
❜❜Als ze hier binnenstappen
zijn ze geen patiënt, maar

vrouw 

Lucette Vermeijden zorgt voor vrouwen na borstkanker

➔ regio  4/5
REGIO

VOOR HET LAATSTE NIEUWS: HAARLEMSDAGBLAD.NL TIPS EN REACTIES: STADSREDACTIE@HAARLEMSDAGBLAD.NL WOENSDAG 19 OKTOBER 2022

Haarlem ■ Alsof het hartje zomer is, zo druk was het dinsdag-
middag op de Grote Markt in Haarlem.
De markt bood voor een oktoberdag een ongebruikelijke aanblik:

alle tafeltjes van de terrassen waren bezet en terrasliefhebbers
moesten hun best doen om een plekje in de zon te vinden. Het
was nazomeren in een heerlijk zonnetje bij een temperatuur van

17 graden. De gevoelstemperatuur op het terras liep echter op tot
ver daarboven.
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ONTSPANNEN Nazomeren op de Grote Markt

Haarlem ■ In een door de gemeen-
te ingestelde projectgroep praten,
behalve een paar ambtenaren, mee:
de eigenaar van de vier kapotte
windmolens op het Schoteroog, de
Haarlemse energiecoöperatie Ken-

nemer Kracht en twee bewoners na-
mens de wijk Land in Zicht nabij het
Schoteroog.

Honderd meter
Noord-Noordwest Wind, de eige-
naar van de vier stilstaande molens,
wil deze vervangen door twee nieu-
we windmolens van ieder honderd
meter hoog. Dat is twee keer zo hoog
als de vier oude, waarvan de wieken

tot 53 meter reiken.
De bewonerscommissie van Land

in Zicht, gelegen in het Spaarne na-
bij Schoteroog, heeft meteen aange-
kondigd zich tegen dat plan te zul-
len verzetten. Een eerder idee van
Kaan, voor één nieuwe molen van
125 meter tiphoogte op Schoteroog
ontvingen ze vorig jaar al heel nega-
tief. Het meest recente plan wijzen
ze ook af. Hun inzet is: ’GEEN
windmolens op Schoteroog’.

Beheer
De derde partij in het overleg is
energiecoöperatie Kennemer
Kracht. Die is erin geïnteresseerd

om het beheer en de exploitatie van
windmolens op zich te nemen. ,,Wij
vinden een heel goede inpassing in
het landschap en overleg met de om-
wonenden heel belangrijk’’, zegt
Mariëtte Wessels. ,,De hoogte van de
molens ligt voor ons niet vast.’’ Ken-
nemer Kracht heeft eerder wel eens
gezegd aan lage molens te denken,
die niet zo’n weerstand opwekken.

De gemeente Haarlem hecht aan
energieopwekking op Schoteroog
en/of omgeving. De hele oostzijde
van de Waarderpolder is ’zoekge-
bied’ voor zon en wind. ’Alle moge-
lijkheden zijn nog open voor wind
en zon, zowel Schoteroog als loca-

ties richting Ikea worden de komen-
de tijd verder onderzocht’, zegt de
woordvoerder van wethouder Rob-
bert Berkhout (klimaat & energie,
GroenLinks).

De komende tijd is een serie over-
leggen gepland. De projectgroep
gaat in elk geval de effecten van
windmolens voor omwonenden in
kaart brengen, zegt de gemeente, en
later kunnen ook andere omwonen-
den meepraten.

➔ Regio 6:
Eindelijk zicht op vervanging
van ’oud roest’ op Schoteroog

SCHOTEROOG Overleg van start, ’alles is mogelijk’

Twee windmolens van honderd
meter of toch iets anders? 
Wat kan er met windmolens op Schoteroog en/of
meer richting de Ikea? Over deze vraag is een over-
leg van start gegaan.
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