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Mijn naam is Dimf Ghijsels, ik ben moeder van drie jongens, eigenaar van 4 paarden en werkzaam als 

directeur van een ontwikkelbedrijf. Ik ben mede initiatiefnemer van de petitie “geen windturbines in 

het Gein”. Inmiddels hebben meer dan 3200 mensen deze petitie ondertekend. Ik  spreek ook 

namens al deze mensen. 

Ik weet dat de gemeente vandaag gaat besluiten over de randvoorwaarden voor de zoeklocaties van 

grote windturbines. Ik weet ook dat zij dat doet vanuit de juiste intenties, namelijk om in 2040 

energieneutraal te zijn. 

Ik weet ook dat er nog geen besluiten zijn genomen ten aanzien van de zoeklocaties. Dat dat proces 

pas begint.  Dus dat we ons onterecht zorgen maken. Maar middels dit spreekrecht wil ik mijn 

teleurstelling uiten over het niet vooraf uitsluiten van het Gein Landschap. Ik zal dit zo dadelijk verder 

motiveren.   

Maar eerst wil ik mijn zorgen uiten. Vooruitlopend op de formele besluitvorming is Windunie met 

een flink aantal boeren uit het Gein in gesprek, zelfs meer dan dat. Er worden op dit moment  boeren 

verleid om hun grond voor heel veel geld ter beschikking te stellen voor 5 grote windturbines. En 

vanwege hogere verdienmodellen wordt ingezet op de allergrootste turbines. Deze kennen een 

tiphoogte van maar liefst 250 meter. Kunt u zich deze hoogte voorstellen? In Amsterdam is het 

allerhoogste gebouw zo’n 150 meter. Met deze turbines gaan we daar bijna 2 keer overheen.  Ze zijn 

4x zo groot als de kerktorens van Abcoude. Denk aan de slagkracht en het effect dat dit heeft voor 

dorpelingen op zonlicht, het constante geluid of aan de voetprint van ruim 26 meter per turbine. 

Denk aan meer dan 150 heipalen die de grond in moeten, denk aan de ontelbare vrachtautos met 

gewapend beton die hier voor nodig zijn en de grond in gaan. Om dit vervolgens na 20 jaar allemaal 

weer te moeten ontmantelen. Dat schijnt nu al meer dan een half miljoen per turbine te kosten. Wie 

gaat dat eigenlijk betalen? 

Inmiddels zijn niet alleen Gein bewoners maar ook vele dorpelingen ongerust. Getuige ook de 

hoeveelheid handtekeningen. Wat doet dit met het dorp. Want de mogelijke zoeklocatie ligt naast de 

historische dorpskernen van Baambrugge en Abcoude. Vanuit ieder gezichtsveld zullen de reuzen te 

zien, te horen en te voelen zijn.  

Terug naar het Gein Landschap. De acties en de weerzin van burgers over deze mogelijke plaatsing 

overtreft volledig het zogenaamde nimby gevoel. We hebben een aantal krachtige argumenten die 

de gemeente in acht zou moeten nemen voordat zij het Gein landschap wel als mogelijk zoekgebied 

aanwijst:  

1) Het betreft een uniek groen gebied onder de rook van Adam  

Met zijn karakteristieke molens, rivier en monumentale boerderijen, met de forten Nigtevecht en 

Abcoude (als onderdeel van de Stelling van Amsterdam-UNESCO Erfgoed),  met knotwilgen en 

bijzondere vogels, vormt het een uniek oudhollands landschap. Het Geingebied wordt al sinds 

eeuwen bejubeld en geschilderd. Als je als gemeente Groen wil zijn, dan is dat goed. Maar het 

produceren van energie voor landelijk gebruik mag dat nimmer ten kosten gaan van je zeldzame 

eigen groene landschappen. 

 

2) Het Geingebied nu verwoesten betekent kapitaalvernietiging van tientallen miljoenen 

Euro’s, eerder gespendeerd door het Rijk 

Tot op heden is het gebied altijd erkend en beschermd geweest door de overheid. Denk aan 
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de omlegging van de A6-A9 of het spooraquaduct, of de dijkverzwaring. Met dit alles heeft 

het Rijk , Provincie en Waterschap ettelijke tientallen miljoenen, zo niet honderden 

miljoenen geïnvesteerd om het Geingebied te behouden. Het zou daarom -met 

terugwerkende kracht- volstrekte kapitaalvernietiging dit gebied alsnog nu te verwoesten. 

 

 

3) Het Geingebied heeft een belangrijke economische waarde voor Abcoude en de regio. 

Het hele jaar door komen vele tienduizenden mensen recreëren, sporten en overnachten in 

Abcoude met zijn Geingebied. Mede door dit Geingebied is gastvrijheid en horeca 

uitgegroeid tot een economische factor van belang.  De talloze gasten, bezoekers, 

dagjesmensen, zorgen voor bestaansrecht van deze ondernemers en tegelijkertijd houden zij 

evendigheid en in stand 

 

Tot slot nog een aantal laatste aandachtspunten; 

- Nu Utrecht de grenzen van haar provincie opzoek, lijkt Noord Holland dat ook te doen. Zo 

dreigen nu in het gebied bij Nigtevecht, Driemond en Gaasperplas ook windturbines 

geplaatst te worden. En dat alles in een groene buffer gelegen in een van de drukst bevolkte 

stukken van Nederland. Voorkom dit, en beken kleur. 

- Daarnaast; zoals gezegd is de Windunie al heel actief in gesprek met een aantal boeren.  Hoe 

langer de Ronde Venen wacht me uitsluiten; hoe lastiger het wordt dit bedrijf hier nog op 

terug te duwen. 

- Ook belangrijk; vergeet ook niet de schade en de effecten die plaatsing van megaturbines 

tegen de dorpsgrenzen, heeft op de waardes van alle huizen in Baambrugge en Abcoude. Het 

is een van de duurste gemeentes van Nederland. Onderzoek toont aan dat hoe hoger de 

turbines, hoe groter de financiële schade; zeker hier in absolute zin.  

- Last but not least; er zijn andere manieren om ons mooie dorp energie neutraler te krijgen. 

Wij als werkgroep zijn gaarne bereid om op een ander moment met alternatieven te komen 

en mee te denken. Maar vandaag roepen wij op om dit bijzondere groene gebied binnen uw 

gemeente te koesteren en zo snel mogelijk uit te sluiten als zoeklocatie. 

 

Namens vele inwoners van Abcoude, 

Dank u wel. 


