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De meeste Reduzumers zien vooral
voordelen van hun windmolen
Het verbod van de provincie de oude
molen van Reduzum te vervangen door
een groter exemplaar, stuit in het dorp
vooral op onbegrip. Al vinden sommige
inwoners dat ook prima.
Theo Klein
Reduzum | Niet iedereen staat te juichen bij een nieuwe molen. Voor Catrinus van der Meulen bijvoorbeeld
hoeft die niet te komen. Verhalen dat
iedereen in het dorp zo blij is met de
windmolen, zijn volgens hem fabels.
Hij wil zijn heggenschaar wel even laten rusten om zijn verhaal te doen.
,,Het is maar een kleine groep die
zich voor de windmolen hard maakt.
Van zo’n molen heeft altijd wel iemand last. Hij zou eerst op een andere plek komen. Daar waren bewoners
tegen. Toen hebben ze hem maar bij
de Tsienzerburen neergezet. Daar
wordt alle rommel gedumpt.”
Volgens hem zijn er meer tegenstanders. ,,Iemand die een eindje verder op woont heeft op Facebook geopperd een enquête te houden met
de vraag of mensen niet liever een
zonneweide willen. Waarom gebeurt
dat niet? Anders dan een molen
maakt die geen geluid. Als dan meer
dan de helft voor een windmolen is,
vind ik het best. Dan mag die hier wel
in de straat staan.”
Bij een verdere rondgang door het
dorp blijkt Van der Meulen toch een
uitzondering. Slager Sipke Sixma
vindt het juist prima dat er een grotere
molen komt. ,,Iedereen wil toch groene energie? Maar als het in de achtertuin komt, gaat men sputteren. Ik hoor
de molen ook wel eens zoeven, maar ik
slaap er niet minder om. De molen
heeft het dorp veel gebracht. De school
heeft er zonnepanelen door kunnen
aanschaffen, er is een oplaadpaal voor
elektrische fietsen van betaald. Dus
laat die grote molen maar komen.”
Geurt van de Weg woont sinds
1976 in het dorp en heeft al ingete-

kend voor de nieuwe molen. ,,De oude molen heeft ons dorp al veel opgeleverd. Dan is het toch zonde om de
oude afgeschreven molen niet te vervangen door een beter model?”
De provincie keert zich tegen de
nieuwe grotere molen omdat zij vanwege het landschap zoveel mogelijk
losstaande molens weg wil hebben.
Van de Weg vindt dat niet altijd esthetiek de doorslag kan geven. ,,Ik
ben jaren vrijwillig molenaar geweest bij een graanmolen. Zo weet ik
dat er vroeger in Nederland wel
20.000 molens hebben gestaan. Denk
je dat die mensen wel eens dachten
‘dat staat niet mooi’? Natuurlijk niet.
Er moet gewerkt worden en daar hadden ze die molens voor nodig.”
Ook Ymkje Bouma en Nicolien
Wolfs zijn warm voorstander van de
nieuwe molen. Wolfs is eerder tegenstander van geclusterde windmolenparkjes. ,,Juist door molens bij elkaar
te zetten creëer je meer last voor omwonenden. Van zo’n enkele molen
heeft bijna niemand last. En het
brengt al jaren geld in het laatje voor
het dorp. Waarom niet bij meer dorpen een molen zetten?”
Volgens Bouma bracht de molen
meer verbinding in het dorp. ,,Het is
onze molen en niet van een of andere
projectontwikkelaar. Ik kijk iedere

Als de dorpsmolen
niet had
bijgesprongen, was
de korfbalclub uit
het dorp vertrokken

De dorpsmolen van Reduzum staat bij Tsienzerbuorren, vlak buiten het dorp. Foto: Simon Bleeker

ochtend even uit het raam naar de
molen. Dan weet ik of het hard waait
en uit welke hoek de wind komt.”
Wolfs begrijpt niet dat de provincie
de komst van een nieuwe molentegenhoudt. ,,Ze vinden duurzaamheid
toch zo belangrijk?”
Waardeloos
Voor Dirk Vis, al vijftig jaar woonachtig in Reduzum, hoeft er niet zo nodig
een hogere molen te komen. ,,Deze
vind ik prima. Die hebben we zelf betaald, zonder subsidie. En hij staat bij
niemand in de achtertuin.” Een zonnepark hoeft voor hem niet. ,,Dat
vind ik helemaal waardeloos, die
kunnen alleen maar komen met subsidiegeld. En ik ben tegen subsidie.”
Voor Berend van der Spoel, die
zoon Harm helpt bij het opknappen
van zijn huis, zou de molen een reden
zijn om in Reduzum te komen wonen.
,,Ik woon nu in Sneek, maar ik vind
zo’n eigen dorpsmolen prachtig. Ik
had vroeger een molentje op mijn kip-

De huidige molen
vind ik prima. Die
hebben we zelf
betaald, zonder
subsidie
penhok. Maar als het niet waaide ging
het licht uit en waren de kippen van de
leg.”
Initiator van de oude molen en
groot voorvechter van de nieuwe is
Henk Vellinga. Ondanks de weigering blijft hij hopen op een nieuwe
molen. De huidige vervangen door
een even groot exemplaar, waar de
provincie geen bezwaar tegen heeft,
is voor hem geen optie. ,,De ontwikkeling heeft niet stilgestaan. De huidige grootte wordt bijna niet meer
geproduceerd. Met een nieuwe mo-

len van 45 meter produceren we bovendien vier keer meer stroom dan
met de huidige van 36. De nieuwe
kun je ook zo inregelen dat niemand
last heeft van slagschaduw.”
Dat niet iedereen in het dorp even
enthousiast is over de windmolen is
hem bekend. Maar dat er al voor vier
ton aan aandelen is ingeschreven
voor de nieuwe molen spreekt voor
hem boekdelen.
Hoeveel de molen voor het dorp
heeft betekend is volgens hem lastig
aan te geven. ,,Een voorbeeldje. De
korfbalclub ging in een hogere divisie spelen en werd verplicht een
kunstgrasveld aan te leggen. Met pijn
en moeite was daar uiteindelijk geld
genoeg voor. Maar niet voor de verlichting. Dat hebben wij toen uit de
dorpsmolen betaald. Was dat niet gebeurd dan was de korfbalclub uit het
dorp vertrokken. Dan was uiteindelijk het hele sportcomplex verdwenen, want op de kaatsvereniging alleen kan de kantine niet draaien.”

