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Wijk aan Zee, IJmuiden ■ Al
dertig jaar hebben Piet Piepers en
zijn vrouw een strandhuisje bij
Wijk aan Zee. Wat een gekke plek,
horen ze wel eens van anderen,
want pal achter de duinenrij staan
24 uur per dag de vervuilende
hoogovens van Tata Steel te draai-
en. Maar die verstoren hun strand-
plezier niet.

Anders is dat met de grote wind-
turbine die sinds twee jaar op
ongeveer 250 meter van hun
strandhuisje staat. „Vorig jaar op 1
juli, ik vergeet het nooit”, begint
Piet Piepers zijn verhaal. „Ik was

jarig en mijn kinderen hadden een
barbecue voor me geregeld. Maar
er stond een flinke oostenwind. We
konden elkaar amper verstaan. Het
geluid van de windmolen over-
stemde alles. Echt waar. ”

Wieken
Langs de Reyndersweg tussen het
hoogovencomplex en het strand
zijn in de loop van de tijd steeds
meer en hogere windturbines
verrezen. Het begon 25 jaar gele-
den met een paar lage molens
waarvan de wieken tot 46 meter
hoogte reikten. Inmiddels staan er
zes turbines waarvan de wieken tot
125 tot 131 meter hoogte reiken. Eén
daarvan staat in de buurt van de
strandhuisjes. 

Ook Cor en Willy Breems, twee

huisjes verderop, merken het met-
een als de wind uit het oosten
komt. Ten eerste omdat de uitstoot
van Tata dan komt aanwaaien.
„Kijk, deze glitterdingetjes”, wijst
Cor aan in het stof op het terras.
Maar vooral omdat ze dan de
windturbine hoort draaien. Cor:
„Niet alleen de wieken hoor je,
maar ook de motoren die de wie-
ken af en toe in een andere stand
zetten.” Op zulke dagen gaat er
wel eens door hun hoofd ’waarom
staan die turbines niet op zee?’
Maar niet dat ze niet genieten van
hun huisje, benadrukken ze. „En
zo vaak staat er geen oostenwind”,
relativeert Willy.

Zoef-zoef-zoef
Wat verder weg van de turbine

lijken de klachten af te nemen. Eén
man, zo’n tien huisjes verderop,
zegt ’last, nou ja, wat is last?’ te
hebben van de turbine, en blijkt
hem vandaag niet te horen. Hij
spitst vergeefs zijn oren, terwijl de
journalist wel een gedempt ’zoef-
zoef-zoef’ hoort. Nog wat verderop
zegt een echtpaar dat met een paar
vrienden buiten zit, geen enkel
probleem met de turbine te heb-
ben. „Het was even wennen, maar
het is een regelmatig geluid, je
raakt eraan gewend. Ik hoor van
andere huisjesbewoners ook geen
klachten”, zegt de vrouw. „En het
is schone energie, toch!”, reageert
een van de gasten.

Strandhuisjes zijn geen ’gevoeli-
ge objecten’ in de zin der wet, die
moeten worden beschermd tegen
geluidhinder of slagschaduw van
windturbines. Dat geldt wel voor
permanente woningen. Maar geen
enkele inwoner van IJmuiden of
Wijk aan Zee heeft last van lawaai
of slagschaduw van de grote wind-
turbines langs de Reyndersweg.

Die staan immers ver ver weg
van de woonwijken. Tussen de
turbines en IJmuiden ligt de brede
monding van het Noordzeekanaal.
Ook Wijk aan Zee ligt op ruime
afstand, bovendien nog afgeschei-
den door een duinwal. 

Hoe belangrijk die afstand is,
blijkt als je van de turbines naar
het dorp gaat. Op de Reyndersweg
zelf hoor je ze meer dan duidelijk
en flitsen de slagschaduwen irri-
tant over het asfalt, als hoog in de
lucht de wieken draaien. Maar

halverwege de turbines en het dorp
moet je al goed luisteren om het
gezoef te horen, en ruim voor de
eerste huizen van het dorp is het
geluid compleet weggevallen. In
het dorp kun je de turbines alleen
nog een beetje zien: op het Juliana-
plein bij de oude Dorpskerk zie je
boven de duinen uit net nog een
stuk van de ronddraaiende molen-
wieken uitsteken.

Gelukkig zijn er geen aanwijzin-
gen dat de windturbines de ver-
spreiding van de Tata-uitstoot van
Tata in Wijk aan Zee verergeren.
Daarover bestaan zorgen in het
dorp, dat jaar na jaar met die neer-
slag kampt. In het algemeen kun-
nen in sommige gevallen windtur-
bines zulke vervuiling eerder doen
neerslaan.

Toen de drie noordelijke turbi-
nes aan de Reyndersweg werden

gepland, werd het effect op de
neerslag doorgerekend. De uit-
komst was gunstig, maar het in
opdracht van Tata verrichte onder-
zoek werd met vraagtekens ont-
vangen. Linda Valent van de Dorps-
raad Wijk aan Zee: „Op zee is alle
ruimte, waarom zou je ze dan per
se op het land zetten als je het
risico hebt daarmee stof te ver-
spreiden?” 

Onlangs heeft ingenieursbureau
Tauw op basis van de daadwerkelij-
ke fijnstofmetingen in Wijk aan
Zee, geconcludeerd dat de wind-
turbines echt geen negatief effect
hebben. Wellicht dat de zorgen nu
toch wegebben.

Hoger, hoger, hoogst. Sinds kort
staan ten zuiden van Tata zes
windturbines van maar liefst 178,5
meter tiphoogte. Aan de overkant
van het Noordzeekanaal kijkt Dirk

Weidema, sinds 51 jaar bewoner
van de IJmuiderstraatweg, erop
uit. Hij hoort de turbines niet,
daarvoor staan ze te ver weg, maar
kan er twee zien draaien. 

Trein
„Het is even wennen, zulke turbi-
nes in je blikveld”, zegt hij. „Maar
alles went. Hier reed vroeger ook
een trein, en die viel pas op toen
hij weg was. En het is op zich dui-
delijk: we moeten wel naar wind-
energie.”

Toch maakt hij zich grote zor-
gen, en wel over het effect van de
windturbines op de uitstoot van
Tata. Dat dit effect er in Wijk aan
Zee niet blijkt te zijn, zegt hem
niets. „Het is bekend dat windtur-
bines op uitstoot uit lage bronnen
weinig invloed hebben. Bronnen
zoals de cokesvelden tussen de

turbines en Wijk aan Zee. Maar op
de verspreiding van uitstoot uit
hoge schoorstenen, zoals van de
kooks- en pelletsfabrieken hier aan
de overkant, kunnen windmolens
wel invloed hebben.”

Meetkastje
De geboren en getogen Velsenaar is
ernstig hartpatiënt. Zou dat te
maken hebben met een leven lang
wonen onder de uitstoot van de
hoogovens? Omwonenden van de
hoogovens hebben immers vaker
hart- en vaatziekten, heeft het
RIVM vastgesteld. Met een mee-
tkastje en een 24/7 uur doorlopen-
de camera houdt Weidema de
uitstoot van de ’overbuurman’ in
de gaten, hij leest alle rapporten
kritisch door en staat in de wijde
omgeving bekend als de man die
alles over het onderwerp weet. 

Weidema moet er niet aan den-
ken dat er door de nieuwe molens
nog meer Tata-uitstoot op zijn
woonomgeving gaat neerkomen.
Volgens berekeningen in opdracht
van Tata is dat risico heel klein.
Maar Weidema vindt dat onder-
zoek niet overtuigend. En al werkt
Tata werkt hard aan het terugdrin-
gen van de uitstoot, schoon is de
fabriek voorlopig nog niet. Weide-
ma: „Als Tata helemaal geen ge-
vaarlijke stoffen meer uitstoot, zijn
de windturbines wat mij betreft
geen probleem meer. Maar zo ver is
het nog lang niet.”

Dit verhaal is tot stand gekomen met
steun van het Haarlems Mediafonds.

REPORTAGE De windmolens van Velsen-Noord

Veel stroom en
weinig problemen
Op en rond het terrein van Tata Steel staan twaalf grote windturbines die sa-
men een grote hoeveelheid groene stroom opwekken. Behalve voor de strand-
huisjes vlakbij, leveren ze weinig problemen op. Toch blijven sommige bewo-
ners zich zorgen maken.

Willemien Schenkeveld
w.schenkeveld@mediahuis.nl ❜❜Het is een

regelmatig
geluid, je raakt
eraan gewend

Sommige strandhuisjesbewoners   hebben last van de windturbines langs de Reyndersweg, andere niet. FOTO’S UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

De ontvangst is ernstig
verstoord sinds de drie
nieuwste windturbines
begonnen te draaien aan
de Reyndersweg. 

,,Ik heb nog een mailtje
gestuurd naar het bedrijf
achter het windpark,
maar ze zeiden niets voor
me te kunnen doen.’’ Pie-
pers heeft zijn digitale tv-
abonnement bij KPN
maar opgezegd. 

Het komt vaker voor
dat windturbines de digi-
tale televisieontvangst
verstoren.

Windmolen
verstoort
tv-ontvangst
Televisie kijken in hun
strandhuisje in Wijk aan
Zee is er niet meer bij
voor Piet Piepers en zijn
vrouw. 

Op de website Windmo-
lenoverlast staat één
klacht. Die is uit 2012 en
gaat over ‘lage bromto-
nen veroorzaakt door
nieuwe windmolens bij
de noordpier in Wijk aan
Zee/ Velsen Noord. Der-
mate hevig dat nachtrust
volledig wordt verstoord,
waardoor gezondheids-
klachten zich voordoen.’ 

Bij de Stichting Laag-
frequent Geluid wordt
sinds 2017 een paar keer
per jaar geklaagd vanuit
Beverwijk, IJmuiden, Vel-
sen-Noord en Driehuis.
Maar die klachten kun-
nen net zo goed een an-
dere oorzaak hebben. 

Wijk aan Zee vreest
laagfrequent geluid van
het grote transformator-
station dat nu wordt ge-
bouwd voor de windpar-
ken op zee.

Laagfrequent
geluid
Veroorzaken de Velsense
turbines laagfrequent
geluid? Dat is moeilijk te
zeggen, want laagfre-
quent geluid heeft een
bereik van kilometers, en
de IJmond bevat verschil-
lende potentiële bron-
nen.

Op het Beverwijkse gedeelte
van het terrein geldt een ‘nee’
van die gemeente voor wind-
energie. Op het Velsense en
Heemskerkse deel heeft Tata
waarschijnlijk alle ruimte no-
dig voor toekomstige ontwik-
kelingen op het gebied van
duurzaamheid.

Elders in de IJmond lijkt het
technisch mogelijk om ter
hoogte van de Velsertunnel
aan weerszijden van het
Noordzeekanaal in totaal twee
of drie windturbines te plaat-
sen. Nog onderzocht wordt of
er turbines kunnen komen
langs het Noordzeekanaal rich-
ting Amsterdam en in het re-
creatiegebied Spaarnwoude

Nieuwe windplannen 
Er zijn geen plannen voor meer
windturbines op of bij het ter-
rein van Tata Steel.

De twaalf windturbines rond
Tata Steel hebben samen een
vermogen van 34,5 megawatt.
Jaarlijks leveren ze ongeveer 125
miljoen kilowattuur op.

Alle opgewekte stroom gaat
het algemene elektriciteitsnet-
werk in. Het is meer dan vol-

doende om alle 31.000 huis-
houdens in Velsen van stroom
te voorzien, plus een aantal be-
drijven of instellingen. 

Tata Steel heeft niet of nau-
welijks stroom uit het algeme-
ne netwerk nodig. Het staalbe-
drijf wekt stroom op uit de pro-
ductiegassen, genoeg voor de
elektriciteitsbehoefte bij nor-
maal bedrijf 

Windstroom voor de omgeving
Velsen is een belangrijke wind-
locatie in het zuiden van
Noord-Holland. 

De zes nieuwste windmolens staan langs het Noordzeekanaal.


