Geacht bestuur, geachte leden van de stadsdeelcommissie,
Wij zijn bewoners van Amsterdam zuidoost, huurders van Eigen Haardwoningen in
Reigersbos en wij hebben begrepen dat er mega-windturbines staan gepland in twee
‘zoekgebieden’ in ons stadsdeel. Onder de naam "Zoekgebied Amstel III" wordt het hele
gebied tussen Bullenwijk en het Abcoudermeer, zowel de tienduizenden bewoners als de flora
en fauna in het beschermde gebied De Hoge Dijk (Natuurnetwerk Nederland) bedreigd door
lawaai, slagschaduw, knipperlicht en -voor vogels, vleermuizen en insecten -potentieel
dodelijke wiekslag. Daarnaast wordt het, nu al door het nieuwe Toekomstplan ernstig
bedreigde Gaasperplasgebied als zoekgebied genoemd. Dat gebied behoort overigens tot
hetzelfde NNN en maakt onderdeel uit van dezelfde ecologische verbindingsstructuur.
Onze woonwijken bestaan overwegend uit blokken met (middel-)hoogbouw. Wij hebben
veelal geen back yard en vaak zelfs geen balkon. Voor onze frisse lucht en beweging zijn we
afhankelijk van het openbaar groen, ook al omdat veel bewoners geen dagje naar de Veluwe
of Zandvoort kunnen betalen. Wel behoren we tot de buurten met de slechtste gezondheid van
Nederland. Lawaai in het algemeen is al bewezen schadelijk voor mens en dier en zowel de
WHO als het RIVM waarschuwen daarnaast expliciet tegen het laagfrequente geluid van deze
turbines. Leer- en studieprestaties kunnen negatief worden beïnvloed, gedragsstoornissen
concentratieproblemen en overprikkelbaarheid, hart- en vaatziekten, (jeugd-) obesitas: er zijn
ondubbelzinnige verbanden aangetoond tussen slaap-en rustdeprivatie en al deze
aandoeningen.
Onze jeugd scoort opvallend laag op bijvoorbeeld de CITO eindtoets, gezien wat er op grond
van hun aanleg, talenten en motivatie verwacht mag worden. Er bestaat, zie boven,
overtuigend wetenschappelijk bewijs voor niet alleen de relatie tussen onderpresteren op
studiegebied en gebrek aan (nacht-) rust, maar ook evidentie voor de positieve effecten van
een toegankelijke rustige en vooral groene en natuurlijke nabije omgeving.
In deze wijk bestaat al een enorme cumulatie aan lawaai: we wonen onder een van de drukste
vliegknooppunten van Europa. In onze slechtgeïsoleerde huurwoonblokken, is het nooit stil:
ingeklemd tussen overvolle spoorlijn, de A2 en A9 én het knooppunt Holendrecht. Daarnaast
is er -buiten covidtijd - veel lawaaioverlast van de vele herrie-evenementen in het stadsdeel.
De huurblokken in o.a. Reigersbos, Holendrecht, de onlangs opgeleverde woningnieuwbouw
omgeving Meibergdreef, de studentenwoningen en de flats Bullewijk-Bijlmer H-buurt staan
zo'n 1500 meter hemelsbreed van een turbine aan de Ouderkerkerplas. Het gaat om een ‘klein
model’, dat niet meer wordt gebouwd. Bewoners geven aan nu al overlast te ervaren van het
permanente gebrom. De geplande turbines in zoekgebied ‘Amstel III’ staan straks niet alleen
veel dichter bij de woningen, ze zijn ook nog eens heel veel groter en lawaaieriger. Als er aan
de oostzijde van de A2 inderdaad turbines komen, voorspellen we dat niet alleen Amsterdam
daar last van krijgt, maar ook omliggende dorpen, tot Amstelveen aan toe.
Midden in het 'zoekgebied Amstel III' ligt ook de aanvliegroute van de traumaheli van het
AMC. Turbines zijn hier levensgevaarlijk, naast het feit dat ze ernstig zieken hinderen en
zorgpersoneel en studenten (examenzalen voor alle studierichtingen UvA!) tot last zijn.
In zuidoost is niemand geïnformeerd over de plannen. Niet in en rond Amstel III, niet rond
zoekgebied Gaasperpark. De meeste instellingen, bewoners, hotels of bedrijven weten niet

wat ze boven het hoofd hangt. Dat is opvallend in een buurt waar we 3 brieven krijgen als er
een parkeerplaats wordt afgesloten om een stuk weg te verstraten.
Van VSO Altra Bleichrod, de HvA, de UvA, het Lelylyceum en een groot aantal
basisscholen, afhankelijk van de plaatsing van de turbines zullen veel onderwijsinstellingen
en kinderdagverblijven er last van ondervinden.
Zuidoost en een aantal van onze huurders werken op dit moment aan een broodnodig
Masterplan om onder andere gezondheid, veiligheid en onderwijsresultaten te verbeteren. Het
zou onzinnig, onproductief en niet duurzaam zijn om die doelen tegen te werken door plannen
die de gezondheid en het leervermogen bewezen schade toebrengen. Juist in Amsterdam
Zuidoost! Er zijn zowel qua stroomopbrengst en welzijn en gezondheid betere alternatieven
dan plaatsing zo dicht bij bewoners of in de natuur!
Wij, huurders van Eigen Haard, vragen namens onze achterban en ongetwijfeld veel andere
bewoners, aan ons stadsdeelbestuur om ons te beschermen. Wij hebben geen -digitalelobbynetwerken zoals op IJburg. Onze contacten verlopen veelal via gebedshuis, buurthuis,
informele ontmoeting, treffen rond school of crèche of familiebijeenkomst en die
mogelijkheden zijn vanwege de huidige pandemie ernstig beperkt. De bibliotheek die velen
van ons toegang tot kranten of digitale media biedt, is dicht. Wij moeten juist nu kunnen
vertrouwen op degenen die wij verkozen hebben om voor onze belangen op te komen en wij
verwachten dat u dat vertrouwen niet beschaamt.
Met dank en vriendelijke groet,
Bewonerscommissie HoefijzerPlus

