
Geachte commissieleden,

De Hoge Dijk of Amstel lll? 

“Amstel lll“ is een misleidende naam 

recreatieterrein “De Hoge Dijk” en omgeving verdienen hun echte naam

Dit gaat over “zoekgebied Amstel lll ”. Een erg misleidende naam. 
Amstel lll is een flink bedrijventerrein langs de A2, van Burgemeester Stramanweg tot 
Meibergdreef, zie kaart. In de inspraaksessie werd, mooi geïllustreerd, met animaties verteld 
dat er op dit bedrijventerrein gezocht werd naar geschikte plaatsen voor windturbines. 
Burgers geloofden dat.  Op de vraag of dat gebied doorliep tot aan het Abcoudermeer werd 
geantwoord: “Nee, Abcoude is een andere gemeente.” Maar dat blijkt achteraf helemaal niet 
te kloppen. Het beoogd zoekgebied bleek door te lopen tot aan het Abcoudermeer, de 
gemeentegrens. Het college zoekt nu juist tussen AMC en Abcoudermeer. De inspraak ging 
echter over Amstel lll. Niemand had door dat dat tot Abcoudermeer liep.  Met een betere 
naam waren er veel meer mensen op de inspraaksessies gekomen. Dit was misleiding.

Recreatiegebied De Hoge Dijk ligt tussen de A2, de rivier de Holendrecht, het Abcoudermeer, 
Abcoude, spoor en AMC. De Hoge Dijk bestaat uit bosranden, het bij de bevolking van 
Zuidoost populaire zwemven, speelweiden, de natuurvereniging de Ruige Hof  en 
natuurgebied Klarenbeek, grenzend aan volkstuinen. De Ruige Hof heeft een unieke 
ijsvogelhut van waaruit je de bijzondere ijsvogel ziet broeden. Er worden per wandeling 
vijftig verschillende vogelsoorten gespot, waaronder blauwborsten en spotvogels, buizerds, 
haviken, en torenvalken. Allemaal bijzondere soorten. ‘s Nachts hoor er je ransuilen, bosuilen 
en rietzangers.

Het Golfterrein van Stichting De Hoge Dijk, met golfclub Olympus, grenst aan het AMC met 
daartussen het Altra College, een jeugdzorginstelling en Leger des Heils Nachtopvang. Bij de 
laatste twee overnachten kwetsbare jongeren en volwassen. Het gehele gebied vormt een 
overgang tussen de stadswijken en de polders van het Geinlandschap. Het is grenst aan  
dichtbevolkt gebied, met de wijken Reigersbos, Holendrecht en Gein en het AMC in Zuidoost, 
en met Abcoude, Driemond, en Weesp. Maar ook heel groen, heel open. In de buurt ligt de 
stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. Hierbij hoort open landschap.  Het is een 
geliefd recreatiegebied. In de De Hoge Dijk spelen, zwemmen, rusten, wandelen, fietsen en 
varen we. Wij zijn met veel mensen die dichtbij huis recreëren. Dat is duurzaam! Dan hoeven 
we niet met het vliegtuig. De golfclub trekt veel golfers uit Zuidoost. Een goede, mooie, rustige
golfbaan is essentiel voor een goed vestigingsklimaat in onze metropool.
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In dit grensgebied komen de zoekgebieden wind van alle kanten op ons af, want veel 
gemeenten duwen zoekgebieden naar hun grenzen. De kiezers aan de andere kant van de 
grens tellen niet mee. Een stadsrand met een lange en boeiende geschiedenis waarin tot nu 
toe verrommeling vermeden werd met inspanning van overheden en burgers, dreigt alsnog 
tussen windturbines terecht te komen en zijn karakter te verliezen. Recente mega 
investeringen zoals het aquaduct voor het spoor en de dure Gaasperdammer tunnel in plaats 
van een Geintunnel voor de A9 zijn dan voor niets geweest. Wij pleiten ervoor dit gebied te 
vrijwaren van windturbines, samenklontering van zoekgebieden aan de grenzen tegen te gaan 
en de publieke functies van het gebied te laten voorop te zetten. 

Uit de participatiesessie naar voren gekomen?  
Conclusies draagvlakonderzoek kloppen niet

1. Er was wel een sessie, maar geen participatie. De RES-naam voor het zoekgebied, 
Amstel lll, was bij de omwonenden niet bekend. RES heeft geen moeite gedaan te 
vertellen dat er in hun buurt gezocht werd naar turbinelocaties. Zij waren dan ook 
afwezig. 

2. RES wist zelf bij de eerste sessie in juni 2020 niet tot waar het zoekgebied reikte. En u 
toonde geen kaarten. 

3. Misschien heeft u bewoners van buurgemeenten uitgenodigd, maar het heeft ze niet 
bereikt. Ook de bewoners van uw eigen gemeente niet. Als 3 % is komen opdraven bij 
de inspraaksessies is het veel. En dat komt door de RES.

4. RES heeft, vooral in sessie 2, deelnemers uit de hele gemeente geprest om toch vooral 
molens op de kaart te zetten. Bewoners uit verre buurten wezen zoekgebied Amstel lll 
aan, denkend dat dat bedrijventerreinen waren, logisch toch.  Zij wisten niet dat de RES 
hun voorkeur als indicatie voor draagvlak zou gebruiken om natuur aan te tasten. 

5. RES gebruikte deze aanwijzingen desondanks als draagvlak. 

De conclusies van het draagvlakonderzoek door de RES kloppen voor het Gebied De Hoge Dijk 
niet. Dit gebied hoort helemaal geen zoekgebied te zijn en het is zeker niet door bewoners 
aangewezen. 

Dank voor uw aandacht, 

Anja van der Loeff, Gaasperdam
Stichting Stop Windturbines Geingebied in samenwerking met
Windalarm Zuidoost
tel 06-26007034
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