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’Duizelingen en hoofdpijn van windmolens’
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ACHTERGROND
GEZONDHEIDSRISICO’S

3 Windmolens kunnen
gezondheid in gevaar
brengen
3 Veenkoloniale artsen
waarschuwen dat meer
onderzoek nodig is

Nieuw-Buinen/Stadskanaal
Hoofdpijn, misselijkheid, duizelin-

Door Marieke Kwak

Hoofdpijn, misselijkheid, duizelin-

gen, hartkloppingen, oorsuizingen.

Je kunt het allemaal krijgen van

windmolens, zeggen huisarts Har-

ry Bulk (43) uit Stadskanaal en acu-

puncturist Janet Holtkamp (51) uit

Nieuw-Buinen. "Maar het onder-

zoek dat er is, is vooral in het bui-

tenland gedaan en wordt hier am-

per serieus genomen", stelt Holt-

kamp. "Een kwalijke zaak, zeker

omdat er zo veel signalen zijn dat er

serieuze gezondheidsproblemen

kunnen ontstaan door windturbi-

nes."

Holtkamp en Bulk hebben zich

grondig in de materie verdiept, als

leden van de werkgroep gezond-

heid van het Platform Storm. Dat

probeert met man en macht de ge-

plande komst van honderden

windmolens in deDrentseVeenko-

loniën tegen tehouden.Degezond-

heidsrisico’s zijn een van de ijzers

die de protestgroep in het vuur

heeft. Heel belangrijke ijzers, vin-

den Holtkamp en Bulk.

"Mensen gaan sowieso gezond-

heidsproblemen krijgen als gevolg

van stress, door de veranderingen

in de leefomgeving die henworden

opgedrongen. Dat staat buiten kijf.

Het landelijke gebied, waarin de in-

woners zich goed voelen, wordt

stadser. De omwonenden zouden

er ookongelukkig vanworden als je

bomen zou vervangen door kunst-

matige palen engras door beton. En

nu komen er zelfs windturbines

van bijna 200meter hoog die rond-

draaien en knipperende lichten

hebben."

Daar komt volgens het tweetal

bij dat nog niet goed duidelijk is

wat de effecten van de windturbi-

nes zelf zijn. Holtkamp: "Vooral het

laagfrequente geluid dat de turbi-

nes produceren, kan vervelende ge-

volgen hebben. Het is geluid dat je

niet hoort, maar wel voelt. Een ge-

luidsdeskundige van het RIVM

heeft eenkeer opgeschrevendatdit

geluid een huis laat vibreren. Tege-

lijkertijd stelt het Rijksinstituut

voor Volksgezondheid en Milieu

(RIVM) dat er geen effecten op de

gezondheid zijn te verwachten. Dat

is toch vreemd?"

De beide medici baseren zich op

diverse onderzoeken, waaronder

dat van de Amerikaanse Nina Pier-

pont. Pierpont is kinderarts en –

volgens Wikipedia – echtgenote

van een anti-windmolenactivist.

Zij ontdekte tal van gezondheids-

klachten bij Amerikanen die in de

buurt van windmolens wonen of

hebben gewoond en schreef er een

boek overmet de titelWindTurbine
Syndrome. Dit onderzoek wordt

door de Nederlandse GGD alsmede

Amerikaanse instanties echter niet

alswetenschappelijk bewijs gezien.

En ook niet alle onderzochte men-

sen bleken last te hebben van de

luchtverplaatsing en het geluid van

de molens.

"Feit is wel dat er verontrustende

signalen zijn die niet genegeerd

kunnen worden", stelt Bulk. "Er is

meer onderzoek nodig. Dat is ook

in het belang van de initiatiefne-

mers. Zij zullen er geen belang bij

hebben dat zij de molens moeten

stilzetten als opeens blijkt dat er

toch problemen zijn. De wereldge-

zondheidsorganisatie WHO heeft

in 1999 zelfs gesteld dat laagfre-

quent geluid in de bewoonde we-

reld waarschijnlijk gezondheids-

problemen zal geven als hart- en

vaatziekten, spraakbelemmering

en slaapverstoringen. Daaraan kun

je niet zomaar voorbijgaan."

De twee sturen binnenkort een

brief met hun bevindingen naar de

GGD’s en de gemeenten in het zo-

geheten zoekgebied voor de wind-

molens. Dat doen ze namens Te-

genwind Veenkoloniën, de club

waarin protestorganisaties uit Gro-

ningse en Drentse Veenkoloniën

zich hebben verenigd. In de brief

roept Tegenwind de gemeenten en

de GGD’s op de verantwoordelijk-

heid voor de gezondheid van de be-

volking te nemen en gedegen on-

derzoek te doen naar de gezond-

heidsrisico’s vanmet name laagfre-

quent geluid.

Holtkamp gaat ook het publiek

toespreken dat vanavond naar de

informatiebijeenkomst over wind-

molens komt in horecacentrum

Spa in 2e Exloërmond. Deze avond

is georganiseerd door Platform

Storm.

Windmolendebat
Dagblad van het Noorden houdt woensdag 8 februari een debatavondDagblad van het Noorden houdt woensdag 8 februari een debatavond
over de komst van windmolens naar het veenkoloniale gebied in Gro-
ningen en Drenthe. Voor- en tegenstanders van de windmolens komen
aan het woord, onder leiding van hoofdredacteur Pieter Sijpersma. Het
debat is in hotel/café Bussemaker in Exloo. De zaal is open vanaf 19.30
uur.

’’Het is
geluid dat

je niet
hoort,

maar wel
voelt

¬ Acupunctu-

rist Janet

Holtkamp en

huisarts Har-

ry Bulk plei-

ten voor meer

onderzoek

naar de ge-

zondheidsrisi-

co’s van wind-

turbines.
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