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‘Wij hawwe al in barbecue’
WILLEM BOSMA

De rij turbines tussen Bitgummole
en Vrouwenparochie komt uit de ko-
ker van de Boazumers Peter Dijkstra
en Bauke Bakker. Hun dorpsgenoten
kennen het duo van een turbine die
in 2000 op het land van Bakker werd
geplant. Op papier was de mast 40
meter hoog, maar in het echt meer
dan 45 meter. Littenseradiel liet het
clandestiene gevaarte uiteindelijk
acht jaar later met de zegen van de
Raad van State afbreken.

Op de Hamerenweg heeft Dijkstra

BURDAARD Van alle turbineplan-
nen is die voor zeven molens van
185 meter aan de Hamerenweg op
Het Bildt het kolossaalst, maar ook
het wrakst onderbouwd.

nu louter vijanden gemaakt met de
manier waarop hij handtekeningen
van boeren heeft verzameld voor
zijn turbinevoorstel. Piet van der
Plaats zette zijn krabbel op een
schrijfblok, naar hij meende voor
een subsidieverzoek van de firma
Bakker-Dijkstra waar haast bij was.
Maar onder zijn handtekening
schreef Dijkstra later met de hand
dat Van der Plaats zijn grond voor
turbinebouw beschikbaar stelde.

,,Hy hat ús nea ferteld wat der
komme soe. Hy hat dat briefke ek
noch publisearre. Dêrmei set hy my
yn kwea deiljocht’’, zegt Van der
Plaats. Op de infoavond in Burdaard
wil Dijkstra wel toegeven dat hij de
buurt onvolledig heeft geïnfor-
meerd. Hij wijt dat aan tijdsdruk.
,,Jou hewwe ut nyt rechttoe-rechtaan

speuld’’, voegen de boze bewoners
hem toe.

Dijkstra’s bewering dat de turbi-
nes in een ,,vrije ruimte’’ zullen
staan waar de impact ,,nihil’’ zal zijn,
wordt weggelachen. Buurtbewoner
Wouter Mooij fileert daarna de hele
aanvraag van de Boazumers. De
streek vindt het een mop dat Dijk-
stra naast geldsbedragen ook een
jaarlijkse barbecue belooft als scha-
deloosstelling. ,,Wy hawwe al in bar-
becue op it Súdhoekfeest’’, klinkt
het.

Bij Fryslân foar de Wyn maakt het
relaas van de massaal opgekomen
Hamerenweg-omwonenden indruk.
,,Honderd procent is tegen’’, zegt
Hans van der Werf. ,,Dijkstra zal er
nog eens een nachtje goed over sla-
pen.’’


