
Goedenavond – dank u voor het inspreken Stichting SWG

Het gaat over twee kleine Amsterdamse zoekgebieden tot op de provinciegrens (rood) Amsterdam – 
Utrecht : Abcoudermeer – Hoge Dijk, linksonder en Gaasperplas – Gein, rechtsboven                   

4700 mensen tekenden vóór duurzame energie, en zijn tegen megaturbines in het unieke 
Geinlandschap. Voor de Utrechtse gemeente De Ronde Venen weegt dit zwaar. Maar Amsterdam 
zoekt tot aan de grens ervan. Wij hebben aan Amsterdam gevraagd om de volgende punten goed te 
wegen:

• de enorme recreatiewaarde van deze gebiedjes voor Amsterdammers en voor de omgeving
• de brief van burgemeester en wethouders van de Ronde Venen aan Amsterdam, september, 

waarin zij aan Amsterdam vragen het Geingebied niet te omsluiten met zoekgebieden, en geen
zoekgebieden aan te wijzen aan hun grens

• uw mo  tie   van   5 oktober   in   Provinciale Staten Noord – Holland,   met algemene stemmen 
aangenomen, waarin u aan uw bestuur vraagt om een samenklontering van zoekgebieden aan 
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de grens te voorkomen, en de publieke functies van het gebied voorop te stellen bij verdere 
planvorming

• moties 1 en 2 van de gemeente De Ronde Venen, in oktober beide met alle stemmen behalve 
één aangenomen: de 4700 hantekeningen laten wegen en rekening houden met 
landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied Stelling van 
Amsterdam, met name het Geingebied. 

Abcoudermeer, zoekgebied Amstel lll: bewoners slecht geïnformeerd
Het gaat om het vrij kleine Abcoudermeer (gemeente Ronde Venen) en het nog kleinere gezins - 
zwemvennetje Hoge Dijk (gemeente Amsterdam). Beide meertjes hebben strandjes, paadjes, 
houtwallen en bruggetjes en zijn toevluchtsoorden voor vogels en zijn bruisende recreatiegebiedjes 
van Amsterdammers en mensen uit Abcoude (9000 inwoners). We zwemmen, spelen, voetballen, 
wandelen, fietsen hier en spotten ijsvogels. Het Amstel lll zoekgebied gaat via AMC tot de oever van 
het Abcoudermeer, dit gebiedje is te dicht bij de grens. Bewoners daar hebben nog nooit van Amstel 
lll gehoord en weten niet dat dit over hen gaat. Hierdoor zijn de omwonenden zeer slecht 
geïnformeerd over de eventuele plannen. 

Het verzoek aan Amsterdam is: laat van Amstel lll het stuk tussen AMC en 
Abcoudermeer vrij van windturbines.

Gaasperplas, zoekgebied tussen de grens met het Gein en de zuidoostoever
Zie op de kaart rechts, Oostelijk, bij Driemond en Weesp, helemaal bovenaan: een stuk van de zeer 
grote en zeer schone Gaasperplas, gemeente Amsterdam. Ook een bruisend wandel-, speel-, 
dagrecreatie- en zwemgebied. Voor álle Amsterdammers. Het zoekgebied Gaasperplas grenst aan het 
Geingebied. 0 meter. 

Het verzoek aan Amsterdam is: plaats het zoekgebied verder van de grens af. 

Een landschap kent geen grenzen
Abcoudermeer en Gaasperplas vormen een geheel met het cultuurhistorische Geinlandschap : een 
open gebied met de middeleeuwse sterk kronkelende rivier. Langs het Gein staan kerkjes, 17e eeuwse 
molens, monumentale boerderijen, de meeste rijksmonument, en werelderfgoed. Een pareltje. De 
drie gebieden zijn één geheel! Het is een divers landschap. Maar een landschap kent geen grenzen.
_____________________________________________________________________________
Tenslotte: Hier een bloemlezing van belangrijke documenten, met onder andere de grenswijziging. 
Datgene wat nu zoekgebied Gaasperplas is, behoorde tot Abcoude, want het hoort bij het 
Geinlandschap. Amsterdam kreeg het toegewezen omdat het daar een weg wilde, maar de weg kwam
er niet. Nu heeft Amsterdam een verantwoordelijkheid tegenover het Gein!
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