
ZIENSWIJZE Stichting Stop Windturbines Geingebied 

ZIENSWIJZE ZOEKGEBIED Gaasperdam ( deelgebied rondom Waterzuivering)
met betrekking tot Ontwerp OMGEVINGSVISIE 2050 en Omgevingseffectrapportage. 

Zienswijze : Verzocht wordt het gebied rondom de Waterzuivering te schrappen als 
zoekgebied voor wind.
De redenen hiervoor zijn als volgt.

Spaar de longen van Amsterdam: 4700 handtekeningen voor het aangrenzende 
Geingebied

Amsterdammers, Geinbewoners, inwoners van o.a. Abcoude, en recreanten, met 4700 
handtekeningen van de Stichting Stop Windturbines Geingebied en 450 leden van de 
Vereniging Spaar het Gine, brengen vanaf februari 2020 in: Het Geingebied is een bijzonder 
cultuurhistorisch open landschap met Werelderfgoed en het moet zijn openheid behouden. 
Zij worden hierin gesteund door moties van hun Gemeente De Ronde Venen: de gemeente 
wil In het traject van aanwijzing van zoekgebieden sterk rekening houden met de 
landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de Stelling 
van Amsterdam en met name die van het Geingebied. Ook wil zij sterk rekening houden met 
het overweldigende aantal handtekeningen van de bewoners (moties 1 oktober, beide met 
de grootst mogelijke meerderheid aangenomen). Buurgemeenten Weesp en Stichtse Vecht 
steunen dit, samen met deze gemeenten komt het aantal handtekeningen op minstens 
7000.

Het Geingebied is van oudsher geliefd bij Amsterdammers, zoals Mondriaan. Langs de 
middeleeuwse zeer kronkelende rivier staan tientallen boerderijen en molens die 
rijksmonument zijn. Om het Geingebied en zijn openheid te sparen is de A9 omgelegd en het
spoor onder de rivier het Gein door gelegd. Er is veel recreatie: fietsen, wandelen, varen. Het
gebied hoort niet bij de Metropool Regio Amsterdam, want het ligt in de provincie Utrecht. 
Op de kaart is het een soort Utrechtse "hap" uit de metropoolregio. De beleving is anders. 
Veel Amsterdammers gaan eerder naar het Gein dan naar het Gooi. Het is dichterbij. Met de 
metro en fiets zeer bereikbaar. De bewoners én liefhebbers van het Geingebied vragen : 

• de omgeving van dit bijzondere gebied, een oase van groen direct grenzend aan 
Amsterdam, en geliefd bij Amsterdammers, met 4700 petitie – ondertekenaars, te 
sparen 

• de omgeving van de erfgoedstatus, de openheid die tot de criteria daarvoor 
behoort, en de belangen van de omwonenden en van de liefhebbers en recreanten 
voorop te stellen

https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/


2. Dit gebied grenst direct aan belangrijk recreatiegebied De Hoge Dijk             
De hoge Dijk is een kleinschalig recreatiegebied met een hoge recreatiedruk. Het hoort bij de
sterke én kwetsbare wijk Amsterdam Zuidoost. Gezinnen rusten, spelen, poedelen, sporten, 
zwemmen en wandelen er, en kinderen en volwassenen leren bij Natuurvereniging De ruige 
Hof de natuur kennen. We leren er vogels spotten, er broeden en fourageren bijzondere 
soorten. Vrijwilligers onderhouden de terreinen. Het gebied ligt tussen aan de ene kant de 
woonwijken Holendrecht en Gein, en aan de andere kant het zoekgebied Abcoudermeer. Zo 
dichtbij, dat mega – windturbines het sterk zouden domineren. Het wel gebruikte argument 
“dat er toch al een snelweg in de buurt van dit recreatiegebiedje is”  vinden wij geen goed 
argument om dit gebiedje van zijn ruimtelijke en verademende werking voor de grote 
stadswijk te beroven. Bewoners in Amsterdam Zuidoost kunnen rust, ruimte en groen goed 
gebruiken. De woningen zijn vaak klein en hebben vaak geen tuin of balkon. Geluid dringt er 
sterk door want woningen zijn vaak slecht geïsoleerd. Laat de bewoners van Zuidoost deze 
recreatiestrook behouden en van de ruimtelijkheid kunnen genieten.



3. Afstand tot bewoning
Nederland hanteert 47db als geluidsnorm. Het advies van WHO is 45 db. Dat betekent dat 
Nederland 60 % meer geluid toestaat dan WHO adviseert. Mondiaal en Europees gezien 
hangt Nederland hiermee onderaan als het gaat om de mate van beschermen van burgers 
en toepassen van het voorzorgsbeginsel. Om dergelijke normen, die als experiment met de 
bevolking beschouwd kunnen worden, dan ook nog toe te passen op gebieden die zo 
kwetsbaar zijn, is niet verantwoord en niet sociaal. Beter is het om de normen die het laatste
onderzoek geven te hanteren. Tienmaal de masthoogte is, bij de allermodernste turbines,  
die het geluid dempen, verantwoord. Zie het onderzoek van Professor de Laat.  
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