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Aan de Gemeente Houten 
Ter attentie van het College van B&W 
Postbus 30 
3990 DA HOUTEN 
 
Aangetekend en per e-mail 
 
Kopie College B&W en Gemeenteraad Gemeente Culemborg  
Kopie Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht 
 

Culemborg 19 juli 2017, 

Betreft: Zienswijze n.a.v. uw ontwerpbesluit omgevingsvergunning UV 19016 inzake 
Windpark Goyerbrug  

 
Geacht College, 
 
Stichting Redichem – De Geeren in Culemborg is het ernstig oneens met hierboven 
genoemd ontwerpbesluit i.c. uw voornemen om de heer Berendts en Blue Bear Energy 
de bouw en het gebruik toe te staan van 4 windturbines in de omgeving van de 
Goyerbrug. Onze stichting (KVKnummer 30256437) beschouwt zich als belanghebbend 
op basis van haar doelstelling, die is gericht op onder meer “de versterking van de 
ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van de polders Redichem, de Geeren en de 
belendende gebieden en de bescherming van het unieke en historische karakter van dit 
deel van het buitengebied van de gemeente Culemborg”. 1 
 
De polders Redichem en de Geeren en het natuur- en recreatiegebied de Redichemse 
Waard vormen landschappelijk, ecologisch en archeologisch een uniek natuurgebied 
dat deel uitmaakt van Natuur Netwerk Nederland en de status heeft van waardevol 
nationaal landschap.  
Het gebied ligt pal tegenover de beoogde locatie voor het windpark op een afstand die 
varieert van een circa 1300 tot 1800 meter van de te plaatsen turbines en royaal 
binnen de zone van 2500 meter die de gemeente Houten en de initiatiefnemer 
beschouwen als overlast gevoelig.2 
 
U bent voornemens om er eenzijdig mee in te stemmen, dat op de grens van uw 
gemeente recht tegenover het meest beschermwaardige natuur- en recreatiegebied 
van onze gemeente vier van de grootste nog nergens op land beproefde windmolens 
van Europa worden gebouwd. Dat kan niet anders dan een vergissing zijn. Als gevolg 

	
1 Zie voor de tekst van de statuten bijlage 1. bij deze brief. 
2 In o.a. Duitsland en Denemarken wordt bij hoge turbines op land een grens tot de bewoonde 
omgeving aangehouden van 10 a 12 km. 
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van te weinig en te late aandacht voor een gedegen inhoudelijke afstemming en 
belangenafweging tussen uw en onze gemeente enerzijds en de provincies Utrecht en 
Gelderland anderzijds. Uw beslissing is bovendien gebaseerd op onvoldoende kennis 
van en maatwerk (M.E.R.) onderzoek naar de gevolgen van deze nog nergens 
beproefde megaturbines voor de natuur, het milieu en de woon- en leefomgeving in 
Culemborg.  
Met deze zienswijze roepen wij u op om liever ten halve te keren dan ten hele te 
dwalen. En de volgende waarden niet in gevaar te brengen.  
 

1. Cultuurhistorisch buitengewoon (cultuur)landschap 
 
De Redichemse Waard is een buitengewoon karakteristiek uiterwaardengebied, dat als 
een soort schiereiland een landschappelijke blikvanger is in de binnenbocht van een 
meander van de Lek. Deze schilderachtige bocht is in de loop van de eeuwen rond 
1400 ontstaan als gevolg van de eerdere afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij 
Duurstede in 1122. Hierdoor kreeg de Lek meer water te verwerken, waardoor de 
uiteindelijk ontstane meander het oorspronkelijk zuidelijker verloop van de rivier 
verving en door aanslibbing de Redichemse Waard veroorzaakte. 
Het eeuwen durende proces van verplaatsing van de rivier en het dichtslibben van 
strangen is nog altijd leesbaar in het landschap van de Redichemse Waard en blijkt uit 
een rijk bodemreliëf. De dijk met buitendijkse Redichemse Waard en binnendijkse 
Redichemse Polder bereikte rond 1500 zijn huidige verschijningsvorm. 
  
Het rivierengebied is een van de oudste en meest kenmerkende cultuurlandschappen 
van Nederland. Onze schilders ontwikkelden al in de zeventiende eeuw een 
internationaal geheel nieuwe landschapskunst, waarin de weidsheid van onze breed 
meanderende rivieren en een vochtige atmosfeer tot een geheel eigen beeldtaal 
inspireerde. Deze geschilderde landschappen, waarvoor het iconische Leklandschap 
met de uiterwaarden bij Culemborg nog steeds model kan staan, behoren thans tot de 
topstukken van de grote musea van Parijs tot New York, waarvoor een internationaal 
miljoenenpubliek belangstelling blijkt te hebben. 
 
De Redichemse Waard wordt binnendijks begrensd door de Redichemse Polder, 
waarmee hij een ensemble vormt. De heren en graven van Culemborg hebben er hun 
tot de dag van vandaag zichtbare stempel op gedrukt. Daartoe behoren o.m. de nabij 
de Redichemse Waard gelegen Bol en het Rondeel als landschapselementen.  
Het betreft een zeer afwisselend landschap met weilanden, boompartijen en 
boomgaarden, dat sinds de Middeleeuwen een geheel eigen karakter heeft behouden.  
 

2. Waarde en waardering  

Uit het recente provinciaal Coalitie Akkoord Gelderland 2019-2023: “En we zijn trots 
op de schitterende natuur en de mooie rivieren…… Ons erfgoed is het behouden 
waard vanwege de historische waarde, de waarde voor de leefomgeving en de 
verbindende waarde.… Voor behoud en herstel van biodiversiteit en voor beleving is 
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van belang dat in kwetsbare gebieden en in broed- of foerageergebieden voldoende 
rust, stilte en duisternis wordt gegarandeerd.…..Nog altijd verdwijnen in ons 
buitengebied en cultuurlandschap waardevolle natuur- en landschapselementen. 
Dergelijke elementen gaan we beter beschermen.” 

De Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Culemborg meldt op blz. 84: 
“Het (rivierengebied) behoort nationaal en internationaal gezien tot de meest 
waardevolle cultuurlandschappen van ons land. Hierbij spelen de gaafheid, de  
samenhang van de terreingesteldheid met de inrichting van het landschap en de strijd 
tegen het water een belangrijke rol. De gemeente Culemborg is een kenmerkend  
onderdeel in het rivierengebied.” 
  
In dezelde Cultuurhistorische waardenkaart is de score voor de Redichemse Waard, de 
binnendijks begrenzende Redichemse Polder en de buitendijks aangrenzende 
Beusichemse Waard “heel hoog”. 
 

3. Flora en Fauna 
  
In het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Culemborg van 2014  
heeft de Redichemse Waard de bestemming Natuur en Archeologie.  
Flora en Fauna vragen serieuze en actieve bescherming en handhaving van wet- en 
regelgeving. Recent op 15 en 16 juni 2019 zorgde een samenwerkingsverband van 
NVWC, Burgerinitiatief RW, De Hengelsportvereniging en de Gemeente Culemborg 
voor een telling van de Flora en Fauna in de Redichemse Waard. Hierbij zijn meer dan 
400 diersoorten waargenomen (waaronder 186 die hier nooit eerder zijn gezien). 
Waaronder paling, zwartbekgrondels, Amerikaanse rivierkreeft, wolhandkrab en zelfs 
een zoetwaterpoliep, de nachtvlindersoorten kleine zomervlinder, koperuil en 
huismoeder, de bosuil, diverse vleermuizen waaronder 3 voor het gebied nieuwe 
soorten, meerdere muizensoorten, een egel, 52 vogelsoorten, 9 soorten libellen, 11 
dagvlinders, 9 sprinkhanen, 20 kevers en 200 plantensoorten. De bevers niet 
meegeteld. Een grote diversiteit aan leven, die aantoont hoe belangrijk de Redichemse 
Waard is voor de natuur in het buitengebied van Culemborg.  
Een diversiteit die - om er de gevolgen voor in kaart te brengen - een grondige 
MERprocedure vereist. Zoals ook de Natuur en Vogelwacht Culemborg feitelijk 
bepleitte in haar in uw bezit zijnde bezwaar tegen het magere en door de tijd 
achterhaalde Flora en Fauna onderzoek van bureau Waardenburg.   
 
 

4. Archeologie 
 
De Redichemse Waard heeft een lange en complexe bewoningsgeschiedenis, die 
teruggaat tot de periode rond 1400 voor de verlegging/verandering van het verloop 
van de rivier. Daarvan kan nog veel ontsluierd worden, waardoor een herschrijving van 
de streekgeschiedenis zeer denkbaar is. Archeologen gaan ervan uit, dat Redichem de 
plaats is waar Culemborg is ontstaan. Op de archeologische verwachtingskaart heeft 
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het gehele landgebied van de Redichemse Waard een hoge archeologische 
verwachtingswaarde.    
  
Vier3 ca. 250 meter hoge windturbines dominant in een etalage gezet recht tegenover 
een natuur- en recreatiegebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde, 
gelegen aan de binnenbocht van een middeleeuwse Lekmeander. Zij zullen met een 
verpletterende visuele aanwezigheid, die volledig contrasteert met dit eeuwenoude 
cultuurlandschap, de doodsteek voor dat landschap vormen. 
Niet alleen voor de Redichemse Waard, maar ook voor de direct aangrenzende zeer 
hoogwaardige landschappen, de binnendijkse Redichemse Polder en de buitendijkse 
Beusichemse Waard. En wat te denken van het zicht vanuit de Oostzijde van de stad 
Culemborg, het tussengelegen gedeelte van de Beusichemse Dijk, de andere 
binnendijks gelegen polders?  
Wat te denken van de geluidsoverlast en de visuele onrust door draaiende wieken in 
een gebied dat bij erfpachtakte voor de komende vijftig jaar bestemd is voor natuur en 
extensieve recreatie (wandelen, vissen, zeilen) en de rust die daarbij hoort.  

 
 
5. Strijd voor ongerepte instandhouding van burgers en politiek  

 
De Redichemse Waard heeft de afgelopen 5 decennia zwaar te lijden gehad van 
ontzandingen, illegale stort van afvalstoffen, uitputting van grond en ecologisch slecht 
beheer. Gelukkig heeft het gebied nog veel van haar oorspronkelijke kwaliteiten 
behouden (zie ook paragraaf 3) en de potentie om die met het juiste beheer en 
gebruik te versterken en herontwikkelen. Hierin wordt de laatste jaren veel 
geïnvesteerd op initiatief van Collectief Redichemse Waard4 in nauwe samenwerking 
met het College van B&W en de gemeenteraad die unaniem haar steun voor herstel 
heeft uitgesproken.  
In dit kader vermeldenswaard is, dat door het onderzoekscentrum B-Ware op dit 
moment een onderzoek wordt voorbereid naar de ecologische kwaliteit van de diepe 
plassen in de uiterwaarden. Op aanwijzing van de staatssecretaris van Infrastructuur 
en Waterstaat 5maakt de zeil, zwem en visplas in de Redichemse Waard met haar 
bijzondere waterkwaliteit deel uit van dit landelijk onderzoek.  
Het grote belang dat burgers en (zelfs landelijke) politiek hechten aan dit deel van 
Culemborgs buitengebied maakt des te meer onbegrijpelijk dat initiatiefnemer en de 
gemeente Houten aan de gevolgen van windmolenplaatsing voor dit gebied totaal 
geen aandacht besteden.  
 
 
 
 
 

	
3	Mocht Wijk bij Duurstede haar voornemens realiseren dan worden het er zelfs 8! 
4 In het Collectief bundelen 6 belangengroepen (totaal 3500 leden) hun krachten  
5 Brief staatssecretaris van Veldhoven aan de Tweede kamer d.d. 11/12/2018 
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6. Tot slot. 
 
In ons betoog richten wij ons met name op de bedreiging van de cultuur(historische), 
landschappelijke en natuurwaarden van de Redichemse Waard en de aangrenzende 
polders en uiterwaarden. Overige punten van onze kritiek betreffen: 

1. De onderbouwing van uw voorgenomen besluit zonder als gemeente 
onafhankelijk van de initiatiefnemer diens vele aannames te verifiëren. 

2. Het gebruik van een toetsingskader dat niet geschikt is om deze nergens 
beproefde turbines terdege te beoordelen.   

3. De geplande onderlinge afstand van de turbines en hantering van 
geluidsnormen die – ondanks de lessen uit het eerste windmolenproject in 
Houten – lager zijn dan in Europese landen waar meer ervaring Europa 
geldende normen wel heel lage geluidnormen. 

4. Bouw op de gemeente- en de provinciegrens. Op voornamelijk eigen gezag en 
zonder  van buurgemeenten. Professor ir. Eric Luyten6: “Waarom is het primaat 
van de ruimtelijke afweging van dergelijke projecten bij de gemeenten gelegd, 
waardoor er ruimtelijk een versnipperde provincie ontstaat en een suboptimaal 
energierendement.” Mutatis mutandis geldt dit natuurlijk ook voor het primaat 
bij provincies. 

 
Minister Ollongren trok in het voorjaar namens het kabinet het boetekleed aan over 
de wijze waarop in ons land windprojecten aan inwoners worden opgedrongen: 
“Draagvlak staat voorop. Zeggenschap over wat er in je buurt gebeurt staat voorop. 
We slagen pas als mensen zeggen: Ja als het zo kan worden, dan wil ik het wel.”  
Gelieve deze uitspraak indachtig onze zorgen alsnog de aandacht te geven die zij 
verdienen, de gevolgen voor het gebied opnieuw en door een niet in opdracht van de 
initiatiefnemer werkend onafhankelijk expert7 in kaart te laten brengen en uw besluit 
bij voorkeur in te trekken, maar tenminste uit te stellen.   
 
Hoogachtend, 
 
Stichting Redichem – De Geeren 
Namens deze 
Jos Sturkenboom, secretaris 
Honddijk 1 - 4101 NP - Culemborg 
  
	
 Bijlagen 
 

1. Statuten Stichting Redichem-De Geeren 
2. Afbeelding windmolens tegenover Redichemse Waard 

	
	

	
6	Voorzitter kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie 
7	Wij	denken	graag	mee	over	een	geschikt	persoon	of	bureau	
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Bijlage	1	Statuten	
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Bijlage	2	Windparkbeeld	vanaf	de	voet	van	de	dijk	bij	Vrij	aan	de	Beusichemse	dijk		
	
	

	
	
Foto	genomen	vanaf	de	onderkant	van	de	dijk	bij	Vrij,	dus	op	het	grondniveau	van	
de	Redichemse	Waard,	de	camera	op	ooghoogte.	De	windmolens	zijn	op	schaal	in	
de	foto	gemonteerd.	Ter	controle:	de	watertoren	van	Werkhoven,	boven	de	zwarte	
pijl,	staat	op	4	kilometer	afstand.	De	windmolens	staan	op	1500	tot	1900	meter	
afstand.	


