
 

De zienswijze van Tegenwind Hunzedal vertegenwoordigt de stem 

van alle 480 leden van de vereniging 

Tegenwind Hunzedal 

Rob Rietveld 

Greveling 8 

9654 PT Annerveenschekanaal 

 

We beginnen onze reactie op (de actualisatie van) deze Omgevingsvisie bij de afweging van de 

kernwaarde bedrijvigheid ten opzichte van de kernkwaliteiten van de provincie Drenthe. 

Gebied Tegenwind Hunzedal ongeschikt voor (grootschalige) windenergie 

We vinden nog steeds niets terug van besef van de specifieke karakteristieken van de mate en 

de schaal van het landschap van het gebiedje waar Tegenwind Hunzedal zich sterk voor maakt.  

Deze karakteristieken stroken bij voorbaat niet met de effecten van grootschalige windenergie 

(zo de effecten van grootschalige windenergie elders wel met de omgeving zouden stroken…). 

Landschappelijke (kern)kwaliteiten 

De beschrijving van het begrip 'ruimtelijke kwaliteit' is voor ons bijzonder pijnlijk: "We bedoelen 

een omgeving die mooi is, waar mensen zich thuis voelen, waar de historie van de streek kan 

worden beleefd, waar lucht, bodem en water schoon zijn en waar huizen, bedrijven en wegen 

een logische plek kennen." (pagina 21 Omgevingsvisie) 

Voor ons als bewoners van een gebiedje dat als zoekgebied voor grootschalige windenergie is 

aangewezen werkt het sowieso bevreemdend om verschillende passages in de geactualiseerde 

Omgevingsvisie te lezen – alsof de visie voor alle Drenten is geschreven, behalve voor ons. 

"In Drenthe kan nog steeds openheid, rust, ruimte en duisternis worden ervaren." (pagina 21 



Omgevingsvisie) 

Nu nog wel, denken de mensen in onze dorpen. Als er straks een windpark tussen onze 

woningen is gerealiseerd is het gedaan met die ervaring van openheid, rust, ruimte en 

duisternis. 

Beschermd dorpsgezicht 

We vragen ons daarbij ook af, of de provincie zich voldoende bewust is van het feit dat 

Annerveenschekanaal en een deel van Eexterveenschekanaal een beschermd dorpsgezicht 

hebben. Een status die geldt voor zo'n 5% van alle dorpen in Drenthe. Een bescherming die 

kennelijk geen rol speelt waar andere belangen om de hoek komen kijken. 

Hoogbouw elders 

Een ander bevreemdend element in de Omgevingsvisie is het ogenschijnlijk meten met twee 

maten. Waar het over hoogbouw gaat is te lezen: "Bovendien vinden wij dat hoogbouw geen 

inbreuk mag maken op de beleving van het landschap." (pagina 48 Omgevingsvisie) 

Hoogbouw zou in Drenthe alleen in de steden thuishoren, waarbij ook gekeken moet worden 

"naar de impact van de hoogbouw op de beleving van de horizon vanuit nabijgelegen (binnen 

10 km) cultuurhistorische dorpsensembles." (pagina 48 Omgevingsvisie) 

Een windturbine van 150 tot 200 meter is kennelijk geen hoogbouw. 

Kleinschaligheid voorop 

Bij de actualisatie van de Omgevingsvisie is op het dossier windenergie niets terug te vinden 

van het adagium kleinschaligheid dat in de door de provincie en de vier betrokken gemeenten 

opgestelde Gebiedsvisie de boventoon voert. Dit terwijl het begrip kleinschaligheid juist 

uitermate van toepassing is op het gebiedje van Tegenwind Hunzedal. Dat tekent zich al uit op 

de kaart van de verschillende landschappen in de Omgevingsvisie, waar juist hier een smalle 

strook land ook nog eens in verschillende landschapstypes is opgedeeld. Verschillende 

landschapstypes die daarenboven aan de ene kant begrensd worden door Geopark de 

Hondsrug en aan de andere kant door het beschermde dorpsgezicht van Annerveenschekanaal 

en Eexterveenschekanaal, waar het met veel inspanning opnieuw vaarbaar gemaakte 

Grevelingenkanaal deel van uitmaakt. Een grootschalig windpark ergens daartussen vaagt deze 

relatief snelle overgang en de samenhang tussen deze verschillende cultuurhistorisch 

waardevolle landschapstypen en landschapseigen elementen in één klap weg. 

"Het landschappelijke contrast met het naastgelegen Hunzedal is beeldbepalend", staat op 

pagina 62 in de Omgevingsvisie over Geopark de Hondsrug te lezen. Met windturbines van 

twee keer de Martinitoren hoog in het gebiedje naast het Hunzedal is er geen contrast meer, 

omdat die windturbines dan beeldbepalend zijn. 



Randvoorwaarden aanscherpen 

Onder het voeren van de nut&noodzaak-discussie van windenergie weet de provincie helaas 

goed uit te komen door zich te conformeren aan de landelijke doelstelling voor 2020 en de IPO-

afspraken hierover, waaruit de doelstelling van 285,5 MW voor Drenthe volgt. 

Bij de punten waar de provincie in deze geactualiseerde Omgevingsvisie wel daadwerkelijk iets 

met betrekking tot het onderwerp windenergie te zeggen zou kunnen hebben, laat zij 

vervolgens opnieuw een aantal steken liggen. 

Afstand windturbines tot woningen 

Zo vinden wij niets terug van de randvoorwaarden die vanuit de actiegroepen zijn aangedragen, 

bijvoorbeeld waar het gaat om de afstand van windturbines tot bewoning. In de laatste 

statenvergadering waarin de Gebiedsvisie werd behandeld is deze gesteld op minimaal 750 

meter. Gelet op de effecten van windturbines op de gezondheid van omwonenden is 

Tegenwind Hunzedal overigens van mening dat een afstand van twee kilometer standaard zou 

moeten zijn. 

Monitoring op gezondheid 

Omdat in de internationale literatuur weinig eenduidigheid bestaat over de consequenties van 

de nabijheid van windturbines op de gezondheid, en ook het rapport van de RIVM hierover 

aangeeft dat er nog onvoldoende bekend is om de mogelijkheid voor schade uit te sluiten, is 

Tegenwind Hunzedal van mening dat als randvoorwaarde moet worden opgenomen dat de 

effecten van de windturbines op de gezondheid van omwonenden strikt gemonitord worden. 

Compensatie vooraf regelen 

Daarnaast is het in de ogen van Tegenwind Hunzedal en overige lokale actiegroepen nodig om 

daar waar plaatsen van windturbines kennelijk onvermijdelijk is, compensatie vóóraf te regelen. 

Dit om langlopende, mistige en kostbare planschadeprocedures achteraf, waar niemand beter 

van wordt, te voorkomen. 



Wat het voor mensen betekent 

Maar bovenal vinden wij dat het gebied tussen de dorpen Annerveenschekanaal, 

Eexterveenschekanaal, Bareveld, Nieuwediep, Gieterveen, Eexterveen, Nieuw Annerveen, 

Spijkerboor, Oud Annerveen ongeschikt is voor het plaatsen van welke windturbine dan ook. 

Hieronder vindt u in woord en beeld enkele uitingen van bewoners van het gebied die deze 

mening kracht bij willen zetten. 

 

Foto: André Jansen 

 

Sinds een jaar hebben wij de Randstad verruild voor de Torenveen in Gieterveen. Natuur en 

rust was hierbij onze grootste drijfveer. 

Natuurontwikkeling en terugbrengen van de meandering van de rivier de Hunze in onze 

“achtertuin,  is voor ons een echte bonus. 

Echter het nieuws dat wij kort na onze verhuizing kregen over het te ontwikkelen 

windmolenpark aan de andere zijde van onze tuin, heeft deze bonus om doen slaan in een 

zeer teleurgesteld gevoel. In plaats van benieuwd zijn hoe de natuur aan de ene zijde zich 

gaat ontwikkelen, moeten wij ons druk maken over de plannen voor industriële 

ontwikkeling aan de andere zijde van onze tuin!?  Wij vinden dit echt te belachelijk voor 

woorden, dit strookt absoluut niet met welke logica dan ook. Wij zijn er ook stellig van 

overtuigd, dat de aangedragen beredenering van de voorstanders van dit monstrueuze plan 

over economische voordelen en werkgelegenheid, compleet uit de duim is gezogen, en zelfs 

het tegenovergestelde zal bewerkstelligen!!  

Nu maar hopen dat de heren en dames die over dit alles iets te zeggen hebben dit ook in 

zullen zien, en niet blind voor Europese richtlijnen en subsidies zullen kiezen.  

  

Edwin de Ruiter & Suzanne Hofstede 

December 2011 



 

 

Foto's: Jan Middelhoek



Het is weids. 

Het is rustig. 

Donker is er de nacht. 

Het is bescheiden van omvang, en eenvoudig van opzet. 

Twee rijen dorpen in evenwijdige lijnen, hooguit twee kilometer van elkaar. 

Randveendorpen aan de ene kant en kanaaldorpen er tegenover. 

Daartussen een langgerekte reeks akkers, van oorsprong 

het ANNERVEEN – het EEXTERVEEN – het GIETERVEEN 

Vanaf de Hondsrug strekt het zich tot Groningen uit. Een gebied door mensen 

gevormd. Boekweitbranders, turfstekers, landbouwers. 

 

Wie er nu woont geniet van de rust, de ruimte, het uitzicht. 

Roserode luchten boven Bareveld bij zonsopkomst. Wolken van oranje tot paars 

aan de kant van Spijkerboor als de zon weer ondergaat. 

Buizerds, een V van ganzen, zomergasten. Fazanten, reeën, een enkele vos. 

Velden verkleuren met de seizoenen van bruin naar groen naar geel naar wit. 

Aan weerskanten van de akkers onze huizen, boerderijen met liefde opgeknapt, 

brugwachterwoningen. Het kost geen enkele moeite je hier de bedrijvigheid van 

de negentiende eeuw voor te stellen.  

“Wie de dorpen Annen of Gieten in oostelijke richting verlaat, ziet een panorama dat voor Noord-Nederland uniek is. 

Staande op de beboste heuvels van de Hondsrug is er een vergezicht over de uitgestrekte vlakten van het Hunzedal en 

de Veenkoloniën. 

Het is een landschap van akkers en weilanden met zo hier een daar een plukje bomen en een eenzame boerderij. In de 

verte ligt het lint van de randveendorpen. 

Ooit zwierven hier de jagers en verzamelaars die er hun primitieve kampjes bouwden. Vanaf de middeleeuwen is de 

moderne mens er werkzaam geweest om het veen te af te graven en de landbouw te bedrijven." 

inleiding op het boek 750 jaar Oostermoerse venen, van Zuidlaarderveen tot Gasselternijveen. Het boek is een uitgave in 

de monografiënreeks van Stichting 400 jaar Veenkoloniën, onder redactie van Paul Brood, Martin Hillenga en Harm van 

der Veen.  

 



Een strook land, begrensd door beschermd dorpsgezicht aan de ene kant, 

natuurgebied het Hunzedal aan de andere. 

Het karakteristieke kanaal in het beschermd dorpsgezicht met veel geld 

opnieuw bevaarbaar gemaakt. 

Ook in het Hunzedal zijn miljoenen geïnvesteerd.  

Van Turfvaart naar Toervaart. Geopark de Hondsrug. Herontwikkeling 

Hunzegebied. 

 

Dat was nog voor de plannen voor het plaatsen van windturbines van 

honderdveertig meter, misschien wel honderdnegentig meter hoogte. 

Daar waar de bomen schaars zijn en de hoogste vijftien meter telt. 

Windturbines die een gemiddeld geluid als een snelweg produceren.  

Slagschaduw geven over de velden en over de gevels van de huizen. 

Met rode knipperlichten bovenin de mast. 

Verschillende maatschappelijke partijen zien inmiddels in dat grootschalige natuurontwikkeling in combinatie met 
zaken als toerisme en het ontwikkelen van fraaie woonlocaties een bijdrage kan leveren aan de oplossing van de 
leefbaarheidsproblematiek.  
Natuurkaart.nl 

 

"… de vraag wat het effect is van de megaturbines op het aangrenzende Hunzedal, waar in de afgelopen jaren voor 

miljoenen in natuurontwikkeling werd geïnvesteerd." 

"Hoe ziet de provincie de relatie tussen het beoogde toeristische Geopark van Hondsrug en Hunzedal tegen de 

achtergrond van een onruststokend windmolenlandschap?" 

Hans Elerie, historisch geograaf en oud-directeur van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe, in 

Noorderbreedte  no. 5 – 2011, jrg. 35 pag. 8-13 

 

"De wijze waarop deze plannen tot stand komen en de eenvoud waarmee het landschap van de Veenkoloniën worden 

opgeofferd, betekenen voor het Drentse Landschap dat zij geen andere keuze heeft dan zich tegen deze plannen te 

verzetten. Een zorgvuldige afweging binnen Drenthe inzake de aanwending van windenergie en behoud van het 

bijzondere karakter van ons landschap vraagt een andere benadering dan van Oost-Drenthe een soort windmolenpark 

op veen te maken. Tegelijk moet men constateren dat het realiseren van zo'n grootschalig park de toch al kwetsbare 

krimpregio van Oost-Drenthe sociaal-economisch helemaal de mogelijkheid op een leefbare toekomst ontneemt. Wie 

wil er ooit nog wonen onder deze giganten." 

Eric van der Bildt, Directeur Stichting Het Drentse Landschap, in Het Drentse Landschap kwartaalblad september 2011, 

no. 71, pag. 47 

 



 

Zand – veen – kanaal. 

Verbonden. 

Eén landschap. 

 

Het is weids. 

Het is rustig. 

Donker is er de nacht. 

Jacqueline Engbers - 2011

Op de vraag of er in de Drentse veenkoloniën ruimte is voor windmolens zeg ik ja. In de grootschalige veenkoloniale 

gebieden is ruimte te vinden voor het plaatsen van windmolens, zoals in het mondengebied van de gemeente Borger-

Odoorn en de veenkoloniën in de gemeente Emmen. 

Op de vraag, komt het gebied dat begrensd wordt door  enerzijds Annerveensche-, Eexterveenschekanaal, Nieuwediep 

en anderzijds Spijkerboor, Eexterveen  en Gieterveen ook hiervoor in aanmerking?  zeg ik duidelijk nee. 

Enkele kenmerken van het gebied: 

 Het bovengenoemde relatief kleinschalige gebied ligt in de periferie van de veenkoloniën op de overgang van 
de randveenontginningen naar het veenkoloniale gebied 

 Het westelijk deel van het gebied behoort bij de kleinschalige randveenontginningen en het oostelijk deel bij 
de hoogveenontginningen van Annerveensche-, Eexterveenschekanaal en Nieuwediep. 

 Annerveensche- en Eexterveenschekanaal zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het hier gebruikte 
ontginningsysteem was “een enkel kanaal met eenzijdig wijkenstelsel”, een weinig voorkomend systeem in 
het grote gebied van de Gronings-Drentse veenkoloniën. Het karakteristieke bebouwingslint vormt een 
eenheid met het achtergelegen veenkoloniale agrarische gebied. Het veenkoloniale gebied loopt wat betreft 
de ontginningsgeschiedenis globaal tot halfweg het randveenontginnigslint.  

 Veel van de oude boerderijplaatsen aan de oostzijde van het randveenontginnigslint liggen op redelijk grote 
afstand van het bebouwingslint op zandopduikingen. Dit geldt ook voor de zone Nieuwediep-Gieterveen. 

 
Harry Berg, landschapsarchitect - 2011 

 

Harry Berg, 

landschapsarchitect 

Assen, juli 2011 

 

Literatuur: 

Adviezen Landschapsbouw Herinrichting Gronings-Drentse Veenkoloniën 

 Hunzedal, Kanaalstreek en Emmen. (Heidemij, SBB, H.Berg) 

"Op de vraag of er in de Drentse veenkoloniën ruimte is voor windmolens zeg ik ja. In de grootschalige veenkoloniale 

gebieden is ruimte te vinden voor het plaatsen van windmolens, zoals in het mondengebied van de gemeente Borger-

Odoorn en de veenkoloniën in de gemeente Emmen. 

Op de vraag, komt het gebied dat begrensd wordt door  enerzijds Annerveensche-, Eexterveenschekanaal, Nieuwediep 

en anderzijds Spijkerboor, Eexterveen  en Gieterveen ook hiervoor in aanmerking?  zeg ik duidelijk nee. 

Het bovengenoemde relatief kleinschalige gebied ligt in de periferie van de veenkoloniën op de overgang van de 

randveenontginningen naar het veenkoloniale gebied." 

 

Harry Berg, landschapsarchitect 

 

"We zijn inderdaad voorstander van het concentreren van windenergie in gebieden die zich daarvoor lenen, met name 

in de windrijke en grootschalige kuststreken. Zoals u ook terecht opmerkt, staat in onze visie ‘een choreografie voor 

1000 molens’ geen windpark in Drenthe. We kunnen ons echter wel voorstellen dat de veenkoloniën op de een of 

andere manier betrokken worden in de discussie bij het zoeken naar ruimte voor grootschalige molens. Daarmee 

doelen we overigens niet op het gebied dat u beschrijft. Zo dicht op het Hunzedal en het Drentsche Aa gebied lijkt ons 

niet de juiste plek voor zulke grootschalige windturbines, die in de wijde omgeving te zien zullen zijn. " 

Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het Landschap, bij monde van Rienke Groot, medewerker Rijksadviseur voor het 

Landschap, Atelier Rijksbouwmeester - 2011 

 



 

L.S. 

 

Dit is ons uitzicht. 

Het behoeft volgens mij geen verdere uitleg. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

José Prins 

 



Liefde voor het gebied 

 

Het mooie aan ons gebied is de weidsheid van het landschap, de stilte en de rust. Het platteland 

zoals het behoort te zijn. De Hunze met zijn meandering. Het overgebleven wild. De terugkeer 

van de bever. De fraaie vergezichten. 
  
We worden bedreigd door lawaai, lichten in de nacht, vervuiling van de horizon door grote 

masten. 
Veel is al verdwenen zoals de patrijs (zeer weinig) en de leeuwerik. Hun biotoop bestaat niet 

meer. 
We worden bedreigd door onzorgvuldig handelen van provincie en rijksoverheid. Zij willen 

niet van koers veranderen en b.v. op zonne-energie in zetten. 
  
  
Vr gr  H.K.van Klaveren 

 

 

Hoeveel milieuvriendelijke windmolens verdraagt de natuur van de kleinschalige veenkoloniën?  

 

Wat is de waarde van een beschermd dorpsgezicht als de omgeving er van is vervuild door een 

overdaad aan windturbines? 

Hein Bronsema – foto en tekst 



 

Hallo 

  
wij gaan niet dichten of schilderen of een andere kunstzinninge uiting doen.  
  
zoals wij het zien is: 
  
ene kant Hunzeweg is natuurgebied en om dan aan de andere kant van de Hunzeweg 
windmolens te plaatsen is als een vlag op een modderschuit en moet men niet willen. De 
enige juiste plaats voor de windmolens is ...Marktplaats (gratis af te halen). 
  
Succes met de actie 
  
Groetjes 
  
Frank en Janet Brinkhuis 

 

 
 

Foto: André Jansen



Mamma  

  

Komen hier nu geen nieuwe kindjes meer? 

De ooievaar was heel verdrietig 

Hij zei: 

Ik ga maar weer 

  

Ik vertrek  

Met mijn gezin 

Het lijkt onontkombaar 

Dat ik elders opnieuw begin 

  

Ik heb gewoond in landerijen en langs meren 

En ik woon hier nog maar net 

Maar het lijkt nu alweer all-over 

Het lijkt het einde van de pret 

  

Men had mij verzekerd van de rust 

Maar er staats niets op papier 

Hartverscheurend leed 

Nietsontziend dat is men 

En Meedogenloos  

En wreed 

  

Donny Ki 

  

 

Foto: André Jansen 



Hardlopen, liefst door de natuur is mijn passie 

Veel, heel veel en lang, heel lang lopen 

Is hier prachtig in het gebied waar de Hunze stroomt 

Prachtig landschap, weids en ruim 

Mooie luchten, soms wild, woest en ruig 

Meestal mooi gekleurd net als een aquarel 

Prachtige akkers, soms leeg en verlaten 

Of vol met bloeiende aardappels 

Maïs ruist in de wind, vol is het graan 

Stoppels staan verlaten in de modder 

Trekkersporen gevuld met water  

De zilverreiger op zijn hoge stelten 

Ganzen gakkend op de vlucht naar warme oorden 

Bomen met de takken kaal afstekend 

tegen een strakblauwe lucht  

Herten rustig grazend af en toe een koppie omhoog 

De Hunze zoekt hier al eeuwen zijn weg 

de echo van de turfschippers is verstomd 

Bloed, zweet en tranen van de arbeiders 

zit hier in de grond. 

Heiligschennis zo voelt het aan  

Windmolens NEE 

 

Ina Oortwijn 



 

Veen Rept 

  

Hekel-de-Pekel 

de Veen Kòlònie    (klemtoon op nie) 

Zeker 

de Bleeker 

een koe of een paard 

een tuin of een jaart 

  

het Haagse geleuter 

het ver van hun bed 

het slikken of stikken 

het 

jij mag niet kikken 

  

Niet Renter Niet Meester 

wij erven van God 

ons droevige lot 

slechts een paar duizend yards 

met meewaarge clochards 

  

bij mevrouw van der Werf 

op haar christlijke erf 

  

K.O. Lonie en haar Po Nie 

uit: 

"Back-Hand Rap" 

  

 

 

Storm over het veen 

André Jansen 



 

Hunzedal. 

 

O prachtig Hunzedal, daar in Drenthe, 

O prachtig Hunzedal, ook in de lente. 

Hunzedal met je mooie vergezichten, 

Waardoor er meteen een glimlach op je gezicht komt lichten. 

 

Hunzedal o Hunzedal, waarom wordt jou dit leed aangebracht? 

Hunzedal o Hunzedal, waarom misbruikt Den Haag haar macht? 

Hunzedal met je prachtige dieren, 

Waarom zouden mensen dit willen verstieren? 

 

Wie o prachtig Hunzedal zal behoeden dat er niets meer overblijft van al uw schoonheid? 

Wie zal tegen houden deze misère zodat men ook jaren hierna zich in uw landschap verblijdt? 

Uw prachtige bomen, velden en meren, 

Wie staat op om dit land te beheren? 

 

Dit prachtige landschap met beschermde dorpsgezichten, 

Waarvan een amateur zelfs mooi kan dichten. 

Hunzedal die ons steeds weer toont de schoonheid van de natuur! 

Dit wordt niet jouw laatste uur! 

 

Hunzedal wij willen en zullen protesteren, 

Tegen de vreselijke plannen van de hoge heren 

O Hunzedal met al je schoonheid en kracht,  

de natuur in al zijn pracht! 

 

Hunzedal o Hunzedal, wij hopen te blijven genieten van je luister, 

Hunzedal o Hunzedal, je bent mooi bij dag en duister. 

Hunzedal o Hunzedal, je schoonheid willen wij bezingen, 

Hunzedal o Hunzedal, op je natuur willen wij niets bedingen. 

 

Johannes en Anne-Marie Wever 

 

 

 


