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‘V
eel kasten hè? Vanmiddag
ga ik er eentje schilderen.
Kan nog net, dan is-ie in

het weekend weer goed droog om
mee te gaan naar Puiflijk, voor de
Brocante-erffair van Paulien en Jos
op Bed and Breakfast De Knech-
tenkamer. Alles wat ik daar zondag
hoop te verkopen, staat al klaar.
Zo’n zeven à acht kleine kasten,
stoelen en tafels, kisten, kande-
laars.’’

„Die komen allemaal van mijn
eigen bedrijf Brocante La Cam-
pagne in Horssen. Zo’n tien jaar
geleden ben ik daarmee begonnen.
Oude spulletjes hebben me altijd
al getrokken, ze brengen zoveel
sfeer in huis. Toen na het overlij-
den van ons laatste paard de
schuur vrijkwam, dacht ik: ik doe
het gewoon. De ruimte is er toch!’’

„Eenvoudige maar stoere items,
daar houd ik van. Mijn man en ik
kopen ze in België, op markten in

steden als Luik en Tongeren. Daar
rijden we dan samen naartoe met
ons busje, één of twee dagen ge-
zellig op pad. Uitkiezen wat er
mee naar huis gaat, doe ik op ge-
voel. Geloof het of niet, maar een
kast die die ik zelf niet mooi vind,
stoort me.’’

„De verkoop loopt via Markt-
plaats en mijn website. Alleen in
Puiflijk doe ik mee aan de fair. Nu
alweer voor de vierde keer. Voor-
dat ik in 2016 besloot om mezelf
voor de fair aan te melden, dacht
ik: moet ik dat wel doen? Heb ik
wel voldoende, is m’n aanbod wel
goed genoeg? Dat was best span-
nend.’’

„Maar ik ben zo blij dat ik het
gedaan heb. Paulien en Jos hebben
mij een mooie plek gegeven, onder
een afdakje zodat ik altijd droog
sta. Want ja, gauw inpakken als
het regent, dat gaat met al die kas-
ten natuurlijk niet.”

‘Een kast die ik zelf niet
mooi vind, stoort me’

TUSSEN MAAS EN WAAL

▲ Rian Verbeet-Reijers tussen de kasten. FOTO KOEN VERHEIJDEN

Lotte Martini

Toen ons laatste paard overleed 
en de schuur vrijkwam, dacht ik: 
ik doe het gewoon

In de rubriek Tussen Maas en Waal ontmoet ‘De Gelderlander’ men-

sen die hier wonen, werken of recreëren. Vandaag: Rian Verbeet-

Reijers (58) uit Horssen.

Bij het Dijkmagazijn aan de Dijk

27 in Winssen is iedere zondag

in juni tussen 13.00 en 17.00 uur

het werk van kunstenaars

Anouk Mastenbroek en Rosa

Helldorfer te bezichtigen. 

Mastenbroek maakt installaties,

gebaseerd op landschappen en

architectuur. Haar installatie

Uitkijk staat bij het Dijkmaga-

zijn. In het werk van Helldorfer

is haar liefde voor scheeps-

bouw en industriële kranen

terug te vinden. Op de bene-

denverdieping van het Dijkma-

gazijn is haar installatie

Scheepswand te zien. De toe-

gang tot de werken is gratis.

WINSSEN

Twee kunstinstallaties
in het Dijkmagazijn

De molenaars van Maas en Waal

houden zondag weer een geza-

menlijke regionale molendag. Tien

windmolens in Maas en Waal zijn

open voor bezoekers. Dit zijn

zowel standerdmolens, beltmo-

lens als stellingmolens. 

Er zijn verschillende activiteiten

zoals fietstochten, prijsvragen en

een kleurwedstrijd. Tussen 10.00

en 16.00 uur kunnen belangstel-

lenden terecht in de molens van

Hernen, Batenburg, Maasbommel,

Alphen, Dreumel, Beneden-Leeu-

wen en Beuningen. 

Meer informatie staat op open-

maasenwaalsemolendag.nl. 

MAAS EN WAAL

Open huis bij tien
windmolens in regio

In het laatste Alzheimer Café

Maas en Waal van vóór de

zomer wordt de film Tuut ge-

draaid. Tuut gaat over de im-

pact van dementie op een

Twentse familie. Na de pauze

zingt zangkoor Enjoy uit Affer-

den een paar nummers. Het

Alzheimer Café wordt maandag

gehouden in zaal Mamre in Dru-

ten. Die is te vinden aan de Kat-

tenburg 59, naast het kerkje

van de protestantse gemeente.

Om 19.00 uur is de inloop met

koffie en thee, het programma

begint om 19.30 uur. De toe-

gang is gratis. Meer informatie

op 0487-510126.

DRUTEN

Film over dementie in
laatste Alzheimer Café

Bianca Govers

Weurt/Nijmegen

B
ijna niemand is tegen
windmolens. Zolang
de turbines maar niet
in de eigen ‘achter-
tuin’ komen. Is dat het

geval, dan wordt mogelijk Robert
Wannink ingeschakeld. De
‘windmolenadvocaat’ vertegen-
woordigt nu ook inwoners van
Weurt. 

Wat vindt u zelf van windmo-

lens?

,,Ik heb natuurlijk niets tegen
windmolens. Alleen vraag ik me
af of het een goede keuze is om ze
op zo’n grote schaal in het dicht-
bevolkte binnenland te plaatsen.
Het rijk heeft een belangrijke
doelstelling: in 2050 energieneu-
traal zijn. Daarvoor zijn windmo-
lens nodig. Het rijk en de provin-

cies maakten afspraken over wat
iedere provincie moet presteren
om aan de doelstelling te vol-
doen. Provincies zijn daarom ac-
tief om locaties aan te wijzen en
beleid op te stellen. Die provin-
ciebesturen oefenen weer druk
uit op gemeenten, die de plannen
moeten uitvoeren. Meestal liggen
de geschikte plaatsen tegen de ge-
meentegrenzen aan, zodat ook
bewoners van buurtgemeenten
de minder leuke kanten van een
windmolen kunnen merken.
Waar je ze ook neerzet in Neder-
land, bijna overal wonen mensen
in de buurt. Daar ontkom je niet
aan.”

Maar de windmolens moeten er

toch komen...

,,Het lijkt mij veel beter om als
Europa samen te zoeken naar ge-
schiktere plekken voor windmo-
lens. Op zee en aan de kust is so-

wieso beter, omdat het daar nu
eenmaal meer waait. Maar dat zal
niet genoeg zijn.’’

,,Op land zou je naar dunbe-
volkte gebieden elders in Europa
kunnen kijken voor de plaatsing
van windparken. Nederland kan
dan beter investeren in onder-
zoek naar bijvoorbeeld andere of
bewezen alternatieven, zoals
zonne-energie en het verbeteren
en uitrollen ervan. Niet ieder land
hoeft dan hetzelfde te doen. Ge-
bruik elkaars kracht en mogelijk-
heden. Dan kunnen de Europese
doelstellingen worden behaald en
vindt er tegelijkertijd gericht on-
derzoek plaats door een team van
specialisten. Iedereen draagt dan
bij aan de noodzakelijke omscha-
keling.”

Waarom is het zo erg om dicht-

bij een windmolen te wonen?

,,Veel mensen vrezen voor waar-

De advocaat die  

Ik probeer nooit te
hoge verwachtingen
te wekken 

—Robert Wannink, advocaat

De Berlicumse advocaat Robert Wannink

procedeert vaak tegen de komst van windmolens.

‘Ik doe er alles aan om te winnen, dat ben ik aan

de mensen en mijzelf verplicht. ’ 

INTERVIEW ROBERT WANNINK

◀ Robert Wannink: ,,Windmo-

lens kunnen beter op zee en

aan de kust’’. FOTO ANP



dedaling van hun woning, maar
ook voor overlast en de mogelijk
negatieve gevolgen voor hun ge-
zondheid. Wat die gevolgen pre-
cies zijn, weten we pas over twin-
tig, dertig jaar zeker.’’ 

,,Veel mensen, onder wie een
huisarts uit Den Bosch, hebben er
al wel zorgen over. Onder andere
over het laagfrequente geluid - een
soort pieptoon - die door de turbi-
nes veroorzaakt worden. In ver-
schillende landen om ons heen,
zoals Denemarken, wordt er volop
onderzoek naar gedaan. Ook zijn
de regels daar soms strenger dan in
Nederland. Zo moeten de wind-
molens er verder van de huizen af-
staan.”

Kan een bewoner voorkomen

dat een windmolen in zijn ‘ach-

tertuin’ komt?  

,,Dat kun je zo niet zeggen. Aller-
eerst moet je belanghebbende zijn
– binnen een bepaalde afstand van
een windmolen wonen – om be-
zwaar te mogen maken. Maar zelfs
als dat het geval is, is het vaak nog
moeilijk om een zaak te beginnen.
Het zijn hele boekwerken, niet al-
tijd geschreven in de makkelijkste
taal, die de mensen moeten door-
nemen. Dat kost tijd, en dan moe-
ten ze ook nog een goed punt zien
te vinden waarmee ze de rechter
ervan kunnen overtuigen dat het
windmolenplan beter niet door
kan gaan. De veiligheid kan zo’n
reden zijn: wat gebeurt er als een
wiek afbreekt? Je moet het vervol-
gens wel kunnen aantonen.’’

,,Op internet zijn veel onderzoe-
ken te vinden, maar wat is be-
trouwbaar en wat niet? Omdat het
zo lastig is, kiezen mensen er vaak
voor om een advocaat in de arm te
nemen.”

Zoals u. Is dat een garantie voor

succes? 

,,Ik probeer nooit te hoge ver-
wachtingen te wekken bij de men-
sen. Kijk, als je een muurtje met-
selt, is de kans groot dat dat lukt.
Maar in een rechtszaak ben je als
advocaat mede-afhankelijk van

een rechter. Ik doe er alles aan om
een zaak te winnen, dat ben ik aan
de mensen en mijzelf verplicht.
Als er werkelijk geen kans is, neem
ik de zaak niet aan. Voor je het
weet, ben je dan een Don Qui-
chot.’’

,,Als het lukt, ja, dat is geweldig.
Zoals in Engelen bij Den Bosch,
daar stonden vier windmolens ge-
pland. De rechtbank oordeelde dat
de vierde windmolen niet aan de
regels van de provincie voldoet. De
rechter besloot daarop dat er maar
drie mogen komen. Tegen die uit-
spraak hebben wij weer hoger be-
roep ingesteld bij de Raad van
State, omdat we vinden dat ze er
alle vier niet moeten komen. De
zitting voor dat hoger beroep is al
geweest. We wachten nu op de

uitspraak. Ik heb het vertrouwen
dat in elk geval de vierde windmo-
len niet terugkomt in de
plannen.”  

en naast inwoners van engelen

helpt u nu ook  Weurt om de

twee windmolens, die net over

de gemeentegrens in Nijmegen

gepland staan, tegen te houden.

Hoe groot is de kans dat het

lukt?

,,We maken kans, anders begin ik
er niet aan. We hebben een aantal
redenen aangedragen waarom wij
– dan heb ik het over de bewoners
en ik – vinden dat de windmolens
er niet horen. Veel meer kan ik er
nu niet over zeggen, want ik wil
de provincie Gelderland niet in de
kaart spelen.” 
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TIel Parkeergarage Westlui-

dense Poort in Tiel vertoont

scheuren in de vloer. Volgens

wethouder Frank Groen is er

geen reden tot zorg.

Het CDA maakte de scheuren vo-
rige week aanhangig in de ge-
meenteraad. Volgens raadslid Ar-
jen Sijpkes gaat de scheurvorming
gepaard met wateropstuwing.
,,Het gaat met name om de beton-
constructies van de onderste par-
keerlaag’’, weet Sijpkes. ,,Bewo-
ners die daar weleens komen, zien
forse scheurvorming. Voor zover
wij kunnen beoordelen is die niet
te relateren aan normaal gebruik
van de parkeergarage.’’ Hij wil on-

der meer weten of de gemeente in
gesprek is met de aannemer en of
er zicht is op mogelijke oorzaken
en oplossingen.

Wethouder Frank Groen geeft
aan vragen over de scheuren te
hebben uitgezet. ,,Ze zijn ons ook
opgevallen. We zijn er niet speci-
fiek over in gesprek, ik heb ook
geen reden tot zorg.’’ Wat er pre-
cies aan de hand is, weet hij echter
niet. ,,Daar ga ik dus ook nog geen
uitspraken over doen.’’

Het onderwerp is op de agenda
van de Commissie Ruimte gezet.
Groen zal, als ze dan beschikbaar
zijn, de antwoorden op de vragen
rond de scheuren verder toelich-
ten.

Scheuren in vloer van
Tielse parkeergarage

BerlIcum Robert
Wannink is is opge-
groeid in Gelselaar in
de Achterhoek, heeft
in Nijmegen gestu-
deerd en werkt sinds
1999 als advocaat, do-
cent, auteur en voor-
zitter van bezwaar-
schriftencommissies
op het gebied van het
omgevingsrecht en
het bestuursrecht.
Hij werkt voor over-
heden, instellingen,
bedrijven en particu-
lieren. 

Zijn eerste ‘wind-

molenklus’ was in
Engelen in de ge-
meente Den Bosch.
In deze plaats verte-
genwoordigde hij in-
woners en andere
betrokkenen die niet
willen dat vier wind-
molens zo dicht bij
de bewoonde omge-
ving komen. De
rechter gaf hen deels
gelijk: voor één tur-
bine had de ge-
meente geen vergun-
ning moeten verle-
nen. Vorig jaar bena-
derde een groep

mensen uit Weurt
Wannink met de
vraag of hij hen ook
niet wil vertegen-
woordigen in hun
windmolenstrijd.
Het gaat om twee
windmolens die op
enkelen honderden
meters van hun wo-
ningen, net over de
grens in Nijmegen,
gepland staan. De
zaak ligt op dit mo-
ment bij de Raad van
State. Het duurt zo’n
26 weken voordat er
een zitting komt. 

Advocaat voor overheden,
bedrijven en particulieren

  tegen windmolens vecht

▲ Impressie van de windmolens bij Weurt. FOTO ENGIE
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