
Geachte Burgemeester en wethouders, 

Afgelopen week is ons duidelijk geworden dat de gemoederen in Daarle hoog oplopen over 
het al dan niet plaatsen van zonneparken en windmolens. Omdat wij aan de rand van Daarle in 
het buitengebied wonen, bereikt dit soort nieuws ons normaliter nauwelijks. 
Een aantal maanden geleden kwam Bart Lamberts wonende aan de Daarleseweg 47 in Den 
Ham met de mededeling dat hij het plan had een verzoek bij de gemeente Hellendoorn in te 
dienen tot het plaatsen van een zonnepanelenpark op zijn grond. Bij nadere uitleg bleek het te 
gaan over de verhuur van zijn grond aan een maatschappij die zich met zonnepanelen 
bezighoudt. De bedoeling was dat het hele stuk grond dat zich tussen onze grond en zijn huis 
bevindt vol zou komen te staan met zonnepanelen. 
Wij schrokken daar wel van en hadden het met hem over de lelijke aanblik die dat zou geven 
en dat er veel weidegrond op die manier verloren zou gaan. Hij voerde aan dat er houtwallen 
en hagen omheen geplant konden worden, maar verwees ons verder naar een aanstaande 
voorlichtingsavond hierover in dorpshuis ’n Kadiek in Daarle. 

We lieten dit nieuws even bezinken. Dat er zonnepanelen moeten komen in verband met de 
transitie naar minder belastende energiebronnen was ons al lang duidelijk, maar opgescheept 
te worden met zoveel zonnepanelen direct naast de deur was toch een ander verhaal. 
Anderzijds wilden wij onze buurman een mogelijk gunstige broodwinning die ook nog goed 
is voor het milieu, niet uit de mond stoten. Op de voorlichtingsbijeenkomst hoorden wij van 
het bedrijf dat deze parken ontwerpt en aanbesteedt, dat er wel degelijk ruimte is voor een  
goede aanplant van hier thuishorend struweel dat er voor zal zorgen, dat alles over enige jaren 
grotendeels aan het oog wordt onttrokken. Met nadruk wezen we tijdens die bijeenkomst ook 
op de mogelijkheid die er moet blijven voor wild, vooral reeën en hazen, om zich te 
verplaatsen en te verschuilen. Dat kan door de aanplant van goede houtwallen. 

Er zal weidegrond met dit plan verloren gaan. Door het veelvuldig maaien en spuiten hebben 
weidevogels toch al nauwelijks tot geen kansen. Erger kan het niet worden zou je denken. 
Toch is het maar afwachten hoe de grond onder de panelen gebruikt gaat worden. We horen 
geluiden over schapen die kunnen begrazen, maar is dat al ergens getest? Weidevogels zullen 
het ook niet interessant vinden, want die houden van open veld. De lage grondwaterstand van 
de laatste jaren doet de rest. 

Naast zonnepanelen werd er tijdens de bijeenkomst ook over windmolens gepraat die aan de 
andere kant van Daarle gepland staan. Er werd toen gesproken over een drietal zeer hoge 
windmolens. Dat leek ons op zich niet zo’n probleem, zolang ze maar ver van bewoning 
staan, zodat mensen die daar wonen er geen last van hebben. Toch hoorden we daar al veel 
protesten.  
Door gebrek aan goede voorlichting zowel over voor- als nadelen van windmolens, is er een 
broeierige sfeer aan het ontstaan van partijen in het dorp die elkaar in de haren vliegen. Het 
verhaal gaat, dat de gemeente Hellendoorn nu een veel groter aantal windmolens wil plaatsen 
dan het aanvankelijk lage aantal van drie tot zes. Ook kwaad bloed zet het feit dat het dorp 
Nijverdal geen zonnepanelen zou willen en al evenmin windmolens. Ook Haarle ligt dwars 
terwijl daar de omstandigheden voor het gebruik van windenergie gunstiger zouden zijn dan 
bij het dorp Daarle dat meer in de luwte ligt. Met andere woorden: Daarle krijgt nu de zaak 
door de strot geduwd is de gedachte bij nogal wat inwoners. Let wel: wij citeren hier uit wat 
in het dorp gezegd wordt. Zijn het feiten of geruchten? 
Nog zo’n gerucht dat wij hoorden en dat ons direct raakt is, dat nog iemand bij ons in de buurt 
van plan zou zijn een aanvraag in te dienen  voor een zonnepark op zijn grond. Dat zou 



namelijk kunnen betekenen, dat wij niet alleen naast ons een zonnepark zouden krijgen, maar 
dat ook een prachtig uitzicht vanuit ons huis aan de achterkant op de weilanden en stukken 
bos, voor altijd naar de knoppen is. Een van de mooiste delen van Daarle en een gebied waar 
veel gefietst en gewandeld wordt, juist omdat het landschappelijk zo aantrekkelijk is, verdient 
meer respect.  

Wat in ieder geval wel een feit is, is dat er door de gemeente niet erg sterk gecommuniceerd is 
naar de bewoners van het dorp Daarle. Niemand op het stadhuis lijkt zich te realiseren hoe 
diep deze transitie ingrijpt. Wij hebben als inwoners bijv. nog nooit een brief gehad met 
daarin een duidelijke uitleg over de plannen en over de voor- en nadelen ervan. Dat is toch het 
minste dat je als bewoner van de gemeente zou kunnen verwachten.  

Hoogachtend, 

Mies Dagevos 
Eddy ter Braak 
Dalvoordeweg 40 
7688PV Daarle 



Gemeente Hellendoorn - windmolens en zonnepanelen in Daarle 

Geachte mevrouw Zomer,
Na verzending van een brief over de in Daarle ontstane commotie  wat betreft  plaatsing van windmolens en 
zonneparken aan de burgemeester mevr. A.Raven, adviseerde zij mij deze brief ook door te sturen aan de 
Gemeenteraad. Dat doe ik nu bij deze.

Met vriendelijke groet,

Mies Dagevos en Eddy ter Braak
Dalvoordeweg 40
7688PV Daarle
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