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Windmolens
kunnen ook een
handje helpen
PEKELA In de provincie bestaan ook
plannen om dorpen met kleine
windmolens energieneutraal te ma-
ken. ,,We bekijken dat soort initiatie-
ven op verzoek van inwoners’’, zegt
Martin van der Kooij, coördinator
van GrEK en bestuurslid van de
coöperatie Pekela Duurzaam. Hij wil
nog niet zeggen waar, omdat het
woord windmolen gevoelig ligt.

,,Als de plannen zijn uitgewerkt,
houden we eerst een informatiea-
vond voor de bewoners. Pas als daar
blijkt dat er voldoende interesse is,
gaan we ermee verder. We overval-
len er niemand mee. Het gebeurt al-
lemaal van onderop en het rende-
ment komt ten goede aan het dorp.
Ik denk dat mensen vertederd raken
door het ontwerp.’’

Bij de molens gaat het om kleine
exemplaren die de cultuurhistori-
sche waarde van het landschap ver-
sterken, zegt landschapsarchitect
Piet Ziel. ,,Dinky Toys, vergeleken
met echte auto’s.’’ Het noordelijke
kleigebied en de Veenkoloniën zijn
volgens hem heel geschikte plekken
voor zulke molens.

,,Allerlei wijken en kanalen zijn
onbeplant en geschikt voor dit type.
Ze kunnen op verschillende manie-
ren de onderliggende cultuurhisto-
rische lagen van het landschap ac-
centueren en doen dat absoluut
geen geweld aan.’’

De provincie staat momenteel al-
leen windmolens van maximaal 15
meter toe bij boerderijen en op be-
drijventerreinen. ,,Daar liggen grote
kansen.’’

Ziel maakte zijn ontwerpen in op-
dracht van molenontwerper
EAZwind. ,,De molen van deze vijf
jonge ondernemers is veel efficiën-
ter dan alle andere gangbare ontwer-
pen’’, zegt Ziel, vader van een van de
voormalige hts’ers uit Enschede.

De misschien wat minder bevoor-
oordeelde organisatie voor land-
schappelijk advies in Groningen, Li-
bau, heeft de windturbine geadop-
teerd, zo blijkt uit haar website: ‘We
krijgen slapeloze nachten van mo-
numenten die uit elkaar staan te be-
ven en torenhoge windmolens die
geen rekening houden met de maat
en de schaal van ons landschap.
Meer dan blij zijn we dan ook met de
prachtige windturbine van
EAZwind, die zich goed voegt in het
landschap en zich eenvoudig laat in-
passen op een boerenerf of in dorps-
randen. Hij blijft interessant om
naar te kijken als je dichterbij komt.
Als ook nog blijkt dat deze windmo-
lens in combinatie met zonnepane-
len een heel dorp energieneutraal
maken, zonder dat het landschap
wordt vernield, weten we het zeker.
Wij steunen dit initiatief volop, zo-
dat we kunnen laten zien dat we met
elkaar kunnen overschakelen op
hernieuwbare energie mèt ruimte-
lijke kwaliteit.’

Een van de landschapstekeningen die
architect Piet Ziel maakte voor het in-
passen van kleine windmolens.
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