
Windturbines dicht bij woonwijken  
vormen gevaar voor uw gezondheid! 

De gemeente Ede heeft 19 locaties gevonden waar wellicht windturbines ge-
plaatst kunnen worden. Windturbines met een hoogte van maar liefst 160 meter. 
Dat betekent dat de wieken van de molen 240 meter hoog komen. Bijna alle ge-
vonden locaties liggen veel te dicht bij de woonwijken van Ede, Veenendaal, De 
Klomp en Ederveen. Soms zelfs op minder dan 300 meter afstand! 
 

Wetenschappelijk onderzoek van het LUMC Leiden (dr. ir. J. de Laat) heeft onom-
stotelijk aangetoond dat het laagfrequente geluid van windmolens een schadelijke 
invloed heeft op de gezondheid van omwonenden. Dit veroorzaakt o.a. slaapstoor-
nissen, vermoeidheid overdag en een verhoogde kans op migraine. 
 

Daarom wordt dringend afgeraden om windturbines te bouwen op minder dan 10 
keer de hoogte van een windturbine. Als een windturbine dus 160 meter hoog is, 
dan zou er binnen 1.600 meter geen bebouwing mogen staan. 
 
 



De gevolgen voor de gezondheid en  
het woongenot kunnen ernstig zijn! 
Wij zijn vóórstander van de energietransitie, maar niét ten koste van de gezond-
heid! Het laagfrequente geluid dat windturbines veroorzaken, kan namelijk leiden 
tot diverse klachten, zoals slaapverstoring, prikkelbaarheid, verhoogde hartslag, 
concentratie- en geheugenproblemen. Een chronisch slaaptekort bij kinderen ver-
oorzaakt groeistoornis en remt hun hersenontwikkeling. 
 

De windturbines veroorzaken tevens: 
• Voortdurende geluidsoverlast, ook ‘s nachts (het houdt nooit op)! 

• De slijtage van de wieken verspreidt in de omgeving, óók een zeer giftig, fijnstof 

• Slagschaduw van de wieken in en rond uw huis. 

• Waardevermindering van uw huis 

In de regio waar deze windturbines mogelijk komen, zijn burgerinitiatieven ge-
vormd om op te komen voor de gezondheid en belangen van bewoners in de nabije 
omgeving van deze windturbines, namelijk: 
“Ede waait anders”, “Veenendaal waait mee” en “Tegenwind Ederveen/De 
Klomp”.    
 

Wat kunt ú doen: 
• Wees alert en steun ons: Samen bereiken we meer!  

• Houd jezelf op de hoogte en meldt je aan voor de nieuwsbrief op de  
   website www.edewaaitanders.nl.  

• Je kunt ook veel actuele zaken vinden op de facebookpagina::  
“Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee, Tegenwind Ederveen & De Klomp”  

• Informeer ook anderen in je omgeving via je eigen middelen en mogelijkheden. 

Dit is geen commerciële flyer. Wij willen u als bewoner slechts informeren.  
Onze excuses als u daar geen prijs op heeft gesteld.  

Op het kaartje hiernaast zie 
je waar de windturbines  in 
de directe omgeving van 
Ede, De Klomp, Ederveen  
en Veenendaal staan 
ingepland.  

 
De geel-zwarte stippen  
zijn de ingeplande  
windturbines. 
De rode cirkels geven aan 
tot hoever de schadelijke 
invloed van de windturbines 
in de woongebieden  
doordringt.   


