Geachte commissieleden, mevrouw de wethouder en alle overige aanwezigen,

Ik woon sinds anderhalf jaar samen met mijn man in het buurtschap
Kallenbroek, aan de Kallenbroekerweg, tussen Terschuur en Achterveld. Dit
gebied staat door de combinatie van een aantal landgoederen en het
oorspronkelijke karakter beter bekend als “het Paradijs”. En als u daar wel
eens geweest bent, dan zult u begrijpen waarom. Een werkelijk prachtig en heel
oorspronkelijk coullissenlandschap met houtwallen, beken, weilanden,
gemengde bossen, oude bomen en heide en niet te vergeten heel veel bijzondere,
beschermde en kwetsbare plant- en diersoorten. Voor zover u het gebied niet
kent nodig ik u uit om te komen kijken of eens even te “googelen” op het woord
“Paradijs”. Zomaar een citaat dat ik op het internet tegenkwam over dit gebied:
“Wandelen door weilanden, landgoederen en langs beken in het prachtige
buitengebied van Barneveld. Ontdek het mooie buitengebied van Barneveld.
Wandelen door het agrarische gebied, over landgoederen, langs boerenerven en
beken. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van natuur en cultuur bepalen
hier de sfeer. Klompen aan, rugzak op en gaan!
De Kallenbroekers doen hun uiterste best om dit moois in stand te houden.
Dit alles zet u met uw voornemen om in het Paradijs een windturbine te plaatsen
van maar liefst 180 meter hoog, in wel zeer hoge mate op het spel. Ik heb het
dan met name over de in de MER opgenomen locatie 2, nabij de Barneveldse
Beek. Met het plaatsen van deze windturbine wordt het oorspronkelijke
landschap van “het Paradijs” ruw verstoord en aan de kwaliteit van leven van de
bewoners met alle aanwezige diersoorten wordt ernstig afbreuk gedaan. Ik zal
hier vanavond niet alle inhoudelijke en juridische argumenten bespreken die er
zijn tegen de komst van een windturbine in dit gebied. In vele andere
ingezonden zienswijzen is daar reeds uitgebreid op ingegaan. Ik sluit mij
kortheidshalve daarbij aan en onderschrijf deze, maar ik behoud mij het recht
voor, voor zover u uw plannen doorzet, om daar in een later stadium op terug te
komen.
Ik hoop evenwel dat dit niet nodig is en dat het “gezond verstand” zegeviert.
Eén “molen” is genoeg en ik doel daarbij op de Callenbroeckermolen aan de
Stoutenburgerweg. Maar die past ook in Kallenbroek en staat al sinds eeuwen in
dit gebied. Het zal u als vertegenwoordigers van de inwoners van Barneveld
sieren als u het houdt bij die “molen”.
Ik doe daarom een oproep aan u : schrap deze locatie 2 definitief als locatie om
een windturbine te plaatsen ! Pas dan zal de door u aangekondigde “dialoog”

zin en kans van slagen hebben. “Kallenbroekers” lopen niet weg voor duurzame
energie, maar niet ten koste van de in het Paradijs aanwezige overweldigende
natuur waar niet alleen inwoners van Kallenbroek maar iedereen die daar
doorheen fiets, wandelt, skeelert, hardloopt of anderszins door heen rijdt, intens
van geniet. Wij horen dat wekelijks !
Beste aanwezigen van de gemeente, ik sluit af : Laat Kallenbroek niet worden
ontsierd door een windturbine met alle overlast en hinder van dien waar
bewoners nu al slapeloze nachten van hebben !
Conclusie : SCHRAP LOCATIE 2
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