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Colofon 
 

De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit 
van windmolens. 
 
Het bestuur van De Windvogel: 
Siward Zomer, voorzitter 
Martien Vogelezang, secretaris 
Frank Schoenmakers, penningmeester 
Albert Jansen, projecten 
Rens Beijer, projecten 
Gijs Labaar, financiën 
Evert-Jan van Latum, projecten 
René Spriensma, projecten 
Henk Jan Visser, projecten 
 
Molenaars: 
Harry van den Hooren 
Jan Hoogendoorn 
Broos de Groot 
Arjan Boomars 
 
Postadres: 
De Windvogel 
Postbus 2183 
2800 BH Gouda 

 
Bezoekadres: 
Herculesplein 5 
3584 AA Utrecht 
tel. 030-3200702 
 
Ledenadministratie: 
Jan Jennissen 
Graaf Janstraat 219 
2713 CL Zoetermeer 
windvogel.ledenadmin@gmail.com 
 
 
 

 
Redactie Windvaan: 
Inge Verhoef (eindredacteur) 
 
De Windvogel 
Postbus 2183 
2800 BH Gouda 
redactie@windvogel.nl 
 
Kopij voor de Windvaan: 
Kopij kunt u sturen of e-mailen naar het redac-
tieadres. De redactie behoudt zich het recht 
voor plaatsing te weigeren en teksten in te 
korten. 
 
Foto voorkant: Demontage Gouwevogel.  
 
 
 

 
 
 

  

 

Like ons op  
Facebook.com/dewindvogel 

 

Volg ons op Twitter:  
Twitter.com/de_windvogel 
 

 

Bezoek ook eens onze website 
www.windvogel.nl 
 

 

Of abonneer op onze digitale 
nieuwsbrief 
 

http://www.windvogel.nl/
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In de regio

Noord-Holland: 
Herbert Faber, tel. 06-31938199, herbert.faber@xs4all.nl 
Amsterdam:  
Siward Zomer, tel. 06-37350569, siward.zomer@windvogel.nl  
Evert-Jan van Latum, evertjan.vanlatum@windvogel.nl  
Bodegraven - Reeuwijk: 
Jan Bouwens jjob@xs4all.nl 
Gelderland: 
Frits Ogg, tel. 06-29012544, fritsogg@gmail.com  
Jan van Egmond, tel. 0578-660060, janvanegmond4@gmail.com  
Drenthe:  
Siward Zomer , Inge Verhoef, tel. 030-3200702, Inge.verhoef@windvogel.nl  
Limburg 
Albert Jansen, tel. 06-330 99 553, albert.jansen@windvogel.nl 
Zuid-Holland: 
Gijs Labaar (regio Rotterdam), tel. 06-83341096, gijs.labaar@windvogel.nl  
Henk Jan Visser (Z-Holland Noord), tel. 070-3191404, henkjan.visser@windvogel.nl  
Utrecht:  
Inge Verhoef, tel. 030-3200702, Inge.verhoef@windvogel.nl  
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Van de voorzitter  
 
De Windvogel is een duurzaam coöperatief bedrijf. Niet al-
leen omdat we duurzame energie produceren, maar ook 
omdat we coöperatief zijn ingericht. Doordat we nooit 
meer uitgaven dan in de kas zat en nooit speculeerden op 
de toekomst, bestaan we nog steeds.  
 
De komende ALV is, in die lijn van werken, weer een mooi 
moment. We presenteren u de nieuwe investeringen waar-
door er een nieuwe kasstroom ontstaat voor de komende 
20 jaar. Door hetzelfde te opereren als de afgelopen 29 
jaar, zullen we ook in 2040 nog bestaan.  

 
Deze ALV is een mooi moment, omdat twee tijdperken van De Windvogel bij elkaar ko-
men. We zullen u op de hoogte brengen van hoe het nu gaat met onze oude windmo-
lens. Molens die we zelfstandig als coöperatie konden bouwen en die bijna 20 jaar 
trouwe dienst hebben gedraaid. Ze zijn toe aan vervanging of reparatie. Het andere 
deel van ALV gaat over de nieuwe investeringen in grote windparken die we samen 
met agrariërs bouwen. Toen we 10 jaar geleden zagen dat solitaire molens bijna niet 
meer gebouwd zouden worden, besloten we om samen te werken met agrariërs die 
zelf hun windparken wilden bouwen. Het mooie is dat we niet konden bedenken dat 
het bouwen van nieuwe molens zo mooi samen zou vallen met het ontmantelen, het 
repareren of saneren van onze oude molens.  
 
Over een jaar of twee, als al deze realisaties, reparaties en saneringen feiten zijn, en 
we kunnen profiteren van nieuwe windmolens, kunnen we weer vooruit kijken naar de 
toekomst. En die is mooi en coöperatief. De coöperatieve sector is aan het einde van 
haar eerste tijdperk opgegroeid tot een volwassen sector met De Windvogel als pio-
nier. Ik ben enorm benieuwd hoe De Windvogel er over 20 jaar bij staat. In ieder geval 
nog steeds als pleitbezorger van coöperatieve energie. 
 
Ik hoop u te zien op de ALV om de eerste fase met ons af te sluiten en de aankomst van 
het nieuwe tijdperk met elkaar te vieren.  
 
Siward Zomer, voorzitter 
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ALV zaterdag 22 juni: Ochtendprogramma 
 
Datum : zaterdag, 22 juni 2017, 11:00 – 13:00 uur 

   aansluitend lunch en middagsessie bij windmolen De Amstelvogel 

Plaats : Watersportvereniging Ouderkerkerplas,  

   Aan de wind 9, 1191 LD  Ouderkerk a/d Amstel 

 

Agenda ALV 2019 

1. Vaststelling agenda 

2. Ingekomen stukken Mededelingen Bestuur  

• Notulen ALV 23 juni 2018, concept (zie website) 

• Jaarverslag inclusief Jaarrekening 2018 (zie website en Windvaan pagina 13) 

• Ondernemingsplan 2019 (zie website) 

• Informatiememorandum Windvogel Participatieuitgifte 2019 (zie website)  

3. Notulen ALV 23 juni 2018   

4. Jaarverslag en Jaarrekening 2018 en Bestuursvoorstellen  

4.1 Jaarverslag en Toelichting Jaarrekening 2018 (pagina 14) 

 Penningmeester geeft een toelichting  

4.2   Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening  

4.3 Voorstellen inzake: Bestemming saldo, Rente 2018 en Aflossingen 

4.4 Bestuurssamenstelling, herbenoeming bestuurslid en FAC-leden : voorstel 

Quotum Bestuursleden (zie deze Windvaan pagina 9) 

4.5 Voorstel saneringsopdracht Appelmolen voor 2026 

5  Financieel plan 2019 (zie website) 

5.1  Informatie Memorandum en Ondernemingsplan 2019  

6. Projecten: stand van zaken projectontwikkeling en voorstel Duurzame Pro-

jecten (zie deze Windvaan Pagina 10) 

7. Rondvraag 

 

13:30 uur : We wandelen met elkaar van WVOP naar de Amstelvogel (circa 20 min) 

13:30 uur: Lunch bij de molen (graag aanmelden via www.windvogel.nl/alv2019) 

14:00 – 16:00 uur: Groei & Bloei werksessie bij de Amstelvogel 
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ALV zaterdag 22 juni: Middagprogramma 

Groei & Bloei werksessie bij en over de Amstelvogel! 

Zaterdag 22 juni, 13:30 uur. Het is dan al één dag zomer. Tijd voor een Groei & Bloei- 
werksessie bij windmolen de Amstelvogel!  
 
We hebben al een tijdje de wens om een tweede én een derde windmolen te bouwen 
vlakbij onze Amstelvogel. Tot nu toe kon dit niet door het beleid van de provincie 
Noord-Holland. Na de Provinciale Statenverkiezingen is het politieke landschap totaal 
veranderd. Krijgen we nu een nieuw beleid voor windenergie in de provincie Noord-
Holland? Kunnen we nu wel onze burgerwindmolens bouwen? Er ligt een enorme op-
gave voor de energietransitie en daarom willen we de Amstelvogel vermeerderen én 
opschalen.  

Om te bouwen met draagvlak, lokale betrokkenheid, en lokaal eigendom, willen we 
een werksessie projectontwikkeling inclusief stakeholder analyse houden met de le-
den. Iedereen is hierbij welkom, ook als je ergens anders woont!  

Erbij zijn en meedoen? Laat het ons weten via www.windvogel.nl/alv2019.  

Zaterdag 22 juni 13:30 uur  
Groei & Bloei-werksessie bij de Amstelvogel 
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Adres en route ALV en de Amstelvogel (auto) 
 

Locatie Ochtend (ALV) 

WVOP, Watersportvereniging Ouderkerkerplas,  Aan de wind 9, 1191 LD  Ouderkerk 

a/d Amstel 

Locatie Lunch en Middagprogramma 

Bij onze windmolen De Amstelvogel: Middenweg 7, Ouderkerk a/d Amstel 

Autoroute vanaf de A2 

LET OP: Gebruik in je navigatie systeem het adres: “Korte Dwarsweg 14, 1191 LE Ou-
derkerk aan de Amstel” omdat je anders verkeerd rijdt. Parkeren bij WVOP. 

 

 

 

ALV Locatie 

Middagprogramma bij de Amstelvogel 
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Adres en route ALV en de Amstelvogel (OV en fiets) 
 

Locatie Ochtend (ALV) 

WVOP, Watersportvereniging Ouderkerkerplas,  Aan de wind 9, 1191 LD  Ouderkerk 

a/d Amstel 

Locatie Lunch en Middagprogramma 

Bij onze windmolen De Amstelvogel: Middenweg 7, Ouderkerk a/d Amstel 

OV Fietsroute 

Vanaf station Amsterdam Bijlmer Arena (circa 4 km). Op dit station zijn OV fietsen be-
schikbaar. Er zijn meerdere routes mogelijk maar het makkelijkst is als je uitkomt bij 
het Fletcher Hotel. Daar is een fiets/loopbrug over de A2. 

Metro en lopen: Het is ook mogelijk om vanaf station Bijlmer Arena de metro te ne-
men naar Holendrecht en verder te lopen naar de Ouderkerkerplas (2,5 km). U loopt 
dan via een fiets/loopburg over de A2 tegen de plas aan. Linksaf naar de molen en 
rechtsaf naar de WVOP. 

  

Middagprogramma bij de Amstelvogel 

ALV Locatie 
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Voorstel: Quotum Bestuursleden  

 
Voorstel aan de Algemene Leden Vergadering 22 juni 2019 

 

Om reden van de door het bestuur gewenste diversiteit onder de bestuursleden 

stelt zij voor om in de komende jaren de volgende nadere eisen te stellen aan 

nieuw te benoemen bestuursleden: 

 

Nieuwe bestuursleden worden alleen benoemd als zij voldoen aan criterium 1  

of criterium 2 of aan beide criteria : 

 

1. het nieuwe bestuurslid is vrouw 

2. het nieuwe bestuurslid is jonger dan 35 jaar 

 

  



De Windvaan juni 2019 nr. 2 

 

 10 

Voorstel: Duurzame projecten bij Lokale Energiepro-
jecten 

 
Voorstel aan de Algemene Leden Vergadering 22 juni 2019 

 

Om reden van de toenemende winstverwachtingen van de projecten waar De 

Windvogel vanaf het jaar 2021 in deelneemt, stelt het Bestuur voor om in de ko-

mende jaren - naast de jaarlijkse vaststelling van de uit te keren rente op de le-

denleningen en participaties - het Bestuur te verplichten duurzame projecten 

voor te bereiden en voor te dragen aan de Jaarlijkse Ledenvergadering, die in 

verband staan met lokale Windvogel-deelnemingen en -projecten.  

 

A. De projectvoorstellen zullen voldoende onderbouwd zijn met een kosten-

raming, planning en beschrijving van de inhoud en duurzame doelen. 

B. De daarbij behorende jaarbudgetten zullen voldoende zijn voor realisatie 

en begeleiding. 

C. Hierbij zal rekening gehouden zijn met lokale duurzame ontwikkelingen. 

D. Daarbij zullen meerjarige verplichtingen zonder budget uitgesloten wor-

den. 

E. Jaarlijks zal verslag gedaan worden van de projectresultaten uit voor-

gaande jaren op de Website en in de Windvaan. 
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Nieuw: nodig je vrienden uit om ook te wiekeren! 
 
Aan wie denk jij als je iemand zou aanraden om lid te worden van De Windvogel? Bij-

voorbeeld je buurvrouw die graag duurzaam wil leven en een groene toekomst voor 

haar kinderen wil? Of je neef die zakenman is en best wel duurzaam wil zijn, maar 

wat levert het hem dat nou precies op? 

 

Stuur degene die jij lid wilt maken een bericht naar keuze met een foto van één van de 

personen hieronder die al bij ons wiekeren. Ga nu snel naar www.wiekeren.nl en stuur 

je vrienden jouw persoonlijke bericht! 

 
Ons doel? 

We hebben als leden samen in 2018 al voor ruim €1 miljoen ingetekend voor onze 

nieuwe windprojecten. Ons doel? In 2019: nog eens 800 duizend euro extra dat gaat 

wiekeren in het nieuwe project windpark Drentse Monden! En daarna wiekeren we ge-

woon verder in de windparken Zeewolde en Vlaardingen.  

 

Waarom wiekeren? 

De komende jaren worden er veel grote windparken gebouwd en via onze coöperatie 

De Windvogel kan iedereen mede-eigenaar worden. Je kunt dus in deze windmolens 

financieel participeren, dat noemen we wiekeren! Van de opgewekte stroom kunnen 

we weer nieuwe windmolens bouwen of mooie buurtprojecten verder helpen. Wieke-

ren kan al meteen vanaf het moment dat je lid bent, en met een bedrag naar keuze. 

 

http://www.wiekeren.nl/
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Nieuws van onze molenaars 

 
‘Gouwevogel paar weken wiekloos’ 

 
Van molenaar Harry van den Hooren 

 
Het demonteren van de rotorkop en generator van de Gouwevogel is volgens plan 

verlopen. Vorige week maandag hebben twee monteurs in de ochtend voorberei-

dende demontagewerkzaamheden verricht, waarna begin van de middag een grote 

hijskraan arriveerde. Dinsdag morgen is met de demontage begonnen en om 14:00 

stond de generator en rotorkop op de dieplader. 

 

Het transport van de wieken naar de reparateur in Franeker was ‘s avonds gepland, 

omdat de generator te breed is voor normaal transport. De molen wordt daar gerepa-

reerd zodat hij na reparatie nog 15 jaar mee kan. Het probleem zit in de lagers. Als er 

na de demontage en inspectie zich geen onverwachte problemen voordoen, wordt de 

hoofdlager van de Gouwevogel weer hersteld en opgebouwd. Dan kan de molen weer 

op 100% van het vermogen gaan draaien in plaats van de 30% die hij de laatste maan-

den draaide. De eerste vijf jaar na reparatie is de opbrengst genoeg om de reparatie-

kosten te dekken. Die bedragen naar schatting €45.000. Na vijf jaar gaat de Gouwevo-

gel weer geld opleveren. 

 

Foto’s: Demontage 

Windmolen de Gou-

wevogel  aan de 

Gouwe te Gouda. De 

Gouwevogel is ge-

plaatst in november 

2000. Deze turbine 

heeft een vermogen 

van 600 kilowatt, 

wat voldoende is om 

circa 370 gezinnen 

van schone elektrici-

teit te voorzien. 

https://www.windvogel.nl/toch-repareren-die-goeie-ouwe-gouwevogel/
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Jaarverslag 2018 
 
Op onze website kun je het volledige Jaarverslag 2018 lezen. In deze Windvaan lees je 

alvast de belangrijkste ontwikkelingen in 2018. 

 

Elektriciteitsproductie windmolens 2018 
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Opbrengst 2018 

De vier windturbines van De Windvogel leverden in 2018 in totaal 6,7 GWh (dit was in 

2017: 6,9 GWh), een daling van 2,6 %. Een onderdeel van de verklaring is het manke-

ment aan de Gouwevogel. De vergoeding voor de geproduceerde stroom was daarbij 

wel weer gunstiger dan in 2017, dankzij de verbeterde ge middelde marktprijs (in 2017: 

€ 39,7/MWh en in 2018: € 46,7/MWh). Een prijsverbetering van bijna 18,4%. 

 

Minder nadelig resultaat door hogere stroomopbrengst  

Boekjaar 2018 wordt afgesloten met een verwacht negatief resultaat van  

€ -130.398, wat minder negatief uitpakt dan verwacht. In de begroting 2018 was een 

negatief resultaat voorzien van €208.740. Het minder nadelige resultaat is voorname-

lijk toe te schrijven aan hogere opbrengst van de stroomverkoop en de beter dan be-

grote resultaten van de deelnemingen. De cijfers zijn nog voorlopig omdat de accoun-

tant ze nog aan het beoordelen is. Op 15 juni worden de definitieve cijfers verwacht en 

zullen dan op de website gepubliceerd worden. 

 

Rentevoorstel 2% 

Ondanks deze negatieve exploitatieresultaten en ondanks de nog steeds lage rente-

stand stellen wij voor om over 2018 een rentevergoeding uit te keren van 2% op jaar-

basis (2017 was ook 2%) op de leningen en participaties van leden.  

 

Rente ontwikkeling 

Op basis van het nog door de ledenvergadering vast te stellen financieel plan, verwach-

ten we enkele miljoenen euro’s te gaan investeren in de projecten Windpark Drentse 

Monden en Windpark Zeewolde. De bouw van deze projecten zal in 2019 en 2020 wor-

den gerealiseerd. Vanaf 2021 kunnen we projectrendement verwachten van deze 

windparken. De vooruitzichten zijn zodanig dat de uit te keren rente aan leden lang-

zaam zal kunnen doorstijgen naar een streefrente van 5%. 

 

Aandeel gezamenlijke burgerwindmolen Neer 

Ons aandeel in de Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV is in het jaar 2018 groot 

€225.000 en zal op verzoek van coöperatie Zuidenwind aan hen overgedragen worden 

in de loop van 2019. 
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Windpark Drentse Monden 

Het financiële jaar 2018 stond vooral in het teken van de voorbereiding op onze daad-

werkelijke deelname in het te realiseren windpark Drentse Monden en Windpark Zee-

wolde BV. Hiertoe zijn de nodige Aandeelhouders- en Certificaathouders-overeen-

komsten gesloten in voorbereiding op de eindstorting van de deelnemingen bij Finan-

cial Close.  

Zonnedaken in Duitsland 

In 2018 is de overname van alle onderdelen van Der Sonnevogel GmbH in het Duitse 

handelsregister verwerkt en compleet terug te vinden in de Jaarrekening.  

 

Figuur: Totaal overzicht van geproduceerde MW-uren door de PV-solarinstallaties, zoals die in 2018 zijn geëx-

ploiteerd door onze Duitse dochter 'Der Sonnevogel' GmbH 

 

Omzetting naar participaties 

Eind december 2017 zijn alle leden die een lening hebben verstrekt benaderd met het 

verzoek hun lening om te zetten in een participatie. Inmiddels heeft ongeveer 50% van 

de leden gereageerd op dit verzoek, waarvan de overgrote meerderheid instemt met 

de omzetting. Het bestuur heeft in de voorbereiding op het aantrekken van nieuwe 

participaties gewerkt aan het Ondernemingsplan en een Financieel Plan. Die kun je op 

onze website inzien. 
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Rechtszaak de Appelvogel 

De houders van het recht van opstal van de grond waarop windmolen De Appelvogel is 

gevestigd, hebben een procedure tot nietigverklaring van de overdracht aangespannen 

tegen de (voormalige) vennoten van Appelmolen vof, toenmalig verkoper van deze 

windturbine. Ook De Windvogel is mede gedagvaard in deze procedure. Inmiddels (in 

mei 2019) hebben we dit geschil geschikt en zijn alle juridische problemen opgelost. 

 

Windvogelstroom 

Onze molens leveren stroom via verschillende 

stroomleveranciers. De levering van stroom van 

De Gouwevogel aan onze leden via Anode Ener-

gie is gehandhaafd. De Elzevogel leverde aan 

Greenchoice. De Appelvogel en Amstelvogel leveren aan DVEP. Met energieleverancier 

Qurrent (DVEP) is samengewerkt voor de levering van Amstelvogelstroom aan leden 

van De Windvogel met extra vergoedingen voor De Windvogel. De promotie van de 

stroom door Qurrent blijven achter en vragen extra aandacht. (Inmiddels is Qurrent 

overgenomen door Greenchoice - red.) 

 

Ontwikkeling energieprojecten in 2018 

In 2018 was De Windvogel in de volgende gemeenten actief met projectontwikkeling: 

Borger-Odoorn, Zeewolde, Vlaardingen, Bodegraven-Reeuwijk, Utrecht en Ouder-Am-

stel. Voor het overzicht van alle ontwikkelingen in deze nieuwe energieprojecten ver-

wijzen we naar het volledige Jaarverslag 2018 op onze website www.windvogel.nl. 

 

Stabiel ledenaantal 

In 2018 is het ledenaantal met acht afgenomen tot 3.324. Deze afname kan in verband 

gebracht met de doorvoering van het participatiereglement en gereguleerde inleg op 

basis van het jaarlijks vast te stellen Financieel Plan. Er heeft geen ledenwerving via 

campagnes of reclame plaatsgevonden in 2018. 
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Informatie over Laagfrequent geluid 
 
Steeds vaker vragen omwonenden van windmolens naar het laagfrequent geluid dat 

van windmolens afkomstig is. Hier vindt u een overzicht van de vragen en antwoor-

den. 

Wat is laagfrequent geluid? 

Laagfrequent geluid is geluid dat bestaat uit bastonen en bevindt zich onder de ge-

hoorgrens, beneden 100/125 Hz. De gehoorgrens verschilt van persoon tot persoon. 

Laag frequente geluiden komen veel voor in het dagelijks leven en worden gepro-

duceerd door natuurlijke bronnen (golven, wind) of door de mens, zoals industriële in-

stallaties, huishoudelijke apparaten, luchtvaart, windmolens en wegverkeer. Er zijn 

veel bronnen van laagfrequent geluid om ons heen: wegverkeer, ventilatie- en ko-

elingssystemen en warmtepompen. Het percentage ernstig gehinderden door laagfre-

quent geluid wordt geschat op 2% (RIVM). 

Is er sprake van laagfrequent geluid door windmolens? 

Windturbines genereren mechanisch geluid (in de turbine) en stromingsgeluid (aan de 

wieken), dat deels ook als laag frequent geluid te beschouwen is. Bij moderne turbines 

overheerst het geluid van de wieken. 

Heeft dit laagfrequent geluid effect op mensen? 

Uit het meest recente rapport van de WHO blijkt dat er geen statistisch significante 

relatie gevonden is tussen de blootstelling aan windturbinegeluid en mogelijke gezond-

heidseffecten zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, cognitieve stoornissen, ge-

hoorproblemen, ongunstige zwangerschap uitkomsten en slaapstoornissen. 

Er is onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing om te kunnen beoordelen of er 

gezondheidseffecten zijn van geluid van windmolens op mensen. Er is ook geen direct 

wetenschappelijk bewijs gevonden voor een verband tussen laagfrequent geluid van 

windturbines en gezondheidseffecten. 

In 2008 concludeerde het RIVM in een rapportage aan de GGD over windmolens en 

laagfrequent geluid: “Windturbines produceren zeker laag frequent geluid.  Wellicht 

kan het laagfrequente deel van het geluid van windturbines tot extra hinder leiden, 

maar er is nog geen evidentie dat dit een factor van belang is. Dat het door bewoners 

belangrijk wordt geacht zou kunnen liggen aanspraakverwarring: De laagfrequente 
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(tot1Hz) draaisnelheid van de bladen van een windturbine wordt vaak ervaren als hin-

derlijk fluctuerend geluid en wordt soms verward met een lage geluidfrequentie”, 

 

Beschermt de Nederlandse wetgeving tegen laagfrequent geluid? 

De Nederlandse norm voor de geluidsbelasting buiten aan de gevel Lden is op 47dB 

gesteld. De nachtnorm is 41 dBLnight. In deze normen zijn ook laagfrequente geluiden 

opgenomen. 

 

Bronnen: 

RIVM factsheet LFG, 2018 

Pondera consult: Windturbinegeluid, gezondheid: feit en fictie, 2018 

World Health Organization, Environmental Noise Guidelines for the European Region, 

2018 

 

  

https://www.leefmilieu.nl/sites/www.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/2013-06-03_RIVM-factsheet-LFG.pdf
https://ponderaconsult.com/windturbinegeluid-en-gezondheid-feit-en-fictie/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf
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Zon en wind voor iedereen 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Dit blad is gedrukt op papier dat is vervaardigd volgens de 

nieuwste, minst milieubelastende productiemethode, waarbij 

de kwaliteit een belangrijke plaats inneemt. 


