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Energiepark: nog veel vragen 
Een energiepark in je 
achtertuin. Voor het eerst 
mochten de bewoners 
van Abdissenbosch zich 
gisteren tijdens een 
infoavond uitspreken over 
de plannen voor dat 
zonne- en windmolenpark 
in hun wijk. Veel vragen 
moeten nog beantwoord 
worden, zoveel is 
duidelijk. 
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Wethouder Freed Janssen van 
Landgraaf sprak het gisteravond 
meerdere malen uit. Als er ooit een 
energiepark in Abdissenbosch 
komt, dan moeten de bewoners 
daar écht beter van worden. Door 
bijvoorbeeld mede-eigenaar te wor-
den, zodat de energieprijs lager 
wordt. Of in de vorm van initiatie-
ven voor de wijk, te betalen door de 
toekomstige exploitanten. Janssen: 
„Als de mensen niet meeprofiteren, 
dan gaat het feest niet door.” 
Bodemzorg Limburg, eigenaar van 
het voormalig stort in Abdissen-
bosch, wil daar een zonnepark met 
30.000 panelen aanleggen. Boven-
dien heeft NPG Energy uit België 
plannen om op het terrein ook nog 
eens drie windmolens te bouwen. 
Daar wilden gisteravond de ruim 
honderd belangstellenden in De 
Brandpoort meer over weten. Zij 

kregen uitvoerig uitleg over het pro-
ject en mochten vragen stellen. Die 
waren er genoeg. Bijvoorbeeld wat 
de gevolgen zijn voor de flora en fau-
na ter plekke. Hoe zit het met ge-
luidsoverlast en slagschaduw? 
Moet er gevreesd worden voor 
waardevermindering van huizen? 
Veel antwoorden konden directeur 
Dick Rootert van Bodemzorg Lim-
burg en topman Frank Kusters van 
NPG Energy nog niet geven. Sim-
pelweg omdat het project in de kin-
derschoenen staat. Tal van onder-
zoeken zijn nog nodig. Wat zijn de 
gevolgen voor de natuur? Hoe kijkt 
de leiding van de dichtbijgelegen 
Awacs-basis in Geilenkirchen tegen 
de windmolens aan? Over de precie-
ze hoogte van de gevaartes bleef de 
NPG Energy-vertegenwoordiger 
vaag: 120, 130, 140, 150 meter, zei hij. 
Dat zorgde voor irritatie en onbe-
grip in de zaal. Is dat de hoogte met 
de wieken op de hoogste stand? 
Kusters gaf geen helder antwoord. 

Ook Rootert riep bij de tegenstan-
ders van het zonnepark weerstand 
op. Hij bestempelde het feit, dat er 
10.000 panelen minder komen dan 
gepland, als een cadeautje. 
Wethouder Janssen kon daarente-
gen rekenen op welwillendheid. In 
zijn betoog gaf hij aan dat Land-
graaf werk maakt van de ambitie 
van Parkstad om in 2040 energie-
neutraal te zijn. Dat vergt, in het ge-
val van Abdissenbosch, een offer. 
„Dat doen we voor onze kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren.” Een klankbordgroep met 
daarin bewoners van de wijk gaat 
het proces mede begeleiden. De ge-
meenteraad van Landgraaf moet in 
maart 2019 een besluit nemen over 
het zonnepark, en daarna over de 
windmolens. Het eerste project 
moet in het derde kwartaal van 
2020 operationeel zijn, de wieken 
gaan in het eerste kwartaal 2022 
draaien. Het energiepark voorziet 
9000 huishouders van stroom. 

De bewoners van Abdissenbosch lieten gisteravond met een goede opkomst zien dat de komst van een energiepark in hun buurt leeft.  FOTO LUC LODDER 


