
Dank u wel

Vanuit Amsterdam: wij wonen op de provinciegrens met Utrecht en 
Ouder-Amstel. Bij de rivieren Gein en Holendrecht, vennen, open 
polderlandschap, bos en werelderfgoed, en bij kwetsbare Amsterdamse 
wijken. Allemaal raken we onze stress hier kwijt. 

Zoekgebieden vanuit drie gemeenten komen op deze grenzen af. U zelf 
nam op 5 oktober 2020 unaniem deze motie1 aan: een samenklontering 
van zoekgebieden dreigt aan de grens met de provincie Utrecht; dit 
gebied heeft een belangrijke functie als groen- en recreatiegebied voor de
bewoners van Amsterdam Zuidoost en wijde omstreken. U verzocht  
Gedeputeerde Staten om belangrijke publieke functies van het gebied 
voorop te stellen bij de verdere planvorming......  

De Ronde Venen heeft namens haar burgers drie zoekgebieden pal aan de
grenzen van Amsterdam en Ouder-Amstel geschrapt, en afgelopen 
november met grote meerderheid een motie2 aangenomen waarin ze  
Amsterdam en Ouder-Amstel verzoekt om hetzelfde te doen. Maar 
Amsterdam en Ouder-Amstel lieten de Noord-Hollandse zoekgebieden 
staan: als grenspalen richting Ronde Venen bij de rivieren Gein en 
Holendrecht. 

Zoekgebied Knooppunt Holendrecht is een verkeerde naam voor het 
geliefde De Hoge Dijk3 met strandje Hoge Dijk. Volkstuincomplexen, het 
AMC, en residentiële instellingen, waar kwetsbare mensen slapen. 50 
soorten vogels komen vanuit Afrika broeden. Landje van Geijsel4 bij de 
Holendrecht is een zeer belangrijke rustplek voor de bedreigde grutto's 
tijdens de trek. Natuurmonumenten Utrecht , Utrechts Landschap, Natuur
en Milieu Utrecht en anderen waarschuwen5: dit is een zorgelijk grote 

1 Motie Provinciale Staten Nood Holland 5 oktober 2020 unaniem aangenomen
2 Motie Ronde Venen 29 november 2021 tegen windturbines Amsterdam en Ouder-Amstel aan haar grenzen
3 De Hoge Dijk, foto's 
4 Landje van Geijsel belangrijk rustpunt tijdens de trek
5 Brief juni 2021 Natuurmonumenten Utrechts Landschap Natuur en Milieu Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht....

https://noord-holland.sp.nl/sites/noord-holland.sp.nl/files/attachments/motie_sp_res_geingebied.pdf
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Herziende%20brief%20natuurorganisaties%20zon%20en%20wind%20De%20Ronde%20Venen-1.pdf
https://www.landschapnoordholland.nl/natuurgebieden/landje-van-geijsel
https://dutchlandscape.nl/dijka.php
https://derondevenen.raadsinformatie.nl/document/10880073/1/


concentratie van zoeklocaties op een cruciale verbinding in Natuur 
Netwerk Nederland, en op een van de drukste vliegroutes van vogels.6 
Vogelbescherming en Natuurorganisaties Noord- Holland zijn niet positief 
over polder Holendrecht als zoeklocatie. 

Geachte provincie, zie toe op bescherming van natuur, landschap78, en 
ons aller broodnodige recreatiegebieden aan de hand van werkelijke en 
onafhankelijke criteria.  

6 Vogelbescherming en Natuurorganisaties Noord – Holland juni 2021 polder Holendrecht WT slecht voor vogels en 
landschap

7 Amstelscheg kreeg de prijs bijzonder provinciaal landschap december 2021
8 Vereniging Spaar het Gein

https://www.spaarhetgein.nl/
https://www.groengebied-amstelland.nl/nieuws/amstelscheg-winnaar-bijzonder-provinciaal-landschap/1869
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/oproep-natuurorganisaties-aan-res-noord-holland-alternatief-nodig-voor-wind-en-zon-in-natuur
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/oproep-natuurorganisaties-aan-res-noord-holland-alternatief-nodig-voor-wind-en-zon-in-natuur

