Verslag infobijeenkomst Windpark Heibloem (uitbreiding Boerderijweg)
i.s.m. Gemeenschapsraad Heibloem
Datum
: Donderdag 26 oktober 2017, aanvang: 20:30 uur
Plaats
: Gemeenschapshuis De Klokkestoel, Sint Isidoorstraat 15 6089 NG Heibloem
Aanwezig : zie presentielijst (bijlage)
Ontvangst met koffie/thee
De bijeenkomst vindt plaats mede aan de hand van de PowerPointpresentatie 2e bijeenkomst
Gemeenschapsraad Heibloem dd. 26-10-2017 (zie bijlage). Introductie sprekers Zuidenwind door
John van den Bekker (Gemeenschapsraad Heibloem).
Sprekers tijdens de avond:
John Schoonbroodt (voorzitter Zuidenwind)
John Schoonbroodt , woonachtig in Baexem, is bijna gehele leven werkzaam geweest bij COVAS
(suikerbieten coöperatie) en heeft zodoende coöperatief werken in zijn bloed . Hij is sinds zijn
pensionering extra gemotiveerd geworden om een bijdrage te leveren aan een duurzamer
samenleving, vanuit zijn persoonlijke drijfveer om een leefbare aarde achter te kunnen laten voor
zijn (klein)kinderen. Hij is sinds 2016 voorzitter van Zuidenwind.
Alex Janssen (molenaar en lid bestuur Zuidenwind)
Alex, woonachtig in Helden vond voor zichzelf en zijn gezin duurzaamheid belangrijk. In zijn eigen
huis heeft hij in de loop van de tijd veel energiebesparende maatregelen getroffen. Toen in 2015
Zuidenwind op zijn pad kwam, was dat een aanleiding om actief te worden bij het realiseren van
windmolens voor het opwekken van duurzame energie in zijn eigen omgeving.
Verder zijn vanuit Zuidenwind aanwezig:
Janne Opmeer (coördinator van de werkgroep communicatie van Zuidenwind; maakt dit verslag).
1. Inleiding avond: door Alex Janssen
Welkom en toelichting op agenda (zie PowerPointpresentatie: bijlage; dia 2):
Uitgenodigd en aanwezig zijn naast inwoners van Heibloem en vertegenwoordigers van Zuidenwind,
een vertegenwoordiger van dorpsoverleg Egchel.
Doel van de avond is aanwezigen te informeren en uitleg te geven:
- over de huidige stand van zaken rond Burgerwindpark Heibloem (= de naam die vanaf heden
gebruikt wordt voor het plan, voorheen genoemd project Boerderijweg), Coöperatie Zuidenwind,
- over het verdere proces, doel en werkwijze klankbordgroep en
- het Omgevingsfonds.
Aanwezigen kunnen tussendoor vragen stellen.
Daarna volgt de introductie van John Schoonbroodt (voorzitter Zuidenwind). Hij benadrukt dat het
woord “coöperatieve aanpak” letterlijk staat voor “samenwerken”, dus samen met de omgeving het
windpark realiseren met expliciet aandacht voor de omgeving/omwonenden. Geen verborgen
agenda’s, zo veel mogelijk transparantie. Deze avond moet daaraan bijdragen. Dit nieuwe windpark
Heibloem is overigens een initiatief van de vanuit buurtcoöperatie Boerderijweg, waarmee
Zuidenwind ook nauw heeft samengewerkt bij het realiseren van haar windmolen in Windpark Neer
(de 5de van het park), de Coöperwiek.
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In het kader van het realiseren van Windpark Heibloem is contact gezocht met omwonenden/
bewonersgroepen:
- Boerderijweg/ Witdonk-Beringe: al 2 bijeenkomsten op 27-06 en 20-09
- Kern Heibloem i.s.m. Gemeenschapsraad Heibloem: 2 bijeenkomsten op 28-06 en vandaag, 26-10
Het is de bedoeling dat er begin 2018 een 3de gezamenlijk omwonenden overleg wordt gepland,
bedoeld voor alle bewonersgroepen die straks mogen profiteren van het omgevingsfonds (zie ook dia
11 van de presentatie). Een grotere schil van omwonenden mag ook projecten indienen voor een
bijdrage uit het projectenfonds dat Zuidenwind ook heeft (naast het omgevingsfonds).
Er zijn ook plannen voor windparken in de gemeente Peel en Maas; er zijn daar initiatiefnemers voor
Windpark Egchelse Heide en Windpark Beringe. De gemeente Peel en Maas schijnt een voorkeur te
hebben uitgesproken voor de aanleg van Windpark Egchelse Heide (daarin neemt de coöperatie
Peel-energie voor 25 % deel).
De gemeenteraad van Leudal heeft op 26-9 jl. ingestemd met het principeverzoek voor de aanleg van
WP Heibloem. Dat betekent dat nu de voorbereidingen kunnen worden getroffen voor de aanvraag
van de omgevingsvergunning (zie dia 10). Alle stukken (o.a. het principeverzoek) staan op de website
van Zuidenwind: www.zuidenwind.org .
2. Brandende vragen: door Alex Janssen/John Schoonbroodt
Vraag 1:
Antwoord:

Vraag 2:
Antwoord:

N.a.v. dia 3: wat zijn die rode puntjes (PowerPointpresentatie: bijlage; dia 3)?
Dat zijn woningen; je kunt hierop alle woningen die in de omgeving van WP Heibloem
liggen zien. Zuidenwind beschikt over het programma windviewer, waarmee je op
“streetview- achtige” wijze vanaf ieder punt een visualisatie kunt maken hoe het
windpark er vanaf dat punt straks uit zal zien.

Hebben windparken in elkaars nabijheid invloed op elkaar?
Ja, windparken in elkaars nabijheid beïnvloeden elkaar altijd. Dit heet interferentie.
Die beïnvloeding gaat over het landschap, maar ook over energieopbrengst. Dat heet
dan “parkeffect”. Over het effect van het eventueel te realiseren windpark Egchelse
Heide op de al bestaande molen Coöperwiek van Zuidenwind (verlaagde
stroomopbrengst) is overleg over de hoogte van de planschade). Over de andere
parken niet, want moeten nog worden gerealiseerd, dus precieze aanleg is nog niet
bekend.
Vraag 3:
Waarom lijkt het alsof bijna alle windmolens van Limburg in midden Limburg worden
geplaatst en dan ook nog in deze buurt (omgeving Leudal /Peel en Maas/ Nederweert
/Weert)? Kan de Provincie daar niet wat aan doen?
Antwoord:
Provincie Limburg heeft opdracht van het Rijk om t/m 2020 95,5 MW (MegaWatt )
aan windenergie te realiseren (in heel NL: 6.000 MW, dus eigenlijk betrekkelijk klein
aandeel). Dat zijn met de huidige opbrengsten ca. 35 windmolens.
Er staan in Limburg nu 4 + 1 = 5 molens in Neer en 1 in Heerlen, dus totaal 6 stuks. In
het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) is bepaald dat er geen molens hoeven
te worden gerealiseerd in zuid Limburg=nationaal landschap, niet in het winterbed
van de Maas en niet in de zogenaamde Natura 2000 gebieden (natuurgebieden met
speciale status).
De zogenaamde jonge ontginningen zijn in de landschapsvisie van de provincie
aangewezen als kansrijk voor windenergie. Windpark Heibloem (2 molens gepland)
ligt in zo’n jonge ontginning, net als Windpark Neer (al bestaand) en Windpark
Kookepan bij Neer, waar Leudalenergie 3 molens wil gaan ontwikkelen.
En dat geldt ook voor de initiatieven Egchelse Heide en Beringe.
NB. Zie voor meer info over Windenergie in Limburg ook de bijlage “Wind is nodig” (pdf) – info over
windenergie samengesteld door Provincie Limburg en Gemeente Leudal.
2

Vraag 4:
Antwoord:

Worden er alleen molens geplaatst waar het voldoende waait?
Dat klopt. Het waait hier weliswaar minder dan bijvoorbeeld aan de kust, maar er is
regelmatig een windsnelheid van ruim 6 m/sec. en dat is voldoende om landmolens
rendabel te laten draaien.
Nederland is verdeeld in 4 windzones met een gemiddelde windsnelheid per zone.
De hoogte van de subsidie (SDE = subsidie duurzame energie) van het Rijk is op die
zones gebaseerd. Als SDE wordt toegekend, is gedurende 15 jaar de stroomprijs per
geproduceerde KWh gegarandeerd. In die periode wordt door het Rijk aan de
initiatiefnemer het verschil tussen de stroomprijs op de markt en de gegarandeerde
stroomprijs betaald. Voor de Coöperwiek (gebouwd in 2015, hoogte mast 98 m.,
wiekdiameter: 92 m., totale hoogte mast en wieken samen: ca. 140 m.) ontvangt
Zuidenwind: € 0,11 per kWh opgewekte stroom gedurende 15 jaar. Het is ons
onbekend hoeveel SDE per geproduceerde KWh is toegekend aan de 4
oorspronkelijke molens van WP Neer. Deze molens zijn echter enige tijd geleden
door de toenmalige projectontwikkelaars verkocht aan een Japanse firma en dus
verdwijnen de opbrengsten van die molens nu naar Japan.
Het is de bedoeling om uiterlijk begin oktober 2018 SDE aan te vragen voor de 2
nieuw te bouwen molens. De SDE daalde de afgelopen jaren en zal dan naar
inschatting in 2018 nog maar € 0,07 per kWh opgewekte stroom bedragen. Om deze
verlaging aan subsidie te compenseren worden de molens die op land worden
gebouwd steeds groter, want hoe hoger, hoe harder de wind waait, en hoe groter de
wieken hoe meer wind je vangt.

De hoogte van de mast van de nieuw te bouwen molens wordt ongeveer 130 m. met
een wiekdiameter van 142 m. en een totale hoogte van ca.200 m.
Er worden overigens ondertussen al landmolens gebouwd met een masthoogte van
140 tot 150 m. Dit hoogteverschil zie je in het landschap bijna niet door de
onderlinge afstanden tussen de molens.
Op objecten hoger dan 150 m. komen rode lampen; dat is bakenverlichting o.a. voor
de luchtvaart.
NB. Na afloop van de bijeenkomst hebben een aantal omwonenden met hulp van Alex en windviewer
vanaf hun straat in Heibloem bekeken of ze de nieuw te bouwen molens zouden kunnen zien.
Dat bleek niet/nauwelijks het geval, vanwege de tussengelegen bossage.
Vraag 5:
Antwoord:

Die garantieprijs van € 0,07 per kWh opgewekte stroom, betaalt de klant dat?
Nee, de SDE-pot van waaruit de subsidie voor het opwekken van duurzame energie
wordt gesubsidieerd, wordt gevuld via belastingen dus door de belastingbetaler.

Vraag 6:
Antwoord:

Hoe staat de gemeente Leudal t.o.v. wind en hoe zit het met Peel en Maas.
In midden Limburg werken een aantal gemeenten samen qua beleid op gebied van
windenergie. Dit betreft de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en later heeft ook
Peel en Maas zich bij die samenwerking aangesloten. De gemeenten hebben
uitgangspunten opgesteld over coöperatieve aanpak, omgang met de buurt en
landschap. In overleg met de Provincie hebben zij een onafhankelijk windpanel
ingesteld met daarin inhoudelijk deskundigen, o.a. ook een landschapsarchitect.
Dit panel adviseert de gemeenten over in welke mate een plan voldoet aan de
uitgangspunten. Dit panel heeft voor Leudal de principe-verzoeken van zowel WP
Heibloem als WP Kookepan positief beoordeeld. Dat gold niet voor andere
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initiatieven in Leudal. Mede op basis van die beoordeling heeft B&W van Leudal en
daarna de raad op 26-9 jl. aangegeven dat die beiden initiatieven verder kunnen gaan
met een aanvraag voor omgevingsvergunning.
In Peel en Maas is bestuurlijk een iets andere weg bewandeld, maar daar weten wij
niet het fijne van.
Vraag 7:
Antwoord:

Wat gebeurt er met de schaduw van de wieken? (zie dia 7)
Slagschaduw, veroorzaakt door het draaien van de wieken, wordt als hinder ervaren.
Er kan aan de hand van tabellen met daarop tijdstip en bijbehorende zonnestand
exact van te voren worden uitgerekend wanneer er sprake is van potentieel
hinderlijke slagschaduw op de gevel van huizen in de omgeving van het windpark
(bijvoorbeeld bij laagstaande zon). Wanneer dat aan de orde is, wordt de molen kort
stil gezet. Dit gebeurt computer gestuurd. Doen van onderzoek naar slagschaduw is
verplicht en de maatregelen om de hinder daarvan te voorkomen is onderdeel van
onderzoeken die een initiatiefnemer van een windpark moet doen voor het
verkrijgen van de bouwvergunning. Slagschaduw kan tot ca. 2 km rondom de molen
een effect zijn.

Vraag 8:
Antwoord:

Hoe zit dat met geluid? (zie dia 7)
In theorie kan er tot ca. 400 -450 m. sprake zijn van geluidhinder; geluid wordt
veroorzaakt door turbulentie en turbulentie gaat ten koste van opbrengst van de
molen. Dat betekent dat er zo veel mogelijk wordt gedaan om turbulentie te
voorkomen/zo gering mogelijk te houden. En dat geldt dan ook voor de hoeveelheid
geluid (economisch motief).
Bij windmolens is bij geluid sprake van een wettelijke grenswaarde. Bij 2 woningen is
mogelijk sprake van een overschrijding van deze grenswaarde. Met de eigenaren van
die woningen is overleg geweest en er is overeenstemming met hen bereikt over de
compensatie voor deze geluidsoverlast.

Vraag 9:
Antwoord:

Er vliegen regelmatig helikopters in de buurt. Mag dat? (zie dia 7)
Ja, dit gebied is een laagvlieggebied. Defensie is op de hoogte van de plannen voor
het windpark. De mogelijke verstoring door het windpark op de radar wordt door
TNO berekend en getoetst aan de normen van Defensie. Voor beide parken, dus WP
Heibloem en ook WP Eghelse Heide, lijkt er geen sprake te zijn van te grote
verstoring. Op basis hiervan zouden beiden parken vergund kunnen worden.

Vraag 10:

Klopt het dat ze in Duitsland soms windmolens hebben stilgezet omdat er te veel
stroom werd geproduceerd?
Ja, dat klopt. Het bewaken van de stabiliteit in het stroomnet is een taak van de
netbeheerders. Zij zorgen dat vraag en aanbod elke seconde gelijk is. Op dit moment
wordt door de netbeheerders (o.a. in Nederland en Duitsland) hard gewerkt om dit
soort situaties te voorkomen. Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar geschikte
mogelijkheden op het surplus aan opgewekte duurzame energie op te kunnen slaan
(bijvoorbeeld in grote batterijen).

Antwoord:
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Vraag 11:
Antwoord:

Vraag 12:
Antwoord:

Hoe zit het met vogelsterfte veroorzaakt door windmolens? (zie dia 7:
Natuurwaarden)
Bij de Coöperwiek zijn door de molenaars (die zijn iedere 3e za van de maand daar
aanwezig) nog nooit dode vogels gevonden in de buurt van de molen. Het zou
kunnen dat deze tussentijds misschien weggehaald door vossen of andere rovers.
Maar vogels zijn slim en ontdekken veelal tijdig veranderingen die windturbines in
luchtstromen veroorzaken. Ze passen vervolgens hun vliegroutes aan om mast en
wieken te vermijden. Desalniettemin kunnen er slachtoffers zijn. Zang en
weidevogels nestelen ook wel onder windturbines, omdat daar géén roofvogels
komen. Windturbines plaats je dus niet in een trekroute van vogels.
Over eventuele natuurmaatregelen voor WP Heibloem wordt overleg gepleegd met
een vertegenwoordiger van de werkgroep Natuur van de Studiegroep Leudal en van
de Natuur- en Milieufederatie Limburg. Er wordt gekeken naar aanwezige
dassen(burchten), vleermuizen en vogels (o.a. trekroute).
Waarom zijn er 2 turbines gepland? (zie dia 6)
Dat is aan te sluiten op het huidige ruimtelijk-visuele landschapsritme van WP Neer;
met de 2 geplande molens wordt dat: 2-3-2 i.p.v. 2-3-1 (is advies van
landschapsarchitect).

Nadere toelichting op dia 10: Wat gaan we verder doen:
- Invulling geven aan klankbordgroep:
Doel van de klankbordgroep: Meedenken over verschillende aspecten van de ontwikkeling van het
windpark, bijvoorbeeld de organisatie en inzet van het omgevingsfonds en op de wijze waarop
Zuidenwind met de omgeving van het windpark communiceert. De klankbordgroep bestaat in het
ideale geval uit vertegenwoordigers van omwonenden en andere belanghebbenden (stakeholders,
bijv. vertegenwoordigers van natuur- en milieugroepen) en de gemeente Leudal. Op dit moment is
vanuit (de gemeenschapsraad) Heibloem John den Bekker al aangemeld voor de klankbordgroep. Er
wordt een oproep gedaan aan de aanwezigen om zich eventueel ook aan te melden voor de
klankbordgroep.
NB. Na afloop van de bijeenkomst heeft ook Jan Derks zich aangemeld voor de klankbordgroep als
mede vertegenwoordiger van de inwoners van Heibloem.
- Invulling geven aan omgevingsfonds:
Doel van het omgevingsfonds: Financiële opbrengsten molen breder inzetten dan alleen voor de
grondeigenaren, ook voor de omwonenden in bredere zin. Het bedrag voor het omgevingsfonds
wordt geschat op € 9.000,- per jaar gedurende 15 jaar voor de twee molens samen die nu gepland
staan. Het bedrag is gebaseerd op € 0,50 per geproduceerde MWh aan stroom (ingeschatte
jaarproductie: ca. 18.000 MWH). Het definitieve bedrag is natuurlijk afhankelijk van definitieve
opbrengsten. Die kunnen nauwkeuriger worden berekend als de plannen verder zijn uitgewerkt.
Opbouw van het fonds is pas wanneer de molen gebouwd is (en dus produceert), naar inschatting in
het 4de kwartaal 2019 (zie dia 11). Een voorbeeld van besteding van het omgevingsfonds bij de bouw
van de Coöperwiek: bijdrages aan de aanleg van een glasvezelnetwerk aan de Boerderijweg en aan
het project “Zon voor asbest” in de omgeving van die molen.
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Voor de besteding van het omgevingsfonds is geen vooropgestelde verdeling of besteding. Dat
moeten de omwonenden samen in overleg bepalen, maar het desbetreffende project ook zelf vorm
geven en uitvoeren/realiseren. Zuidenwind kan wel desgewenst wat advies of ondersteuning bieden
daarbij. John den Bekker heeft al veel ideeën voor een project dat uit het omgevingsfonds zou
kunnen worden gerealiseerd: “Gemeenschapshuis de Klokkestoel energieneutraal”. Hennie Korten
geeft aan dat je het jaarlijkse bedrag dat beschikbaar komt ook gedurende aantal jaren kunt
opsparen om grotere uitgaves in één keer te kunnen doen .
Duurzame Projecten: Zuidenwind steunt en initieert duurzame projecten in de omgeving (breder dan
direct omgeving van het WP). Dat doet ze door kennis in te brengen en ook door financieel bij te
dragen. Wanneer je lid bent van Zuidenwind (lidmaatschap kost: € 10,- per jaar) kun je meebepalen
aan welke projecten subsidie wordt toegekend. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van een
educatieproject over duurzame energie voor de basisscholen in Leudal dat sinds schooljaar 20162017 wordt uitgevoerd door vrijwilligers van Bezoekerscentrum Leudal, Watermolen St. Elisabeth en
Zuidenwind.
Vraag 13:
Antwoord:

Waarom is er maar 15 jaar sprake van het omgevingsfonds?
Dat heeft met economische levensduur van de turbine maken. De economische
levensduur bedraagt 15 jaar. De SDE - financiële steun loopt ook 15 jaar. De molens
zijn dan afgeschreven en de leningen afgelost.
De technische levensduur van een molen is naar inschatting 25 jaar (inclusief
wieken), maar of het deze zonder SDE dan nog rendabel is de vraag.
De molen kan na 15 jaar of pas later helemaal worden afgebroken; de vergunning is
(net als bijvoorbeeld voor de bouw van een huis), voor onbepaalde tijd.
Zuidenwind blijft natuurlijk langer dan 15 jaar duurzame projecten steunen.

Vraag 14:
Antwoord:

Voldoet de Coöperwiek aan de productieverwachtingen?
Ja en nee; ja: meer dan 99% van de tijd is de molen technisch beschikbaar om met
windkracht stroom te produceren; nee: het afgelopen jaar heeft het minder hard
gewaaid dan de voorspelde verwachting. Afname van wind op land is een
voorzichtige trend die samenhangt met klimaatverandering. We houden hier
rekening mee bij het berekenen van de windverwachting van de nieuwe molens.

Vraag 15:

Zijn de molens te gebruiken als steunzender voor het GSM-netwerk van
telecomproviders (mogelijk interessant als extra inkomstenbron)?
De leverancier van de molens geeft aan dat dat mogelijk is. We kunnen de masten
verhuren voor dat doel.

Antwoord:

Vraag 16:
Antwoord:

Hoe ziet de verdere planning er grofweg uit? Ofwel wanneer gaat de 1e schop de
grond in? (zie dia 6 en dia 10)
12-09-2017
Principeverzoek behandeld in Commissie Fysiek van Leudal
26-09-2017

Principeverzoek behandeld in de gemeenteraad van Leudal

Rest 2017

Consensus met grondeigenaren en direct aanwonenden omzetten in
overeenkomsten. Nadere uitwerking conceptplan: rekenen aan
geluid, opbrengst en onderhoud, prijs, verdere inpassing in
landschap, rekening houdend met omwonenden en natuur
(onderzoeken vleermuizen etc.).
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Vraag 17:
Antwoord:

Begin 2018

Aanvraag omgevingsvergunning en wijziging bestemmingsplan.

Geheel 2018

Regelen financiering: aanvraag SDE (okt. 2018), leningen bank en
participaties leden Zuidenwind/omwonenden etc.

Eind 2018

De financiering geregeld.

2019

Realisatie: bouw molens en benodigde infrastructuur (start 1e -3e
kwartaal 2019; bouwduur: ca. 9 maanden). De snelheid in de
planning is sterk afhankelijk van de procedures , de financiering maar
ook van de levertijd van de turbines.

Hoeveel kosten de molens en hoe worden ze gefinancierd?
De kosten van een molen bedragen naar inschatting € 5.000.000,-inclusief de bouw
en aanleg van weg en opstelplaats voor de hijskraan.
Financiering in principe 20% door leden en 80% door lening bij een bank. Zuidenwind
moet voor de twee molens dus zo’n 2.000.000 eigen geld in kunnen leggen.
We verdienen met de Coöperwiek geld om te investeren , maar het is nog een hele
uitdaging.
Je bent als lid niet verplicht om geld in te leggen. Het rendement wordt bepaald door
leden op voorstel van het bestuur; Het rendement van de Coöperwiek bedraagt zo’n
5% .
Op dit moment worden het leningensysteem (voor 5-10 of 15 jaar) omgezet in een
participatiesysteem. Participaties zijn onbeperkt qua duur maar kunnen onderling
worden verkocht als iemand eerder zijn inleg terug wil. ALV heeft hier op 30-09 jl.
mee ingestemd. Binnenkort volgt hier meer info over (ook op de website:
www.zuidenwind.org).

Ten slotte: er wordt een volgend informatief overleg ingepland voor de omwonenden voordat de
bouwvergunning wordt aangevraagd. Dat zal naar inschatting ergens begin 2018 zijn. Ook zal er naar
inschatting ergens in december een 1e bijeenkomst worden gepland met de klankbordgroep.
Elke 3de zaterdag kunt u van 10.00 – 12.00 u. kosteloos de Coöperwiek bezoeken; molenaars zijn daar
dan aanwezig om tekst en uitleg te geven. Eerstvolgende mogelijkheden dus za 18-11 en za 16-12
2017.
John den Bekker dankt de vertegenwoordigers van Zuidenwind en geeft aan dat uitleg/promotie van
de plannen van WP Heibloem onder bewoners van Heibloem zal plaatsvinden via:
-

Heibloem blaadjes
Website Gemeenschapsraad
Facebookpagina Gemeenschapsraad
Eventueel huis-aan-huis verspreiden van de flyer van Zuidenwind.
Mond op mond

Zuidenwind zal zelf verslag en presentatie etc. verspreiden onder aanwezigen die hun e-mailadres
hebben genoteerd op de presentielijst.
3. Borrel (op kosten Zuidenwind) en napraten
Tijdens de nazit aan de bar geven al 4 aanwezigen aan lid te willen gaan worden.
Janne Opmeer, Zuidenwind 12-11-2017
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