Ik ben Klaas Schonenberg en ik woon in Gein 4, dat deel uitmaakt van de wijk Gaasperdam,
Amsterdam Zuidoost. Ik ben een van de bewoners die niet tegen groene energie zijn, maar die zich
wel grote zorgen maken over de toekomst van de groene recreatiegebieden in een stedelijk gebied
als Amsterdam. Een tweetal van deze gebieden, dichtbij de provinciegrens met Utrecht, namelijk het
Abcoudermeer en de Gaasperplas, zijn aangewezen als mogelijke plek om windturbines te plaatsen.
Het Abcoudermeer grenst aan een openbare golfbaan en het recreatiegebied De Hoge Dijk, dat een
drukbezocht wandel- en fietsgebied is, met een zwemmeertje waar ‘s zomer veel gebruik van wordt
gemaakt.
De Gaasperplas is een plas waar gezwommen, gekanood en gezeild wordt en is omgeven door een
park. Het is naast De Hoge Dijk het belangrijkste recreatiegebied voor de inwoners van Amsterdam
Zuidoost.
Dat deze groene recreatiegebieden onmisbaar zijn is in deze coronaperiode nog eens bevestigd. Zij
zijn niet alleen van belang als longen voor Amsterdam, maar ook voor recreatie, ontspanning en de
geestelijke en lichamelijke gezondheid van haar bewoners.
Daarnaast vormen de genoemde gebieden groene buffers tussen de provincies Noord-Holland en
Utrecht. Voorkomen moet worden dat windturbines aan de provinciegrens worden geplaatst, zoals
Amsterdam nu van plan is. De kans is dan groot dat dit grensgebied vanuit beide provincies wordt
belast met turbines. De functie van groene buffer wordt hierdoor sterk aangetast.
Daarom moeten het Abcoudermeer en de Gaasperplas worden uitgesloten van de bouw van
windturbines met hun funderingen en toegangswegen. Ook moeten deze gebieden voor de toekomst
beschermd worden tegen eventuele zonneweiden.
In het najaar van 2020 zijn door de gemeente Amsterdam sessies belegd rondom de zoekgebieden
voor windturbines. Eén van de conclusies was dat bijna 100% van de bewoners de plaatsing van
windturbines nabij hun woonplek niet ziet zitten. De gemeenteraad moet zich dan ook grote zorgen
maken over dit gebrek aan draagvlak. Dit overduidelijke signaal kan de politiek niet negeren.
Bewoners willen niet alleen gehoord, maar ook serieus genomen worden. Dus geen windturbines bij
het Abcoudermeer en de Gaasperplas.

