
Windenergie uit het

Reichswald



Wie is Andreas Mayer ?

• raadslid Kranenburg Grüne sinds 2013

• werkt bij een Omgevingsdienst met bodemverontreiniging

• studie biologie/agrobiologie/moleculaire genetica

• vroeger kraker, stop de bom

• kinderen, vrouw, hond, kat, boom



Waarom windenergie?

Zonder energie geen industrie en geen welvaart :

 In arme landen en in de 17e eeuw circa 10-20 GJ per capita per 

jaar uit hout, veen nu is dat in NL 210GJ capita

 Energieproductie nog steeds hoofdzakelijk uit steenkool, 

bruinkool, olie, aardgas, kernenergie



Gevolgen



Beleid 

Europese Unie: 20% CO2 minder in 2020 dan 1990

NRW (40% CO2 Duitsland)

- 25% CO2 minder in 2020 dan 1990

- 15% uit windenergie in NRW; 2011: 3%

- 2% van oppervlak voor windenergie

- 2012: onder voorwaarden windenergie uit het bos, 
niet in natuurgebieden oid. 



Duitse bouwwetgeving

• in het buitengebied mogen windmolens worden gebouwd 
(§ 35 Baugesetzbuch)

• met een windmolen in het buitengebied moet worden 
ingestemd behalve als er een ‘openbaar belang’ is dat 
zich er tegen verzet zoals:

• een concentratiezone is voor windenergie conform FNP

• de milieueffecten te groot zijn 



Bouwrecht en landschap

• Nieuwe Windenergie Erlass 2015 (ontwerp 
18.05.2015, oude versie 2011] 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/Winderlass_Novelle_2015_Entwurf.pdf

• De ingreep door een windmolen in het 
landschapsbeeld  kan niet worden gecompenseerd 
door vervangende maatregelen

• Dus: er moet met geld voor de schade binnen radius 
van 15 x hoogte worden betaald € 50 tot € 600/m 
hoogte (Verfahren zur Landschaftsbildbewertung im Zuge der Ersatzgeld-Ermittlung für Eingriffe in das Landschaftsbild durch den Bau von 

Windenergieanlagen)



zo gaat het volgens de wet



Uitkomst 

potentiaals

tudie 2013 

(zie  FNP-

ontwerp 

2015)



Potentiaal-

gebied 

Reichswald

circa 

200 ha



Zo iets 

wordt 

het dan:



Even voor de helderheid:

• 20 ha bos worden gekapt en weer nieuw aangeplant 
nabij het gebied

• Het bos voldoet aan de criteria (‘laagwaardig’ 
dennenbos)

• Van de 20 ha blijven 2/3 verhard omdat voor 
calamiteiten een opstelplaats moet blijven



Zo kan het later uitzien vanaf circa 1,2 -1,5 km afstand 



En zo van dichterbij



Of anders doen we het toch zo:



VIELEN

DANK.


