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Demonstratie tegen windturbines!  
 
Het Plein tegenover de 2e kamer in Den 
Haag was op 15 mei omgetoverd tot 
concentratiegebied van windturbine- 
tegenstanders. De actievoerders kwamen 
vanuit alle windstreken van Nederland en 
waren gewapend met spandoeken met 
leuzen als “Genoeg is Genoeg “ en 
”Windturbines verwoesten onze 
gezondheid”. Opvallend was het VVD 
spandoek uit Noord-Holland: 
“Windturbines draaien op subsidie niet 
op wind”. Aankomende dienstauto’s met 
bewindslieden waren, vanwege de drukte, 
genoodzaakt om op de hoek van Het Plein 
te stoppen. De demonstatie trok heel veel 
aandacht! Eensgezind zongen de 
demonstranten protestliederen. Toen de 
wind aanwakkerde riepen de 
demonstranten luidkeels “Swoesj -
Swoesj - Swoesj” en “Lichtje aan -  
Lichtje uit  - Lichtje aan - Lichtje uit”. 
Een spontane actie om het gebouw van de 
2e kamer te bestormen werd door de 
politie voorkomen. 
 
Meer dan 3400 mensen ondertekenden 
de petitie “tegen ziekmakende 
windturbines in de leefomgeving”. Er was 
een grote betrokkenheid van bijna alle 
fracties voor de petitie. De petitie is 
overhandigd aan de voorzitter van de 
commissie van Infrastructuur en Milieu. 
Commissie voorzitter, mevrouw Snijder-
Hazelhoff, beloofde om de verstrekte 
petitie onder de aandacht te brengen van 
alle commissieleden en aandacht te zullen 
schenken aan de vragen en bezwaren.  
 
In het tevens overhandigde manuscript 
word dieper ingegaan op deze nadelen 
zoals de minimale opbrengst ten opzichte 
van de hoge kosten, de 
gezondheidrisico’s, de opgerekte 
geluidsnormen en de verre van 
democratische wijze waarop het gehele 
proces plaatsvindt. 
 
 
 
 

 
Dit manuscript, inclusief rapportages en 
onderzoeken vanuit de hele wereld, zal 
verspreid worden onder de Tweede Kamer 
leden. De actievoerders ervaren nu vaak in 
gesprekken dat politici betrekkelijk weinig 
op de hoogte zijn van de negatieve 
aspecten van windenergie.  

 
Er waren diverse kamerleden die na de 
aanbieding van de petitie de moeite namen 
om met de aanwezige actievoerders in 
gesprek te gaan. We hebben indruk 
gemaakt in Den Haag! 
 
De demonstatie was een groot succes! 
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