
Mienskip + Lânskip 

 

Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede, 

En bûnzje troch ús ieren om! 

De eerste 2 zinnen in het Frysk Folksliet geven het al aan. Kijk en kom in beweging. Sinds begin mei is 

bekend welke windmolenplannen er allemaal in Fryslân zijn. In een straal van 10 km om Burgwerd 

kunnen er in het ergste geval bijna 100 windmolens komen met een hoogte van 150 meter. Op 

nummer 1 staat het windmolenpark Sieswerd. Dorpsbelang Burgwerd is het afgelopen half jaar in 

beweging gekomen. In februari hebben we een informatiebijeenkomst over windmolens gehouden. 

Zowel Opschalingscluster Sieswerd als het Nationaal Kritisch Platvorm Windenergie hebben hier een 

presentatie gegeven. In maart is er een petitie gehouden. Hierbij konden de leden van Dorpsbelang 

Burgwerd voor of tegen het windmolenpark Sieswerd stemmen. De uitslag hiervan is helder: 139 

stemmen tegen en 7 stemmen voor Sieswerd. 

Flean op! We sjonge it beste lân fan d’ierde, 

It Fryske Lân fol eare en rom! 

De uitslag is voor Dorpsbelang Burgwerd het teken, dat de leden van onze vereniging in meerderheid 

(95% van de uitgebrachte stemmen) aangeven tegen een groot windmolenpark bij Burgwerd te zijn. 

De kracht van het Fryske lân is de ruimte en openheid van het landschap. Grote windmolenparken 

die straks het Lânskip domineren staan haaks op het land waar de Mienskip trots op is. De komst van 

het windmolenpark geeft stress in de Mienskip. Vooral bij mensen die hun huis te koop hebben, er 

straks uitzicht op hebben of gewoon trots zijn op het Lânskip.  

Klink dan en daverje fier yn it run. 

Dyn âlde earde, o Fryske grûn! 

Dorpsbelang Burgwerd heeft daarom gehoor gegeven aan de uitkomst van de petitie en bij Fryslân 

foar de Wyn aangegeven, dat de leden van de vereniging tegen de komst van de windmolens op 

Sieswerd zijn. Deze brief is ook gestuurd naar alle gedeputeerden en statenleden van Fryslân en 

collegeleden en raadsleden van onze gemeente. Daarnaast heeft Dorpsbelang Burgwerd een brief 

naar Sieswerd gestuurd en hun gevraagd om hun plan in te trekken. 

Klink dan en daverje fier yn it run. 

Dyn âlde earde, o Fryske grûn! 

 

Mienskip + Lânskip = Geen opschaling van windmolens op het vaste land. 

 


