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Allereerst zal ik me even voorstellen. Ik ben Frank Hollak en heb samen met mijn vader een
melkveehouderijbedrijf in het Dalfserveld aan de Hoevendwarsweg 5 te Dalfsen. Ik ben
getrouwd, en woon daar samen met mijn vrouw.
Indien de windturbines door de initiatiefgroep Hooislagen geplaatst worden, hebben wij er
één recht voor ons huis staan, en de rest kijken wij schuin op. De dichtstbijzijnde komt dan
een aantal honderden meters van ons huis af. Onlangs zijn wij bij de windturbines bij
Staphorst wezen kijken. Onze conclusie is dat we zeker geluidsoverlast van die windturbines
zullen hebben.
Bij deze willen wij kenbaar maken dat wij tegen de windturbines in het Dalfserveld opstelling
Hooislagen zijn. Het is een ramp voor ons landschap. Ten eerste is het ontsiering van het
landschap. Het mooie uitzicht over de landerijen is weg. Wij wonen hiet nu net een jaar op de
boerderij, en iedereen die hier voor het eerst komt, roept meteen: `Wat hebben jullie een mooi
uitzicht!' en `Wat is het hier lekker rustig's avonds!'.
Ten tweede is het nu nog zo rustig in het Dalfserveld. De vogels en wilde dieren hebben nu
nog alle ruimte. Gisteren liepen er nog 3 reebokken door ons land. Deze dieren zullen
allemaal niet meer in ons gebied komen, als de windturbines er staan. Ten derde de
geluidsoverlast, waarover ik eerder al heb gesproken. Ten vierde ontstaat er door de
opwekking van stroom straling, welke slecht is voor de gezondheid. Zeker voor degenen die
er dichtbij wonen.En dan heb ik het nog niet over de slagschaduw die wij er later op de dag
aan zullen ondervinden, en de schittering als de zon er op schijnt er weerkaatst naar ons.
Van de geluidsoverlast, de straling en de schittering zal ons mellcvee ook overlast
ondervinden.
Tevens hebben wij er bezwaar om, dat de initiatiefgroep Hooislagen niet zelf in de
windturbines investeert. Zij laten de windturbines door een investeringsbedrijf (Crroenraedt
BV) zetten, en lopen er zelf geen enkel ondememingsrisico over. De initiatiefgroep
Hooislagen ontvangt hier jaarlijks heel veel geld voor, terwijl wij en andere buurtbewoners er
tegen aan moeten kijken, en ook de overlast van ondervinden, en wij zien hier helemaal niets
voor terug.



Als laatste willen wij nog even zeggen, dat er veel meer mensen in de buurt tegen de
windturbines opstelling Hooislagen zijn. Als u dit eens rondvraagt, zult u daar ook zelf
achterkomen.
Indien u hier over nog vragen aan ons heeft, mag u altijd contact met ons opnemen, en kunnen
we onder het genot van een kopje koffie bij ons op de boerderij in het nog mooie en rustige
Dalfserveld verder discusseren over de windturbines.
Met vriendelijke groet,
Frank en Monique Hollak
Hoevendwarsweg 5
7722 PP Dalfsen
Tel. 0529-427401
Email: moniquewijnberg@hotmail.com


