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’W
e zijn ons
land ge-
woon aan
het vergif-
tigen”,

zegt Rinus Damsteegt uit
Raamsdonksveer boos. Hij
is betrokken bij de wijkraad
van het dorp en kreeg vorig
jaar de schrik van zijn leven.
Energiereuzen Eneco en
Shell willen torenhoge
windmolens in de Oranje-
polder op 1300 meter van
zijn huis ontwikkelen. De
joekels van maar liefst 235
meter hoog (twee keer de
Domtoren) staan straks vol
in het zicht, rekent hij ge-
schrokken uit. Zelfs binnen
op de bank is Damsteegt
niet veilig voor het gezwiep
van de 81 meter lange wie-
ken, vreest hij. „De hele dag
door het gewapper. Dat
geeft een heel onrustig
beeld.” 

Damsteegt vraagt bij
energiepark-ontwikkelaar
Eneco om een illustratie van
het toekomstige project. Ge-
maakt vanuit zijn woonwijk
Sandoel. Foto-impressies
zijn er wel. Maar die illustra-
ties zijn vooral in het pol-
derlandschap gemaakt.
Daarin ontbreekt het vol-
gens Damsteegt aan goede
referentiepunten. 

Ondanks twee verzoeken
komt de energiereus vol-
gens Damsteegt vooralsnog
niet over de brug. Hij bouwt
daarom zelf een maquette
van de Oranjepolder met de
gewraakte windmolens. Hij
mag het bouwwerkje in de
plaatselijke bibliotheek ten-
toonstellen. „Wel wegge-
stopt in een hoekje. En zon-
der protestfolders.” 

Een herkenbaar pro-
bleem zegt Rob Rietveld, di-
recteur van de belangenver-
eniging omwonenden wind-
turbines (NLVOW). Zijn club
houdt met tientallen actie-
groepen door heel Neder-
land contact en heeft rond
de zeventig windmolenpro-

jecten op de radar. „Bijna
nergens zijn goede afbeel-
dingen beschikbaar”, merkt
hij. „Doordat windturbines
steeds hoger worden, heb-
ben mensen geen idee wat
er op hen afkomt.” Als mate-
riaal wordt vrijgegeven, dan
pas in een veel te laat stadi-
um, stelt Rietveld. 

Hoogte
Vaak wordt er gezegd dat

de plannen nog niet defini-
tief zijn en visualiseren
daarom geen zin heeft,
merkt de directeur. Onzin,
vindt hij. „Je kunt gewoon
laten zien hoe hoog de wind-
molens mogelijk worden.”

Ontwik-
kelaars zijn
als de dood
dat de hak-
ken in het
zand gaan,
zegt het
Utrechts
PVV-Sta-
tenlid René
Dercksen. „Iedereen be-
grijpt dat als je de impact
van windmolens goed in
beeld brengt, de weerstand
alleen maar groter wordt.
Zo min mogelijk over praten
en door de strot duwen, dat
is het doel.” 

Een motie om toekomsti-
ge windmolenplannen in de
provincie Utrecht in beeld
te brengen, werd vorig jaar

zonder blikken of blozen
van tafel geveegd. De plan-
nen zouden nog te weinig
concreet zijn. In Noord-Hol-
land vorig jaar oktober het-
zelfde verhaal, vertelt JA21-
Statenlid Daniël van den
Berg. Ook zijn motie ver-
dween in de prullenbak.
„Kwalijk”, vindt hij. „Het is
voor bewoners op basis van
een platte kaart vrijwel on-
mogelijk om zich een voor-
stelling te maken van wat er
op hen afkomt.” 

Als bestuurders het niet
doen, dan doen wij het wel,
dacht anti-windmolenacti-
vist en ict-consultant Wil-
lem Joustra. Hij stampte sa-
men met de bekende weten-
schapsjournalist en kli-
maatscepticus Marcel Crok
de website RESinbeeld.nl
uit de grond. Een verwijzing
naar de Regionale Energie
Strategie (RES), waarin de
windmolenplannen staan
opgetekend. De website
maakt op verzoek of op ei-
gen initiatief illustraties van
toekomstige windmolen-
parken. 

Inmiddels heeft de site
van 60 gemeenten 300 foto’s
geproduceerd. „Overal waar
die plaatjes opduiken, komt
gezanik lijkt het wel. Wij ini-

tiëren dat
verder
niet. Maar
als mensen
er iets mee
doen, dan
is het
goed”, zegt
Joustra.

Onder
meer in Wijk bij Duurstede,
waar Joustra zelf wethou-
der was, barstte vorig jaar
de bom na een bewerkte
windmolenfoto. Boze inwo-
ners klopten aan bij wet-
houder Hans Marchal, die
op zijn beurt verbolgen is
over de actie van RESin-
beeld. De molens zouden in
bewerkte foto’s te dicht bij
woonhuizen zijn geplaatst.

Bovendien zou volgens de
bestuurder al duidelijk zijn
dat er in het gebied geen
windmolens zullen komen.
Puur fake news, foetert Mar-
chal verontwaardigd. 

Joustra wijst naar de rap-
porten waarin het betref-
fende gebied al meer dan
een half jaar stond aange-
merkt als zoeklocatie. „En
als de verhoudingen niet
kloppen, passen wij dat
aan.” Na alle ophef is overi-
gens besloten de gewraakte
zoeklocatie te schrappen,
bevestigt de wethouder.
Maar volgens Marchal heeft
dat absoluut niets met de
ophef te maken. 

Ook in Aarlanderveen

sneuvelde een zoekgebied
voor zes windturbines (250
meter hoog) nadat RESin-
beeld een visualisatie had
gemaakt, vertelt Herman de
Jong, voorzitter van de loka-
le belangenvereniging. „Ik
schrok me een hoedje toen
ik de afbeelding zag”, vertelt
hij. „Dat was echt schok-
kend om te zien.” 

Grote schaal
Na de publicatie van de

bewerkte foto raakte het de-
bat in het dorp in een
stroomversnelling en begin
dit jaar ging er een streep
door de plannen. „Als dit op
grote schaal wordt toege-
past, zal het voor bestuur-

ders knap lastig worden om
windmolens te plaatsen”,
denkt De Jong. „Mensen
schrikken wakker. Het
werkt echt.”

De uiterste poging om
met eigen beeldmateriaal
vat te krijgen op de ware im-
pact van het klimaatak-
koord, is een logische reac-
tie op de beperkte inspraak
van gewone burgers, meent
Kees Pieters uit Baren-
drecht. „Wij worden al van-
af de klimaattafels overal
buitengehouden”, zegt de
woordvoerder van Neder-
Wind namens 66 burgeror-
ganisaties. Hij begrijpt vol-
komen dat omwonenden
willen weten of hun omge-

ving wordt aangetast. „Mijn
frustratie is dat alles wordt
beslist buiten de burger
om.”

Voorzitter Ed Nijpels van
het Klimaatberaad maakte
er nooit een geheim van dat
hij alleen voorstanders van
de groene energietransitie
aan tafel wilde bij het over-
leg over het klimaatak-
koord. „Het is duidelijk dat
er windmolens bij gaan ko-
men, op zee en op land. Als
je dan tegen windmolens
bent, heb je aan zo’n tafel
niets te zoeken”, stelde de
ongekroonde klimaatpaus
in 2018. 

Maar nu burgers met be-
werkte foto’s roet in het eten

dreigen te gooien, nemen
bestuurders de vlucht naar
voren en is ’inspraak’ plot-
seling het toverwoord. Zo
meent Nijpels dat ’burger-
panels’ belangrijk zijn voor
’inspraak’ bij de uitvoering
van het klimaatakkoord.
Het kabinet heeft voormalig
Nationaal Ombudsman Alex
Brenninkmeijer van stal ge-
haald om een adviescom-
missie te leiden. 

De directeur van het Na-
tionaal Programma Energie
Strategieën die de regio’s
ondersteunt bij het opstel-
len van energiebeleid, vindt
dat er meer gevisualiseerd
moet worden. Afbeeldingen
kunnen het
’goede ge-
sprek’ bevor-
deren en hel-
pen bij de lo-
catiekeuze,
zegt directeur
Kristel Lam-
mers. Dit zal
het draagvlak
uiteindelijk vergroten,
denkt ze. Mits de plaatjes
’realistisch’ zijn. Al staat de
uitkomst van het ’goede ge-
sprek’ wel vast: de windmo-
lens die moeten er komen.
Alleen de locatie lijkt onder-
handelbaar. 

Genegeerd
Pieters is niet onder de in-

druk. Het pleidooi van Nij-
pels vindt hij puur voor de
bühne. „Zelfs bij de speciale
adviescommissie onder
voorzitterschap van Alex
Brenninkmeijer mogen we
niet meepraten! Het is een
commissie óver burgers,
niet met bezorgde omwo-
nenden, die vanaf het begin
zijn genegeerd.” Het liefst
ziet Pieters dat overheden
en betrokken partijen wet-
telijk worden verplicht om
in een vroeg stadium al visu-
alisaties met omwonenden
te delen. 

Omwonenden staan vol-
gens Rietveld nu te vaak bui-

tenspel. Ontwikkelaars wil-
len vooral steeds hogere
windmolens neerzetten.
Die meer stroom opwekken
en waarmee dus meer geld
verdiend wordt, signaleert
Rietveld. „Daar draait het
vooral om.” 

Kerncentrales
Overigens is het maar de

vraag of alle megaturbines
die nu op stapel staan, wel
nodig zijn. Uit nieuwe bere-
keningen blijkt dat inmid-
dels al voor 33,2 terawattuur
aan wind- en zonneparken
is opgesteld en in de pijplijn
zit, aldus de bekende ener-
giecijferaar Martien Visser.

Het klimaat-
doel van 35 te-
rawattuur
voor 2030 ligt
derhalve al
binnen hand-
bereik, stelt
de lector
Energie &
Netwerken

van de Hanze Hogeschool.
„Het betekent dat veel van

die plannen in de regionale
energiestrategieën, waar-
over burgers zich nu zorgen
maken, helemaal niet nodig
zijn”, zegt Marcel Crok, me-
de-initiatiefnemer van RE-
Sinbeeld. „ We moeten te-
rug naar de tekentafel, met
alle partijen, dus ook de bur-
gers, organiseer maar een
referendum. Dan gaan we
rustig bekijken of ze alsnog
nodig zijn, of dat we energie
op andere wijzen opwek-
ken. Via kerncentrales bij-
voorbeeld.”

In Wijk bij Duurstede wil
wethouder Marchal intus-
sen zelf werk maken van het
visualiseren. Joustra kan
niet wachten. Eneco zegt in
een reactie dat er in dezelf-
de kijkrichting als de woon-
wijk van Damsteegt – dich-
ter bij de mogelijke wind-
molenlocatie – een visuali-
satie is gemaakt. Het bedrijf
wil met Damsteegt om tafel. 

’Door de strot duwen is het doel’

’We zijn ons
land aan het
vergiftigen’

Hoe veranderen to-
renhoge windmolens
straks onze leefom-
geving? Nu het aan-
tal windmolenplan-
nen in rap tempo op-
stapelt en de turbi-
nes tot in de hemel
rijzen, ligt deze vraag
steeds nadrukkelij-
ker op tafel. Maar
bestuurders staan
niet te trappelen om-
wonenden duidelijk-
heid te verschaffen,
zien belangenvereni-
gingen. Anti-windmo-
lenactivisten schie-
ten te hulp. 

WINDMOLENS ACTIVISTEN KOMEN OMWONENDEN VAN TOEKOMSTIGE PARKEN TE HULP

door Daniel van Dam
en Edwin Timmer

door Julia Zendman

AMSTERDAM • Nathalie
de Jong (41) is net als al
haar 79 halfbroers en
-zussen verwekt in de
omstreden fertiliteitskli-
niek van Jan Karbaat,
over wie maandag op tv
de driedelige documen-
taire Het zaad van Kar-
baat start. Hij insemi-
neerde honderden vrou-
wen met zijn eigen zaad
en met zaad van mede-
werkers. Eén van die
medewerkers is de ver-
wekker van Nathalie. Zij
heeft de inmiddels over-
leden Jan Karbaat ook
zelf gesproken.

Nathalie vertelt dat het
gesprek tussen haar en
Karbaat plaatsvond in de
zomer van 2014, drie jaar
voor zijn dood, in zijn voor-
malige fertiliteitskliniek
Blijdorp in Barendrecht.
„Mijn toenmalige vriend
had om de ontmoeting ver-
zocht om vragen te kunnen
stellen over het doneren
van zijn eigen zaad.” Na-
thalie is meegegaan naar
deze afspraak om Karbaat
met zijn daden te kunnen
confronteren.

Haar inmiddels ook
overleden verwekker heeft
Nathalie nooit kunnen ont-
moeten. Maar omdat hij
haar de genetisch over-
draagbare ziekte syn-
droom van Sjörgen heeft
doorgegeven, zegt ze elke
dag aan hem herinnerd te
worden. „Ik heb wel met
zijn familie gepraat en we
hebben dna-tests gedaan
waarmee is
vastgesteld
dat hij inder-
daad mijn
vader is.
Maar ik
neem hem
niks kwalijk.
Ik vind Kar-
baat verantwoordelijk.”

Het syndroom van Sjö-
gren is een chronische re-
umatische systemische au-
to-immuunziekte waarbij
vocht afscheidende klie-
ren ontstoken raken. 

„De medewerker had
vanwege zijn ziekte nooit
zijn zaad mogen doneren,
omdat Jan Karbaat zelf in
de overeenkomst met de
patiënten de garantie gaf
dat alle donoren erfelijk
waren onderzocht”, zo legt
de advocaat van Nathalie,
mr Tim Bueters uit. De
aandoeningen van Natha-

lie zijn aanzienlijk. Ze
kampt met een ernstige
vorm van reuma. Door het
syndroom van Sjörgen
werken haar traanbuizen
niet meer, maakt ze geen
speeksel aan en als gevolg
daarvan draagt ze een
kunstgebit. Daarnaast had
ze tot voor kort een long-
functie van nog maar 30%.
Die heeft ze inmiddels we-
ten op te krikken naar
44%. Dit is van belang om-
dat Nathalie een grote kin-
derwens heeft, maar onder
de 50% longfunctie raden
gynaecologen het af om
zwanger te worden. 

Karbaat gaf, zegt Natha-
lie, toe dat hij willens en
wetens ongecontroleerde
donoren heeft ingezet in
zijn kliniek: „Hij vertelde
me dat hij zijn donoren
nooit fatsoenlijk heeft ge-
screend.” Advocaat Bu-
eters ondersteunt dit met
papieren: „Als ik de stuk-
ken inzie, dan zijn het vaak
lege vragenlijsten waarin
essentiële vragen over bij-
voorbeeld erfelijke ziekten
niet zijn beantwoord. Als
je kijkt naar hoeveel half-
broers en -zussen van Na-
thalie dezelfde soort erfe-

lijke aandoeningen heb-
ben, dan is dat een sterke
aanwijzing dat er niet goed
gescreend is.”

Niet alleen in de aard van
de aandoeningen lijken ze
alle 80 op elkaar, ook qua
karakter. „We zijn alle-
maal heel passievol”, ver-
telt Nathalie. Ze houden
twee keer per jaar een fa-
miliedag. „Afgelopen jaar
waren die er door Covid-19
niet, maar hebben we wel
een rechtszaak tegen Kar-
baat aangespannen.”

In deze zaak werden de
erfgenamen van Karbaat
aansprakelijk gesteld. De

zaak is aangespannen
omdat het aantal donor-
kinderen per zaaddonor
is overschreden. De
groep verwijt Karbaat
ook dat hij zijn eigen zaad
heeft gedoneerd en dat
de overige donoren niet
goed gescreend zijn. Op 17

februari 2021 kwam het
tussenvonnis: de verja-
ringstermijn van 20 jaar
werd toegekend door de
rechter. 

Volgens haar advocaat is
de verjaring toegekend
omdat de misstanden zich
in de jaren 70, 80 en 90
hebben afgespeeld. Natha-
lie was 18 toen haar ouders
vertelden dat ze een do-
norkind was. Dat zou dus
betekenen dat ze toen nog
„slechts” twee jaar had om
Karbaat aan te klagen. Vol-
gens Bueters zal het eind-
vonnis hetzelfde zijn als
het tussenvonnis, maar
dan gaat de groep in hoger
beroep. De advocaat van de
erven Karbaat beroept
zich op de uitspraak van de
rechtbank en ontkent alle
medische misstanden.

Het gesprek tussen Na-
thalie en Karbaat eindigde
met zijn vraag of Nathalie
zelf kinderen had, omdat
hij wilde weten of zijn
werk werd voortgezet.
„Deze beledigende, egoïsti-
sche vraag zit mij nog
steeds dwars.”

’Karbaat vroeg me
of ik kinderen had’

Nathalie de Jong had in 2014 een gesprek met de omstreden
fertiliteitsarts Jan Karbaat. FOTO RIAS IMMINK

Verwekt door medewerker fertiliteitsarts

Jan Karbaat
had vele jaren

zijn eigen
ivf-kliniek in

Barendrecht.
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Willem Joustra
stampte samen
met de bekende
wetenschapsjour-
nalist en klimaat-
scepticus Marcel
Crok de website
RESinbeeld.nl uit
de grond. 
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Nathalie kreeg van
donor syndroom
van Sjörgen mee

’Klimaatpaus’ Ed Nijpels

’Mensen
schrikken
wakker’

Een bewerkt
beeld van
RESinbeeld.
Het laat zien
welke impact
windmolens
op een land-
schap kunnen
hebben. Bo-
ven het land-
schap zoals
het nu is.


