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Windpark Greenport Venlo, in Blerick
Beste bewoners van Boekend en Klingerberg,
Min of meer geruisloos is achter de schermen gewerkt aan de realisering van gigantische
industriële windturbines in Blerick aan de noordzijde en evenwijdig aan de spoorlijn
Blerick-Sevenum tussen de A73 en de Greenportlane. De plannen liggen nu ter inzage en tot
en met 26 oktober a.s. kan er op gereageerd worden. In februari 2018 zal de gemeenteraad
naar verwachting een beslissing nemen.
Zeer onlangs zijn de windturbines nog eens flink verhoogd en er is nu sprake van 6
windturbines van 211 meter en 3 windturbines van 201 meter hoog.
(De hoogste wolkenkrabber van Nederland is de Maastoren in Rotterdam met een hoogte van 165 meter.)

De witte bolletjes zijn de geplande
windturbines.
De 4 windturbines links liggen in het
voorkeursgebied van de provincie.
De 5 windturbines rechts liggen buiten
het voorkeursgebied van de provincie, in
de ecologische hoofdstructuur.
De 5 windturbines rechts moeten koste
wat kost geschrapt worden.

Het is nauwelijks te bevatten wat de impact van deze gigantische industriële bouwwerken is
op het landschap. Het groene uitloopgebied van Blerick, Crayelheide en Koelbroek, wordt
blijvend vernield door de enorme horizonvervuiling. De vrije horizon maakt deel uit van de
landschappelijke waarde, is essentieel voor de beleving. Een dorp als Boekend is niet meer.
Verder is er sprake van grote gezondheidsrisico's voor de bewoners van Boekend en
Klingerberg. Het staat 100% vast dat de huidige wettelijke normen de gezondheid van
omwonenden niet beschermen. Het grootste probleem vormt het zogenaamde
laagfrequente/infrasone geluid; dit niet hoorbare infrasone geluid wordt vaak gevoeld als
druk op de oren, druk op het hoofd of trillingen in het lichaam. Effecten die in de literatuur
worden beschreven zijn onder andere slaapverstoring, psychische problemen, vermoeidheid,
pijn, stijfheid, diabetes, hoge bloeddruk, oorsuizen, gehoorschade, cardiovasculaire ziekten
en hoofdpijn/migraine. Gezegd kan worden, hoe hoger de windturbines, hoe meer infrasoon
geluid, hoe groter de gezondheidsproblemen. Infrasoon geluid kan men niet tegenhouden
met isolatie; het gaat overal doorheen en zorgt juist binnenshuis voor problemen.

Nationaal/internationaal wordt er door wetenschappers voor gepleit uit oogpunt van hinder
voor omwonenden circa 2 kilometer rondom bewoonde gebieden geen windturbines
van een dergelijke omvang te plaatsen!
Uiteraard hebben de windturbines ook grote invloed op de waarde van woningen binnen de
zone van 2 kilometer, dat is ook een uitdrukkelijk aandachtspunt van de actiegroep.
In Beieren geldt reeds een afstand tot woonbebouwing van 10 x de totale hoogte van de
windturbine inclusief rotor; voor de Blerickse windturbines zou dit betekenen een afstand van
2110 respectievelijk 2010 meter tot woonbebouwing. En dan te bedenken dat binnen die 2
kilometer de gehele Boekend en de gehele Klingerberg ligt met duizenden bewoners!
Bij onze “buur” Nordrhein-Westfalen is zeer onlangs besloten dat de afstand tot
woonbebouwing minimaal 1500 meter moet zijn (was 600 meter).
Daarbij zijn ook nog eens 5 van deze 9 windturbines gepland buiten de door de provincie
Limburg aangewezen voorkeursgebieden, grotendeels gelegen in de ecologische
hoofdstructuur. En juist deze 5 windturbines liggen het dichtst bij de woonwijken Boekend en
Klingerberg, tegenover Crayelheide en Koelbroek. Allemaal volstrekt onbegrijpelijk.

Wanbeleid ten top!
Gezondheid van burgers, landschap, cultuurhistorie, het interesseert de gemeente Venlo
allemaal niets!
Er is daarom een actiegroep in het leven geroepen die bestaat uit inwoners van Boekend en
Blerick: Actiegroep Windturbines Blerick (A.W.P.). De actiegroep heeft besloten akkoord te
gaan met de 4 turbines die liggen in het voorkeursgebied van de provincie. Tegen de andere
turbines, gelegen buiten het voorkeursgebied van de provincie, zullen wij ons met alle
middelen verzetten.

Daarvoor is uw steun nodig!

SAMEN=STERK

Nadere informatie die dieper op de materie ingaat, kan u per e-mail worden toegezonden.
Neem daarvoor contact op met Jos Raedts, e-mail jjcraedts@ziggo.nl .

Mahoniestraat, Klingerberg Bron: Loek Jacobs, nagemeten in autocad
Hier nog te zien windturbines van 181 meter, is nu 201 meter geworden!

