Urgent, graag uw antwoord
Groene energie? Ja!
Maar geen megamolens in het open cultuurhistorische Geinlandschap
Geachte statenleden van de provincie Utrecht,
We zitten midden in een grote crisis, maar we vragen met spoed uw aandacht voor het volgende:
Wij zijn Gaasperdam voor Behoud van Geingebied en wij werken samen met Spaar het Gein en met
Verontruste Geinliefhebbers om te voorkomen dat in het Geingebied grote industriële windmolens
worden geplaatst.
Aan beide kanten van de provinciegrens tussen Noord – Holland en Utrecht, waar de Amsterdamse
woonwijk Gaasperdam overgaat in de landerijen en het open cultuurhistorische landschap van het
Utrechtse Geingebied, zijn nu plannen voor grote industriële windmolens. Aan de Ronde Venen kant is
sprake van een industriële molen in de Broekzijdse Polder, direct grenzend aan het Amsterdamse
Gaasperdam, en van een groep industriële molens in de Baambrugge – Polder, allemaal vlakbij de
historische molens die daar het aanzicht van het geliefde recreatiegebied mede bepalen. Aan de
Amsterdamse kant zijn er zoekgebieden vlakbij de provincie Utrecht, aan het Abcoudermeer en aan de
Zuidoostzijde van de Gaasperplas. Uit een gezamenlijke petitie blijkt dat 3100 omwonenden, ook uit
Gaasperdam, zich tegen deze plannen uitspreken. Er blijkt dus weinig draagvlak te zijn bij
omwonenden. Er is over deze plannen door 5 mensen van ons ingesproken, o.a. op 5 februari in de
Commissie Ruimtelijke Ordening van Amsterdam, en op 10 maart in de commissie Ruimtelijke
Ordening van Ronde Venen. DB Zuidoost heeft een advies uitgebracht in lijn met onze bezwaren.
Wij vragen van de Provincie Utrecht:
1. Samenwerking met de provincie Noord Holland te starten om tot een plan met betrekking
tot groene energie te komen dat op instemming kan rekenen van de bewoners en andere
betrokkenen aan beide zijden van de provinciegrens tussen De Ronde Venen en Amsterdam. Aan
beide kanten van de provinciegrens rekening te houden met beschermenswaardig landschap pal over
de provinciegrens, en met de landschappelijke samenhang over de provinciegrens heen.
2. Aan de Utrechtse kant geen industriële molens te plaatsen op plaatsen die
gezichtbepalend voor het Geingebied zijn, zoals in de Broekzijdse polder en in de Baambrugse polder,
pal naast het riviertje het Gein, de historische molens en middenin het geliefde recreatiegebied het
Gein.
Overwegingen
 Het Geingebied is een van de kostbaarheden van de provincie Utrecht die bijvoorbeeld ook bij
Amsterdammers van oudsher geliefd zijn. Het hoort voor ons Amsterdammers tot de natuurschatten
dichtbij de hoofdstad. Een belangrijk gebied voor Amsterdammers om te recreëren en van rust, ruimte
en landschappelijk schoon te genieten. Het is voor Amsterdammers dichterbij dan bijvoorbeeld Het
Gooi.

• Amsterdam wilde de bebouwening uitbreiden tot helemaal aan de rivier het Gein, maar dat is door
Abcoude tegengehouden. De Amsterdamse bebouwing stopt nu aan de rand van Gaasperdam, en dat
is daar dan meteen ook de provinciegrens.
• Circa 1970 is een deel van de provinciegrens verlegd om het hele Geingebied beter te beschermen in
één gemeente, toen Abcoude, nu Ronde Venen, in de provincie Utrecht.
• In 2002 is voor 50 miljoen extra het spoor onder het riviertje gelegd in plaats van met
een hoge brug er overheen. Dit ter bescherming van het Geingebied.
• Om het Geingebied te sparen wordt vanaf 2012 de verbinding A6-A9 dwars door Amsterdam
Zuidoost aangelegd en voor een groot deel ondertunneld, in plaats van een nieuwe snelweg door het
Geingebied. Dit na acties van o.a. Gaasperdammers ondersteund door Amsterdam.
• Het waterschap heeft tot 2015 miljoenen extra geïnvesteerd om de dijkverzwaring van het Gein
uit te voeren met behoud van bomen en landschap.
• Het Groengebied Amstelland beheert veel natuur, recreatiegebiedjes en een geliefde
zwemplas die direct grenzen aan het Geinlandschap en kwetsbaar zijn voor landschapsbederf.
• De Stelling van Amsterdam is werelderfgoed van UNESCO. Hierbij behoren de forten van
Nigtevecht en Abcoude, bezit van Natuurmonumenten, inundatiegebieden, schootsvelden en
versterkingen aan het Gein, allemaal gelegen in het Geingebied. Ook de gehele Hollandse Waterlinie,
waar het Geingebied deel van uitmaakt, is nu genomineerd als UNESCO – werelderfgoed. Industriële
molens in het Geingebied zouden deze nominatie kunnen doen afketsen, betoogt ook de Vereniging
Heemschut.
• Natuurmonumenten: 92 % van de Nederlanders wil een actievere rol van de overheid
zodat initiatieven tot behoud van kwaliteit van landschap gecoördineerd plaatsvinden.
• Rijksmonumenten zijn o.a. veel boerderijen, de kerk, de Broekzijdse molen, de Oostzijdse molen en
het dorpsgezicht ; beroemde schilders zoals Piet Mondriaan hebben het gebied en de molens
vereeuwigd.
Namens Gaasperdam voor behoud Geingebied, in samenwerking met Spaar het Gein en Verontruste
Geinliefhebbers:
Klaas Schonenberg
Tineke de Boer
Arthur Koks
Anja van der Loeff
Piet Schoemaker
Gaasperdamzegtnee@gmail.com
Op http://www.netvouz.com/koks vindt u achtergrondinformatie, artikelen, schilderijen, foto’s en
films van o.a. een van de molenaars en van kunstenaars in het gebied. Zie ook de kaart van het gebied.

