
 

 

     GEEN BEUNINGSE MEGA XL-WINDTURBINES 

Wat wil de gemeente Beuningen? 
De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Daarvoor is een plan gemaakt voor de opwek van groene 
stroom met windturbines en zonneparken. Wij als stichting Tegenwind zijn voor groene energie en steunen de bouw 
van zonneparken. Het probleem is de aanleg van een windpark met MEGA-windturbines. 
 

Waar komen de windturbines te staan? 
In het Windpark Beuningen zoals nu gepland komen 5 mega-windturbines van 245m hoog. Het zijn de hoogste 
windmolens op land, nog nergens eerder gebouwd in Nederland en zo hoog omdat Beuningen een wind-luw gebied is. 
 
 

 
 

De cirkels (2,5 km) van overlast rond de geplande 5 windturbines van 245 meter hoog. 
 

De bewoners van Beuningen en Wijchen krijgen te maken met:  

• gezondheidsschade als gevolg van laagfrequent geluid  

• slagschaduw bij lage zonnestand 
• horizonvervuiling  

• schade aan natuur en vogelstand 
• waardevermindering van huizen tussen 5 en 15% 
 

“Ik maak me zorgen over 
mijn gezondheid!” 
 

     OOK UW STEUN IS NODIG! 
BINNENKORT BESLIST DE GEMEENTERAAD OVER DE PLAATSING VAN DEZE EXTREEM GROTE 

WINDTURBINES. ZEG NEE TEGEN GEZONDHEIDSSCHADE!!! 
 



 

 

     GEEN BEUNINGSE MEGA XL-WINDTURBINES 

Hoe ziet de werkelijkheid eruit? 
De impact op de leefomgeving van de turbines is groot. De foto's laten waarheidsgetrouw zien wat de visuele impact 
is. De foto links vanuit de Claudiuslaan op 1000m van de turbine. De rechter foto is het zicht op Ewijk vanuit het noorden 
op 2500m van de turbines.  
 
              
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat wil stichting Tegenwind? 
• GEEN mega windturbines rond de woonkernen in Winssen, Ewijk, Beuningen en Bergharen. 
• Leg meer zonneparken aan die minder omstreden zijn. Er is voldoende ruimte binnen de gemeentegrenzen om in 

de behoefte aan groene stroom te voorzien! 
• Hanteer het voorzorgbeginsel: als er een kans is op gezondheidsschade dan is er een grote verantwoordelijkheid 

voor de overheid om deze (extra) schade te voorkomen en inwoners daartegen te beschermen. Vooral omdat er 
steeds meer bekend wordt over de schadelijke gevolgen van windturbines en inmiddels ook de 
wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het RIVM daar nadrukkelijk op wijzen. 
 

Wat ons dwars zit is dat de Gemeente - met wethouder de Klein en de coalitie in de gemeenteraad (Beuningen Nu 
& Morgen, Groen Links, PvdA en D'66) - de omwonenden niet heeft betrokken bij de planvorming. Daarnaast is er 
helemaal niets gedaan met de terechte bezwaren van de omwonenden. De plannen worden gewoon doorgedrukt. 
 

Wat gaat er nu gebeuren? 
In de komende maanden komt het erop aan. In maart zal de gemeente de wijziging op het bestemmingsplan voorleggen 
aan de Gemeenteraad voor goedkeuring. Die wijziging is nodig om de plaatsing van windturbines mogelijk te maken. Op 
dat moment kunnen bewoners bezwaar maken tegen de wijziging en alternatieve voorstellen doen. Daarom gaan wij 
bezwaar maken, maar ook actievoeren en als het nodig is gaan we naar de rechter zodat onze bezwaren wel gehoord 
worden. 

Zeg ook NEE en word sympathisant! 
Om ons verzet te steunen kun je je opgeven als sympathisant. Hoe meer steunbetuigingen we krijgen, 

des te meer we naar de politiek een vuist kunnen maken. We hebben nu rond de 1300 sympathisanten 
en dat moeten er nog veel meer worden. Ook kun je een vrijwillige donatie doen: 

op rekening NL74ABNA 0849 9595 94. Daarmee steun je de activiteiten van TegenWind. 
 

Geef je op via www.stichtingtegenwind.nl 
 


