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Geachte Heer Maarschall, 

Werkgroep Polder F (het kleinste poldertje in het zuiden van de voormalige gemeente Zijpe, grenzend aan het 

Noord-Hollands kanaal) vertegenwoordigt ca. 130 omwonende gezinnen, en  ervaart uw uitspraken 

betreffende windturbines die wij lazen op www.energieregionhn.nl  als bijzonder verontrustend! 

Uw uitspraak: “De vraag is of die bemaling, zoals in de eeuwen hiervoor, niet door windmolens kan gebeuren. 

“We bestaan in het westen dankzij die windmolens”, “Er waren vele honderden windmolens in dit gebied.” 

Vinden wij volledig misleidend. Immers de eeuwenoude windmolens die ervoor hebben gezorgd dat onze 

polders tot stand kwamen, zodat daar bewoning mogelijk werd, zijn absoluut niet te vergelijken met de 

torenhoge industriële turbines die u in het landelijk gebied van Noord-Holland Noord wenselijk acht.  

Verderop in uw verhaal lezen wij het volgende: “Het waterschap kijkt dus ook zorgvuldig naar het landschap. 

“Het is niet onze primaire taak, maar we willen er wel verantwoordelijk mee omgaan. Windmolens zijn daarbij 

wel bespreekbaar. Ik denk dat mensen er vooral aan moeten wennen. De tweewiekers langs het Noord-Hollands 

Kanaal zijn al langzaam vertrouwd geworden. De maat van de nieuwe turbines is anders, maar als je het goed 

doet, in samenspraak met de omgeving, dan kunnen we daarin misschien een voorbeeld zijn.”  

Bovenstaande uitspraak ervaren wij als zeer kwetsend. U geeft hier een onjuiste weergave van de 

werkelijkheid. 

Graag helpen wij u hierbij meteen maar uit de droom!  

De tweewiekers die inmiddels al zo’n 30 jaar langs de 40 meter smalle strook stortgrond van het kanaal staan, 

grenzend aan onze polder, zijn echt nog steeds niet vertrouwd. Noem het “door het strot van de bewoners 

geduwd” onder valse voorwendsels, als zijnde “tijdelijk proefproject”. Daarna zonder overleg met 

omwonenden verkocht aan een vereniging bestaande uit participanten waarvan de meeste helemaal niet in 

deze omgeving wonen. Ook het bestemmingsplan voor die smalle strook stortgrond werd zonder enige ophef 

en/of moeite aangepast aan deze tweewiekers. Kortom: “Lang niet vertrouwd” maar slechts uit onmacht 

“gedoogd”. Wetend dat ze nooit en te nimmer zullen worden afgebroken, omdat sloop geld kost, en het enige 

interessante aan windturbines, is “geld verdienen”. 

De maat van nieuwe turbines is inderdaad anders. Ook de overlast van nieuwe turbines is veel te groot, de 

schade die omwonenden materieel en emotioneel zullen moeten ervaren zal veel te groot zijn om bewoning 

van het buitengebied door particuliere huiseigenaren nog mogelijk te laten blijven. 

Daarom meneer Maarschall, wilt u in samenspraak met de omgeving tot iets positiefs komen, en als u daarin 

een voorbeeld wilt zijn, stop dan met deze kwetsende uitspraken. Nog meer windturbines op land in het 

buitengebied van de Noordkop zal in samenspraak met de direct omwonenden echt niet tot iets positiefs 

leiden. 

Wij wensen u veel wijsheid. 
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