
dodelijke keerzijde van windmolens 

Neodymium magneten 

Zie volledig document bij studies en documenten  

   

De bouw van de in het energieakkoord genoemde duizenden windmolens kost aan 

honderden Chinese arbeiders het leven en maakt duizenden mensen ernstig ziek  

   

Met de eerste stormen achter de rug weten windmolens nogal wat aandacht te trekken. 

Beveiligingen die niet werken waardoor de windmolen over z’n toeren gaat, wieken die 
afbreken, complete masten die omvallen, en helaas enkele dodelijke ongevallen bij een 

windmolen in Zuid Holland.  

Over het algemeen zijn windmolens veilig. Behalve ongemak voor de omgeving van een 

windmolenpark op land in de buurt van woningen zijn er bij calamiteiten met windmolens 
helaas ook enkele  burgerslachtoffers door brand in een windmolen te betreuren geweest.  

Vrijwel dagelijks lezen we over de betreurenswaardige dood van twee jonge medewerkers 
van een onderhoudsbedrijf uit Barneveld (Telegraaf 26-01-2018), zonder dat er ook maar één 

woord aandacht wordt besteed aan de dood van tientallen inwoners en werknemers van 
fabrieken in China die voor Nederlandse windmolens de magneten maken.  

   

Hoe anders is dat bij de fabricage van één van de belangrijkste onderdelen van de generator, 

de neodymium magneten die in China worden gemaakt.  

In de stad Baotou in Noord China aan de grens met Mongolië, voltrekt zich een humanitaire 

ramp van ongekende omvang, met dank aan de windmolens die in Nederland, Engeland, 
België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Schotland het groene plaatje moeten inkleuren.  

   

Deze neodymium‐magneten worden hoofdzakelijk  in China gefabriceerd  omdat daar, in de 

omgeving van de plaats Baotou, tegen de grens van Mongolië aan, de kostbare zeldzame 
grondstoffen worden gevonden die nodig  zijn om de neodymium‐magneten te maken.  

   

In Baotou moet het neodymium worden gescheiden van uranium en thorium, twee 

radioactieve materialen. De stoffen worden na winning en verwerking van neodymium samen 
met andere giftige chemicaliën gedumpt in nauwelijks beschermde bassins en meren.  

https://www.burentegenwindmolens.nl/studies-en-documenten/


Grondwater wordt besmet met radio‐actieve straling, de lucht bevat hoge concentraties giftige 

stoffen en planten, dieren en mensen worden dodelijk ziek.  

   

Het plaatsen van windmolens in Nederland, Engeland, België, Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk en Schotland draagt bij aan het ontstaan van een enorm kunstmatig meer van de 

meest giftige stoffen die er op aarde zijn.  

Dit is de dodelijke en sinistere kant van de windmolenfabrikanten waar een mens liever niet 

aan herinnerd wil worden.  

   

Elke dag stromen honderdduizenden liters radioactief water vermengd met vergiftigde aarde 
door roestige pijpleidingen vanaf de fabrieken naar dit meer. Het stralingsniveau van het meer 

ligt 10 tot 40 keer hoger dan de normen die wij in het westen nog als veilig voor de mens 
hanteren.  

Deze stinkende en misselijk makende smurrie is het resultaat van een industrieel proces dat 
ervoor moet zorgen dat in Nederland en omringende landen de windmolens draaien.  

   

Westerse bezoekers kregen de schrik van hun leven: De apocalyptische aanblik van deze grote 

geheime giftige en borrelende dump, die bij elke windturbine die  

gebouwd wordt, groter wordt en méér mensen ziek maakt.  

De borrelende troep doet direct een aanval op de zintuigen van de bezoekers. Al na enkele 
seconden loopt het water uit de ogen en vullen de longen zich met een bijtende stank. De 

magen keren zich om en de hoofden bonkten. En dit allemaal slechts na een verblijf van 
amper tien minuten aan de rand van deze gifpoel  

   

De instanties houden de resultaten van stralings‐ en toxiciteitstesten angstvallig geheim en 

politici in de omringende dorpen hebben geweigerd om publiekelijk te erkennen dat de 
gezondheidsrisico’s het gevolg zijn van het giftige meer.  

   

Wat doet de Nederlandse politiek?   

Het is opmerkelijk dat de Nederlandse politiek zich stil houdt ten aanzien van deze 
humanitaire ramp die mede hun schuld is. Het is stil vanuit de Tweede Kamer.  

Een mensenleven telt bij hen kennelijk niet mee als het aan de andere kant van de wereld ligt. 
Of men is/houdt zich onwetend.  



Het blijft stil, want er moeten immers windmolens gebouwd worden….. het publiek zou zich 

eens kunnen keren tegen de doelstelling om duurzaam te zijn….  

   

Het windmolenplaatje wordt dan ineens minder groen en duurzaam. Denkt u daaraan 

als u weer zo’n windmolen passeert.  

 


