennaarmste gemeente vande

provincie is. Inhet stadjewonen veelmeer
gepensioneerden (net geen8000) dan
schoolgaandekinderen (noggeen4800).
Onlangs sloot dekraamafdeling vanhet
ziekenhuis. Erwarengeenkinderartsen
meer.

En toch, ook inStadskanaal gaat dehui-
zenmarkt omhoog, zegt eenmakelaar die
kantoorhoudt indie stad.Hij bemiddelt
bij transacties indeomgeving:Wilder-
vank,Onstwedde enBlijham.Huizen van
amper anderhalve ton. Zelfs groteboer-
derijengaanhierweg voorminderdan
€300.000.

Hij verkoopt ookhuizen inEerste
Exloermond,TweedeExloërmond,Drou-
wenermond,Gasselternijveenschemond
enNieuw-Buinen.Hetwindgebied.De
helft vandegeïnteresseerdenhaakt af bij
hetwoord ‘windmolen’, zo is de ervaring
vandemakelaar. ‘Maar voormensenuit
hetwesten, die tochal gewend zijn aan
turbines, is het geen issue.’

Op zijnflatscreen toonthijHuispedia,
een site tjokvol informatie over koop-
woningen. InTweedeExloërmond, in
Nieuw-Buinen: opwillekeurige adres-
sen staat eenplusbij de ‘woningwaarde
jaartrend’. Inhetwindgebied stijgende
prijzen.

Natuurlijk, hij vindt dewindmolensook
lelijk: ‘Niemand is blij dat zehier komen.
Het is ook jammerdat zeniet eerst bij de
minister inde tuinkunnen staan.’Maar
hij twijfelt aanhet extremismedat deNati-
onaalCoördinatorTerrorismebestrijding
enVeiligheidbenoemde. ‘Hetwordt vooral
heel groot gebracht. Ik vraagmeafhoeveel
mensenbereid zijn echt iets te saboteren.
Eenhandje vol?Vijf? Tien?’

menlevingniet voorkiezen.Geefthij daar-
meegoedkeuringaangeweld?Aanmensen
dieanderemensenpijndoen?Nieboer:
‘Kijk eensnaarhoeveelpijnerhíér is.’

Nieboer cumsuis schetsen eengitzwar-
te toekomst als de turbines er komen.
Hypothekenkomenonderwater te staan,
huizenblijvenonverkoopbaar.Mensendie
dekanshebben, trekkenweg,wat leidt tot
oprukkendearmoede, verpaupering en
faillissementen in eeneconomisch toch
al zwakke streek.Het landschap,waar
het zomers is alsof je door een schilderij
fietst, wordt grootindustrieel. Toerisme
verdwijnt.

Nee,Nieboer is niet tegengroene ener-
gie— ‘Ikheb28 zonnepanelenopmijn

Een tractor op het land. Op deze velden komenwindturbines van 210meter.
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Hijweet: dehardste schreeuwers krijgen
demeeste aandacht.Misschienworden
tegenstanders gedrevendoor jaloezie, zo
wordt gefluisterd: voordeboeren ishet een
goededeal.Maar ookdemakelaarwil, net
als dekroegbaas eendorp verder, nietmet
zijnnaam indekrant. ‘Alleswat ikhierover
zeg, kanmij klantenkosten.’

Politie, hetOpenbaarMinisterie ende
betrokkengemeentennemendedreigin-
gen rondwindmolens zeer serieus, zegt
eenwoordvoerder vandepolitieNoord-
Nederland.Dedreigementenhebben ‘een
enorme impact’.

Al zijn ze indepraktijk lastig te bestrij-
den, zegt dewoordvoerder. ‘Wehebbener
volop in geïnvesteerd.Hetmoeilijke van
deopsporing vandit soort feiten is datwe
veelal geen sporenhebben. Als er al getui-
gen zouden zijn,willenmensener vaak
niet over praten.’

Telefoontaps indeVeenkoloniën, zoals
hierwordt gesuggereerd?Zekanerniets
over zeggen, behalve: ‘In eerdere zaken
zijndat opsporingsmiddel endezebe-
voegdheidoverigenswel toegepast.’ Tot
nu toe is er één verdachte veroordeeld voor
dezedreigementen.

Harbert tenHave zei in februari, nade
uitspraak vandeRaad vanState, dat hij
hooptedat tegenstandershet verzet zou-
den staken.Hij snaptedat er teleurstelling
enboosheidheersten, zei hij tegenRTV
Drenthe. Anderzijds: ‘Er ligt eenbepaald
beleid ener liggenbepaalde afsprakendie
nagekomenmoetenworden.’

BOVENKANT VAN DE BANDBREEDTE
Hoogleraar plattelandsontwikkeling Strij-
ker vindthet exemplarisch voordehals-
starrigheid vande initiatiefnemersdat
die ook indeze fase vanhet project ‘nog
steeds voorhetmaximumgaan’. Erwas
eenmarge voorde turbines: tussende175
meter en210meter hoog. Zeworden210
meter. Eenwoordvoerder vanhetwind-
park: ‘We zitten aandebovenkant vande
bandbreedte.Daarvoorhebbenweeen
vergunning.’

Jarenlangwerd er gesprokenover een
windpark van circa 150megawatt. Twee

wekengeledenwerdbekenddathet park
175megawatt aanopgesteld vermogen
zoukrijgen. Strijker: ‘Met de geschiedenis
die er is, geziendeproblemenendegrote
zorgen, dóé je dit tochniet? Je lokt bijna
uit datmensenboosworden.’

Eenwoordvoerder vanRaedthuys, de
energiemaatschappij uit Enschededie
betrokken is bij hetwindpark, bestrijdt
dat.Het vergunningentrajectwas volledig
openbaar,met inspraak vandeomgeving,
zegt hij. Alle inspraak is gelezen, gewogen
enmeegenomen inhet besluit ditwind-
park te vergunnen.EndeRaad vanState
heeft alle kritiek gewogenenalle ingestel-
deberoepenongegrond verklaard.

‘Daarmee is aangetoonddat ditwind-
parkop zorgvuldigewijzewordt ingepast
inhet gebied,waarbijwordt voldaanaan
alle regels ennormen’, zegt dewoordvoer-
der. ‘Ookaande regels ennormendie zijn
ingesteld omonaanvaardbarehinderbij
omwonenden te voorkomen.’

Dat is niet het sentiment inde streek.
De analyse vandeNederlandseVereniging
OmwonendenWindturbines: groene idea-
len eneconomischbelanghebbendenheb-
benelkaar gevondenendegewoneburger
is daarbij een lastig obstakel. Strijker vindt
dat er is ‘gebulldozerd’. ‘Er is nooit eenpo-
ging gedaan, niet doorde initiatiefnemers,
maar evenmindoordeoverheid, omde
mensenerbij te betrekken.’

Maar eenaanslag?Hij kanhet zichnau-
welijks voorstellen. ‘Hierwonengewone
mensen,met eenbaaneneengezin.’

Deheftigheid vanhet verzet is volgens
hemdanookniet karakteristiek voorde
streek.De achtergesteldeDrent diehet
opneemt tegenhet grootkapitaal: de zaak
zo schetsen is verleidelijk. ‘Maar,’ zegt
Strijker, ‘al gaanmensenhiermisschien
wat stevigmet elkaar om, als dit park zo
doorboeren inZeelandof Limburgwas
gepland,was er ook verzet gekomen.’

WOZ-WAARDEN VERLAAGD
Economischeconsequenties zijnernu
al.DegemeenteHunzeenAaheeftde
WOZ-waardenvanhuizendichtbij turbi-
nes verlaagd.Bijwoningendieminderdan
500meter vanzo’n turbinekomen te staan,
daalt deWOZmet12,5%.Bijwoningen iets
verderweg, tussende500en750meter,
gaatdeWOZmet5%omlaag.Tussen750
meter eneenkilometer ishet -2,5%.

Minstens zogroot zijnde sociale re-
percussies.Moeders ophet schoolplein
dienietmeermet elkaar pratenomdatde
eengetrouwd ismet eenwindboer, ende
andermet een tegenstander vandeplan-
nen.Kinderendienietmeermet elkaar
mogen spelen. Burendie zijn gestopt
elkaar te groeten.

HalverwegeEersteExloërmond, een
lintdorpwaar onlangsnog een xtc-lab
werdopgerold in eenwoonboerderij, staat
eenhuismet eenbrievenbusopdeoprit.
‘Nee tegenwindmolens’, staat opde ver-
weerdeposter die al jarenopdepostbus is
geplakt.Debewoner is gepensioneerd: hij
werkte altijd bij Philips in Stadskanaal.

Hijwoont tussenboerendiedewind-
molens straks ophet landhebben staan.
‘Natuurlijk’ groet hij zijnburennogge-
woon. ‘Ikmaakookwel eens eenpraatje
met ze.’ Twee jaar geledengingniet ver van
zijnhuis een schuur vaneenwindboer in
dehens. Brandstichting is een verkeerd
middel, vindt de gepensioneerde. ‘Het zijn
primamensen.’

Hijwas eerst ookniet tegendemolens,
zegt hij, uitkijkendoverhet eindeloze
graslandachter zijnhuis. ‘Eenboer is een
ondernemer.Diemag tochwat verdienen?
Alleen: de turbines zijnwel erg groot. En
het is eenkleine groepdieprofiteert.’

De initiatiefnemers lokkenmet hun ‘maximum-aanpak’ bijna uit datmensen boosworden, zegt een hoogleraar. FOTO’S: CORNÉSPARIDAENSVOORHETFD

Hoewel de akkers nog
leeg zijn, heeft de
gemeente Hunze en Aa de
WOZ-waarden van huizen
die dicht bij turbines
komen te staan nu al
verlaagd.
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“
‘Gelet op
depolitieke
doelen is dit
wel degelijk als
extremisme te
omschrijven’
Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding
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