Kom naar onze bijeenkomst
Donderdag 28 sept., 19.30 uur,
Dorpshuis Zurich
Dan hoort u alles over de plannen voor windpark Nij Hiddum
Houw. We vertellen u wat ons te wachten staat en wat we gaan
doen om de plannen tegen te houden. Hopelijk met uw hulp!
Adres: Dorpshuis It String, Caspar de Roblesdijk 1a
8751 TH ZURICH

Verhuis
nu het
nog kan!

Rampzalig en niet nodig
Aan deze plannen gaat HFM dus niet meedoen! Niet alleen
omdat ze rampzalig zijn voor onze omgeving, maar ook omdat
Nij Hiddum Houw niet nodig is als Windpark Fryslân in het
IJsselmeer groter wordt dan geschat. Of als “onze” provinciale en
gemeentelijke bestuurders bereid zijn om één of twee plannen
elders in de provincie uit de mottenballen te halen. Waarom alles
in onze gemeente? Goede vraag voor de verkiezingen volgend
voorjaar!

Kom in actie nu het nog kan
De provincie en de gemeente denderen door alsof de duivel hen
op de hielen zit. Druk vanuit Den Haag? Van de ontwikkelaars?
Kom in actie nu het nog kan. Of doe dat niet, maar dan moet u
niet klagen als het windpark er over twee jaar staat.

Wie zijn wij?
Hou Friesland Mooi werd opgericht in 2012 en wist toen plannen
van de provincie voor ruim zestig windturbines in onze omgeving
te torpederen.
Het bestuur van Hou Friesland Mooi bestaat uit:
Annemieke Reitsma (voorzitter), Albert Koers, Durk Lautenbach,
Piebe Piebenga, Klaas Smit, Wouter Vogelesang en
Ruurd van der Weide.
We horen graag van u. U kunt ons bereiken via onze website:
www.houfrieslandmooi.nl.

Onze woonomgeving
wordt verziekt

Vorige maand verscheen er een nog vertrouwelijk rapport over
de effecten van dat nieuwe park op landschap, natuur, cultuur
en leefbaarheid. Wij namen dat rapport grondig door en onze
conclusie is: dit nooit!

In Groningen wist minister Kamp het zeker: het viel best mee
met de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied. Wat
hij vergat was dat de cijfers één ding niet lieten zien: dat er
vrijwel geen huizen verkocht werden. Zo erg als in Groningen zal
het – hopen we – in onze omgeving niet worden, maar vast
staat dat huizen in waarde zullen dalen en soms onverkoopbaar
zullen worden.

Ramp 2: voortdurend geluidsoverlast voor omwonenden
De Nederlandse geluidsnormen zijn de slechtste van Europa.
De praktijk wijst uit dat ze volstrekt onvoldoende bescherming
bieden aan omwonenden. Het rapport stelt vast dat zelfs díe
geluidsnormen bij heel wat huizen overschreden worden.
Rustig in de tuin zitten is er vaak niet meer bij. Weet ook dat
windturbines ’s nachts het meeste lawaai maken.

Ramp 3: overlast door slagschaduw zodra de zon schijnt
Door de extreme hoogte van de turbines zal er sprake zijn van
slagschaduw op huizen in een heel groot gebied telkens als een
wiek voor de zon langs draait. De (ook al ruime) norm wordt op
heel wat plekken royaal overschreden. Het rapport beoordeelt de
impact van slagschaduw op de leefbaarheid als “zeer negatief”.

Ramp 4: dag en nacht geknipper van “obstakelverlichting”
Hoge turbines moeten voorzien zijn van obstakelverlichting om
vliegtuigen te waarschuwen. Dag en nacht gaan die lampen om
de paar seconden aan en uit – overdag met twee witte lichten
boven, ’s avonds en ’s nachts met twee rode lichten boven en
één rood licht halverwege de mast. Hoe dat er ongeveer uitziet,
kunt u zien op: www.houfrieslandmooi.nl

Overdrijven we niet een beetje? Wij denken van niet en
daarom komen we nu opnieuw in actie. Wat is er aan de
hand? Lees en huiver.

kerkje van Wons
20 meter

Het rapport laat zien dat het nieuwe park veel te groot is
voor dit gebied en dat het rampzalige effecten zal hebben
op de leefbaarheid. In het ergste geval: niemand zal hier nog
willen wonen en wij kunnen niet weg want onze huizen zijn
onverkoopbaar geworden. Dat geldt niet alleen voor Cornwerd en
Wons, maar ook voor (delen van) Zurich, Pingjum, Witmarsum,
Schettens, Longerhouw, Schraard en Makkum.

9 windturbines
elk 2x zo hoog als de Achmeatoren

Welnu, er zijn plannen voor een nieuw windpark (“Nij Hiddum
Houw”) op de Kop Afsluitdijk dat in de plaats moet komen van
het huidige park met tien kleine windturbines. Plan is dat het
nieuwe park bestaat uit negen extreem hoge turbines met een
maximale tiphoogte van bijna 210 meter. De hoogste van
Nederland. Tweemaal zo hoog als de Achmea-toren in
Leeuwarden.

Ramp 5: waardedaling van huizen

Het rapport windt er geen doekjes om: het plan scoort maar
liefst vijf keer “zeer negatief” als het gaat om de impact van Nij
Hiddum Houw op het landschap. In feite wordt het landschap
vernietigd.

Achmeatoren in Leeuwarden
115 meter

Om met de deur in huis te vallen: er staat onze omgeving
een ramp te wachten. Onze woonomgeving dreigt in één
klap vernietigd te worden. Hoe dat zit?

Ramp 1: de impact van Nij Hiddum Houw op het landschap

de Koepelkerk van Witmarsum
36 meter

Nieuw windpark
Kop Afsluitdijk
veel te groot

