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Landgraaf blij met energiepark, onder voorwaarden
LANDGRAAF

DOOR MARCEL DE VEEN

Op de voormalige stortplaats in
Abdissenbosch komt, ingeklemd
tussen twee natuurgebieden,
een energiepark.
Tussen de Brunssummerheide en
Tevenerheide zijn zo’n dertigduizend zonnepanelen en drie windmolens met een maximale hoogte
van honderdnegentig meter gepland.
De gemeente Landgraaf staat positief tegenover het 25 miljoen euro

heid) benadrukt dat wel maatregelen nodig zijn om de natuur te beschermen. „Ook wil ik draagvlak bij
de omwonenden. De mensen van
Abdissenbosch moeten meeprofiteren van deze ontwikkeling.”

Windmolens
Janssen denkt niet dat de bevolking
de ingreep in hun ‘achtertuin’ zomaar slikt. Met name de drie kolossale windmolens betekenen een inbreuk op de omgeving. Denk aan horizonvervuiling, geluidsoverlast en
slagschaduw. Janssen: „Ik verwacht kritiek vanuit de buurt. Daar-

het begin betrekken bij de plannen.”
In Abdissenbosch en omgeving zijn
2100 brieven bezorgd waarin de
buurt wordt geïnformeerd over het
initiatief. Ook is er over twee weken
een bewonersbijeenkomst.
Het energiepark is een initiatief van
Bodemzorg Limburg, beheerder
van vijftien Limburgse stortplaatsen waaronder die van Abdissenbosch, en het bedrijf NPG Energy.
Het zonnepanelenpark moet in oktober 2019 operationeel zijn, de
windmolens zouden een jaar later
moeten draaien. Het park voorziet
negenduizend huishoudens van

park inhoud geeft aan de voortrekkersrol die de gemeente heeft op het
gebied van duurzaamheid. „Het
past bij het streven van Parkstad
om in 2040 energieneutraal te zijn.”

uitse grens
gr
Duitse
De gemeenteraad moet instemmen
met de plannen en akkoord gaan
met de bestemmingswijziging van
het gebied. Tevens moet overlegd
worden met milieubewegingen en
de Duitse gemeente Geilenkirchen.
De windmolens liggen immers op
een steenworp van de Duitse grens.
Wethouder Janssen zegt dat de

de vliegbewegingen aldaar. Directeur Dick Rootert van Bodemzorg
Limburg zegt dat de voormalige
stortplaats van Abdissenbosch prima geschikt is voor het tien tot
twaalf hectare metende zonnepark.
„Het is goed in te passen in de omgeving en niet zichtbaar vanaf de weg.
Voor de molens is dat een ander verhaal.” Bodemzorg streeft ernaar om
alle vijftien voormalige vuilstorten
in Limburg een nieuwe bestemming
te geven.
Het is niet voor het eerste dat er
plannen gelanceerd worden voor
een energiepark in Abdissenbosch.
Eerdere initiatieven in 2009 en 2012
wamen echter niet van de grond.
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‘Och, het is maar
Abdissenbosch, hè?’
Verdeelde meningen
over het geplande
energiepark in
Abdissenbosch. Van
‘daar heeft niemand
last van’ tot ‘zoiets
hoort niet thuis bij een
woonwijk’.

LANDGRAAF
DOOR MARCEL DE VEEN

V

oor Wim Hanssen
hoeft het niet. De zeventiger, die zijn hele leven al in Abdissenbosch woont, zit niet te
wachten op een energiepark met
drie torenhoge windmolens op nog
geen kilometer afstand van zijn
voordeur. „We hebben als buurt al

genoeg op ons bordje liggen. Die
plannen worden nu opeens uit de
hoge hoed getoverd, terwijl ze een
paar keer eerder gesneuveld zijn.
Nee, niet doen.” Hanssens vrouw
knikt instemmend. Tegelijk vreest
ze dat dit stukje Landgraaf toch
weer de dupe gaat worden. „Och,
het is maar Abdissenbosch, hè?”

Beter
Het bedrijf Classic Cars van Karel
Maschino ligt nog een stuk dichter

bij de plek waar het energiepark
moet komen. Hij ziet geen bezwaar.
„Het ligt ver van de bewoonde wereld, daar heeft toch niemand last
van? En we moeten toch echt samen
werken aan een duurzame samenleving. Maar dat wij er als inwoners
van Abdissenbosch beter op worden, betwijfel ik.”

Knudde
Hub Drabbe vat het ambitieuze project in één woord samen. „Knudde.
Zoiets hoort niet in de buurt van een
woonwijk thuis. Ik zou burgemeester Vlecken wel eens willen horen
als in zijn achtertuin van die turbines zouden komen. Denk je dat het
ooit zou gebeuren? Maar in Abdissenbosch kan het wel. Leuk hoor, altijd dat zoef-zoef-zoef van die molenwieken als je in de tuin zit. Ik ben
helemaal niet tegen het milieu,
maar voer die plannen alsjeblieft er-

gens anders uit.” Woordvoerder Patrick Mevissen van D’r Bösch, de belangenvereniging van Abdissenbosch, moet een beetje op zijn
woorden passen omdat hij ook
raadslid is in Landgraaf. Hij staat
niet negatief tegenover het project.
Wel wil Mevissen dat de buurt nauw
betrokken wordt bij de plannen.
Ook moet de bewoners profiteren
van de ontwikkelingen.

Bevolking
olking
„Omdat je te maken hebt met commerciële partijen is het logisch dat
de bevolking meedeelt in de winst.
Ik denk aan lagere energiekosten en
leuke dingen voor de wijk. Bijvoorbeeld een speelplek voor kinderen.”
Mevissen eist wel dat de gemeente
de bewoners goed op de hoogte
houdt. „Communicatie, draagvlak
en compensatie”, vat hij de verlangens van Abdissenbosch samen.

