Windturbines in het Reichswald?
Vrijdagavond 2 november 2012 was het een drukte van jewelste in Boscafé Merlijn. Er kon niemand
meer bij. Omwonenden hadden een informatie‐avond georganiseerd naar aanleiding van berichten
dat er tussen 15 en 23 windturbines van 200 m hoogte in het Reichswald langs de Kartenspieler weg
geplaatst zouden worden. De meeste mensen , zowel Nederlanders als Duitsers van het buurtschap
Grafwegen, maar ook mensen uit Groesbeek luisterden naar de informatie van burgemeester Steins
van Kranenburg. Er werd gepraat over de omslag in Duitsland naar duurzame energie nog verder in
een stroomversnelling gekomen is, doordat de regering besloten heeft bruinkoolcentrales en
kerncentrales op termijn te sluiten. De regering heeft daarom zelfs besloten dat onder voorwaarden
het mogelijk moet zijn in bossen windturbines te plaatsen.
Naar aanleiding van de problemen rond enkele windturbines rond Frasselt een paar jaar geleden
heeft de gemeente Kranenburg en Kleve onderzoek laten doen naar mogelijkheden voor
windmolenparken in de regio. Uit dat onderzoek bleek dat er geen plaatsen in de regio Kleve die
geschikt zijn voor een windmolenpark. Ook windturbines in het Reichswald voldeden niet aan de
gestelde voorwaarden, ook volgens maatstaven van de nieuwe ‘boswet’ en waren dus taboe. De
eigenaar van het Reichswald Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein‐Westfalen, het voormalige
Forstamt Kleve liet echter weten dat er langs de Kartenspielerweg misschien toch mogelijkheden
waren omdat dat gedeelte van het Reichswald bosbouwkundig van minder waarde was. Daarmee is
dat deel van het Reichswald potentieel toch een gebied geworden waar een windturbinepark
mogelijk is, tenminste als blijkt uit aardkundige, cultuurhistorische en ecologische onderzoeken dat
er geen onevenredige schade wordt toegebracht. Daarna moet de gemeente Kranenburg het
bestemmingsplan wijzigen.
Steins wil graag met de mensen overleggen, ook met Nederlanders, die betrokken zullen worden bij
de eventuele bestemmingsplanwijziging en benadrukt dat er nog helemaal niets vast ligt. De meeste
mensen waren faliekant tegen het idee om windturbines in het Reichswald aan te leggen. Ze vonden
het onbegrijpelijk hoe men op het idee komt om op landschappelijk gezien zo’n bijzondere plek zulke
enorme turbines neer te zetten. Ook voor het toerisme zou dit plan funest zijn.
Aan het eind van de avond werd duidelijk hoe de vork in de steel zit. De gemeente Kranenburg heeft
samen met andere gemeenten (Goch en Krefeld) in 2010 de EVK (Energie Versorgung Kranenburg)
opgericht met als voorzitter Burgemeester Steins. Deze groep, waar de inwoners van Kranenburg hun
energie kunnen kopen, wil nu deelnemen aan Reichswaldproject. Zij wil een projectontwikkelaar de
benodigde onderzoeken op eigen risico laten uitvoeren. Zijn die onderzoeken negatief, dan houdt het
op en komt er niets. Zijn ze positief dan wil EVK windturbines laten bouwen en exploiteren. Het geld
dat daarmee verdiend wordt, gaat dan niet naar een investeerder, maar komt ten goede van de
burger, zo redeneert burgemeester G. Steins van Kranenburg. Of er meerdere serieuze
belangstellenden zijn is vooralsnog onduidelijk, maar door de angst van EVK achter het net te vissen,
neemt zij het initiatief en brengt zij in wezen het windturbineballetje aan het rollen.
De tegenstanders beraden zich op actie.

