
 

  Nieuwsflits! (3 mei 2020)
    Kritische Werkgroep Windturbines Venray

Deze week zijn er niet alleen veel berichten via diverse kanalen binnengekomen, maar 
hebben we ook veel reacties via de Nieuwsbrieven ontvangen.
Daarvoor onze hartelijke dank.
Het doet ons goed te weten dat er zo veel mensen graag actief willen meedenken.
Daarom hebben wij weer een Nieuwsflits samengesteld met berichten die niet kunnen 
wachten tot de volgende Nieuwsbrief, zoals de documentaire die vermeld staat in de 
laatste link en die u eigenijk wel MOET bekijken. 
Vrijgegeven op Dag van de Aarde (22 april) en slechts tot 15 mei gratis beschikbaar via 
youtube en al meteen flink onder vuur met de dreiging de documentaire te verwijderen.

Zo zijn er veel vragen binnengekomen o.a.
of de werkgroep, telkenmale genoemd in de publicaties door Frank 
van Bussel… ook deze werkgroep is…

Nou wij kunnen u verzekeren: NEEN!

Wij zijn Kritische Werkgroep Windturbines Venray en hebben NIETS te maken met 
eerder genoemde werkgroep van dhr. van Bussel.

Een ander aan ons toegezonden idee was om 
contact op te nemen met andere ‘werkgroepen’,
en dat hebben we gedaan.
Inmiddels hebben we een goed verspreid en nog verder uitbreidend contacten-netwerk en 
gaan we onderling onze informatie delen.



Ook hebben we deze link toegezonden gekregen, over een 
nieuw soort rotatiebladen die veel meer rendement opleveren
https://www.engineersonline.nl//nieuws/id32837-slimme-bladtip-heft-vortex-op.html

Waaruit nogmaals blijkt dat de investeerders die nú windturbines plaatsen of plannen 
daartoe hebben, en echt niet blijken te kunnen wachten op een beter, schoner, meer 
rendement gevend alternatief, maar meteen hun subsidies willen….
het niet gaat om de Natuur en Klimaat maar duidelijk om Zakkenvullen.

Want de vervanging door deze ‘slimme-bladtips’ windturbines kan dan plaats vinden 
wanneer déze eerste subsidies aflopen.
Deze meer rendement-opleverende en stillere rotatiebladen moeten eerst nog getest 
worden en vervolgens geoptimaliseerd. Zodoende duurt nog wel een paar jaar voordat 
deze op de Nederlandse markt gaan komen.

Oftewel: dan kunnen al de oude (en de nu nog steeds nieuwgeplaatste windturbines) met 
een ‘goed’ excuus naar de schroot en is het helaas ook weer twee maal een flinke duit in 
het vervuilingszakje.

Ter info een rekenmodel:
In 2018 stonden er in Nederland 2029 windturbines opgesteld
Eén molen kan dus ongeveer 1.700 huishouden van stroom voorzien. 7,5 miljoen 
huishoudens hebben dan zo'n 4.200 windmolens nodig. 
Het huishoudelijk verbruik is slechts 1/5 van de totale elektriciteitsconsumptie. 
Voor het totale verbruik zijn dus 21.000 molens nodig…. 10x zoveel dan nu.
En al het geld wat er tot deze nieuwe verbeterde uitvoering op de markt komt, en 
geïnvesteerd wordt is dus weggegooid geld.
NRC checkt: 'In 2030 zie je vanuit elk open veld 988 windmolens’.
Vergeet ook niet, dat er voor elk windmolenpark een energie-dip opvang continu 
stationair moet blijven draaien. Lees: meer olie-kool- of gascentrales, of in het 
ergste geval… Biomassa-centrales.

Windmolens maken wel degelijk ziek
Door verschillende lezers werden we ook op de volgende link gewezen.
Dus wij gaan die u zeker niet onthouden,

Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende 
– lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus 
worden genomen. Terwijl volgens het voorzorgprincipe de overheid kan ingrijpen, ook als 
klachten nog niet onomstotelijk bewezen zijn.
Lees het hele artikel (en de reacties van lezers) verder op:
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-
degelijk-ziek.htm?elementHolder

En dan onze speciale aandacht voor de column uit TROUW 
28 april 2020 waarin wordt geattendeerd op: 

https://www.engineersonline.nl//nieuws/id32837-slimme-bladtip-heft-vortex-op.html
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm?elementHolder


De omstreden documentaire :
Presents Planet of the Humans 
gemaakt door Michael More. 
Gelanceerd op 22 mei, slechts tot 15 mei gratis te zien is op youtube en welke meteen al 
zwaar bekritiseerd werd.

Voor diegenen die onderstaande link van het Parool niet kunnen lezen staat hierbij de 
complete tekst.

Wij zijn thuis niet ongeschonden uit de nieuwe docu 
van Michael Moore gekomen.
Aldus de schrijver van het artikel: Sylvain Ephimenco, Parool

Vergeet Trump, stelt Michael Moore in zijn nieuwste film, wijzelf zijn het probleem
De film kijkt niet alleen naar de zorgwekkende staat van de aarde, maar heeft ook de 
nodige kritiek op hoe de strijd voor een beter klimaat tot nu toe is gevoerd. ,,De 
milieubeweging heeft de strijd verloren door goedbedoelde maar desastreuze keuzes te 
maken, onder andere door te geloven dat zonnepanelen en windmolens ons kunnen 
redden, en door toe te geven aan de zakelijke belangen van Wall Street", aldus de 
makers.

In het statement roept Moore op tot ‘een nieuwe milieurevolte’. Hij zegt 
daarin: ,,Deze film laat zien hoe we op het verkeerde pad zijn gezet in 
onze pogingen deze planeet te redden, als we dat nu niet rechtzetten 
zullen rampen als de huidige pandemie vaker voorkomen en 
onbedwingbaar blijken.”



Meer dan ooit hebben we in deze tijden behoefte aan constructieve perspectieven. De film 
‘Planet of the Humans’, die ik afgelopen weekeinde zag, beantwoordt helaas niet aan dit 
criterium maar zou best cruciaal kunnen blijken.

Producer Michael Moore en zijn vaste kompaan Jeff Gibbs, nu regisseur, gaan in deze 
offensieve documentaire als vanouds tekeer, maar nu over duurzaamheid en groene 
energie. Dat producer Moore besloten heeft zijn film vanaf de Dag van de Aarde (22 april) 
gratis dertig dagen lang op YouTube te zetten, heeft juist alles te maken met de huidige 
coronapandemie, zegt hij. “Deze film laat zien hoe we op het verkeerde pad zijn gezet in 
onze pogingen deze planeet te redden. Als we dat nu niet rechtzetten zullen rampen als 
de huidige pandemie vaker voorkomen en onbedwingbaar blijken.”

Lees het artikel op: https://www.trouw.nl/opinie/wij-zijn-thuis-niet-ongeschonden-uit-de-
nieuwe-docu-van-michael-moore-gekomen~b9013af3/

Michael Moore Presents Planet of the Humans Full Documentary Directed by Jeff Gibbs 1 
NL Subs.
De documentaire (met Nederlandse ondertiteling) is tot 15 mei via onderstaande link gratis 
te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?
v=vcjPklkOCt8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Jm6Key0ssrS6ISCwmhOgnE6kikQuj
Jy5MAVKzVwGSExrMvI0QdilptIY

https://www.trouw.nl/opinie/wij-zijn-thuis-niet-ongeschonden-uit-de-nieuwe-docu-van-michael-moore-gekomen~b9013af3/
https://www.youtube.com/watch?v=vcjPklkOCt8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Jm6Key0ssrS6ISCwmhOgnE6kikQujJy5MAVKzVwGSExrMvI0QdilptIY

