
Beste buurtbewoners,  

Graag willen wij u op de hoogte stellen van de plannen over Windpark Doetinchem.  

Landgoed Keppel en Greentrust zijn bezig met het onderzoeken of er een mogelijkheid is tot het 

plaatsen van 5 windturbines naast de Oude IJssel. Deze windturbines zouden een tiphoogte krijgen 

van 230 meter en de eerste windturbine komt op slechts 600 meter afstand van de wijkgrens van de 

Huet. De tweede op ongeveer 1000 meter. 

Nu is het niet zo dat dit een doordacht plan is van de gemeente Doetinchem. Dit plan is ontstaan 

omdat Landgoed Keppel geld nodig heeft voor exploitatie en onderhoud en door het neerzetten van 

deze windturbines per jaar naar schatting tussen de 50.000 en 100.000 euro ontvangt per 

windturbine.  Aan de andere kant is dit ook goed voor de gemeente Doetinchem omdat zij groene 

energie moeten opwekken om zich zo te houden aan de plannen van de regering om in 2030 

energieneutraal te zijn.  

Op dit moment is het zo dat, ondanks andere berichtgeving, Greentrust dit plan eerst de komende 

tijd moet uitwerken met de omwonenden en daarna zal de Gemeente 

Doetinchem zich over deze kwestie uitspreken. Echter, alleen de mensen die 

aan de rand van de Huet wonen hebben een brief ontvangen. Maar ons 

inziens gaat dit niet alleen deze mensen aan, maar iedereen op de Huet en 

zelfs heel Doetinchem. Het is namelijk bekend dat het geluid van winturbines 

te horen zijn tot wel 10x de tiphoogte, in dit geval dus 2300 meter! Tevens is 

het gebied rond de oude IJssel een geliefde plek voor wandelaars, fietsers en 

visser. Wellicht dat u zelf ook regelmatig op mooie dagen hier komt.   

• Er zijn teveel vraagtekens bij de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van direct 

omwonenden. In landen waar men al veel ervaring heeft met windturbineparken komt men 

juist terug op het bouwen van windturbineparken, omdat de schadelijke effecten ervan op 

de gezondheid niet duidelijk zijn. Voor info kunt u eens kijken op onze site 

(www.tegenwindoudeijssel.nl) waar we meerdere links hebben geplaatst.  U kunt ook eens 

kijken naar de uitzending van EénVandaag van 8 december jl. die gaat over het effect van 

windmolens die vaak te dichtbij woonwijken worden geplaats. Een link kunt u vinden op de 

site.  

• Daarnaast vragen wij ons af of deze windturbines wel zo hoog moeten worden. 230 meter is 

bizar hoog als je kijkt naar ons landschap. De elektriciteitsmasten die er nu staan zijn 55-65 

meter hoog. Deze windturbines hebben een tiphoogte van 230 meter, dus wel bijna 4 keer zo 

hoog! En moeten deze dan wel naast de oude IJssel? U kunt zich voorstellen wat voor een 

impact dit heeft op de natuur. Om deze enorme turbines te plaatsen zal er bijvoorbeeld ook 

al nieuwe wegen moeten worden aangelegd.  Er zijn wellicht andere plekken die beter 

geschikt zijn. 

• Is het doel om energieneutraal te worden wel echt alleen realiseerbaar door het plaatsen 

van enorme windturbines? Er zijn wellicht andere alternatieven, zijn deze goed onderzocht?   

Wilt u meer informatie dan kunt u kijken op de website: www.tegenwindoudeijssel.nl waar u kunt 

zien welke bezwaren wij hebben en u de petitie kunt ondertekenen! 

U kunt ook naar ons mailen (tegenwindoudeijssel@gmail.com) of onze facebook pagina bezoeken  

(https://www.facebook.com/tegenwind.oudeijssel.7) en een berichtje achterlaten als u een vraag 

heeft. ! U kunt dan ook een poster bij ons aanvragen welke u kunt ophangen. Heeft u net als wij 

dezelfde bezwaren en vraagtekens, teken dan onze petitie  
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