
Tegenwind Reichswald zal tegenwind 
blijven geven! Helpt u ons?

 Informeer uw omgeving over de negatieve effecten en gevaren van dit windindustriegebied

 ‘Like’ onze Facebook pagina en deel onze berichten met uw vrienden

 

 

NEE geen windindustriegebied in het Reichswald!

Stroom uit het Reichswald is 

NIET ‘groen’

Website:  www.gegenwindreichswald.eu

 

NEE geen windindustrie gebied 
in het Reichswald!
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Gemeente Kranenburg, projectontwikkelaar ABO Wind en 
beheerder Landesbetrieb Wald und Holz NRW zijn voornemens 
een windindustriegebied te creëren in het Reichswald op 
enkele honderden meters afstand van de Nederlandse grens, 
nabij de gemeenten Gennep en Groesbeek. 

De bouw van de 12 windturbines met ieder een hoogte van 
200 meter, zal plaatsvinden aan de Kartenspielerweg. De vijf 
kilometer lange weg zal voor het industriegebied volledig 
opgeofferd worden inclusief omliggend bosgebied 
(100.000 m2).
 

april 2015 is opgericht.

De initiatiefnemers van het windindustriegebied voorzien in hun 

aan te vangen met de bouw.

Welke gevolgen heeft dit voor het Reichswald?

• 

• 

maar ook door inwendige bloedingen veroorzaakt door luchtdruk

verschillen van deze bladen.

• 

het edelhert en ander wild. 

• Beschermde insecten en reptielen lopen gevaar door o.a. 

trillingen in de bodem. 

• De kostbare biodiversiteit zal afnemen door fragmentatie van het 

bos.  

• 

• 

enorme hoogte.

• 

Voor elk van de 12 windturbines gelden de volgende richtlijnen:

Benodigde ruimte: ca. 8.000 m2

3 beton

 doorsnee > 20 m

• De natuurwaarde en de beleving van onze regio zullen af nemen: 

verkleining van het landschap optreedt. 

• 

negatieve gevolgen voor de lokale werkgelegenheid en economie.

• De unieke geomorfologische samenstelling van het gebied 

zal oplopen. 

• Woningen in waarde zullen verminderen.

• De geplande windturbines één van de grootste ter wereld op het 

• 

gebieden.

• 

constructies en duurzaamheidsubsidies voor de investeerders.

• 

Wij, burgerinitiatief ‘Tegenwind Reichswald’, vinden 
dat windindustrie in het Reichswald en ver daarbuiten 
onverantwoord veel schade en risico veroorzaakt. In 
essentie vinden we windenergie een prima duurzaam 
alternatief. Op deze locatie echter, slaat de duurzaam-
heidsbalans geheel de verkeerde kant op! 

Wist u dat:


