
Duurzame energie? Ja! - Maar geen megamolens in het open cultuurhistorische Geinlandschap!
Dat is de titel van onze petitie die 3250 maal ondertekend is. Inmiddels neemt Windunie de gok om alvast te 
gaan plannen en boeren onder zware druk te zetten, terwijl de gemeente pas in 2021 zoekgebieden aanwijst. 
 

het Geinlandschap in kaart met de 
rivier die tussen Driemond en 
Abcoude slingert

 voor bronnen:   
https://netvouz.com/koks ; en
Spaar het Gein

kaartje 1 ijshoorntje

Het open cultuurhistorische Geinlandschap - een cornetijsje - wordt aan de westzijde begrensd door
het  spoor  Amsterdam  -  Utrecht;  aan  de  oostkant  door  het  Amsterdam  -   Rijnkanaal,  en  aan  de
noordkant door Amsterdam, de grens met Amsterdam is tevens provinciegrens. Zie in Utrecht het
Abcoudermeer, direct aan Abcoude, en vlak daarboven in Noord - Holland het zwemven De Hoge Dijk ,
rechtsboven de Gaasperplas, en verspreid langs de wijk de kleinere vennen . Het zijn stuk voor stuk
erg geliefde recreatiegebieden. Afmetingen van het hart van het Geinlandschap : zo’n 10 vierkante
kilometer in de vorm van een ijshoorntje. 
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Het Geinlandschap in beeld 

In dit Utrechtse landschap bevinden zich twee historische molens, beide rijksmonumenten. Er zijn
twee forten, beide rijksmonumenten, beide bezit van Natuurmonumenten, zij maken deel uit van de
Stelling van Amsterdam maar liggen in Utrecht. De Stelling van Amsterdam is UNESCO werelderfgoed
en maakt deel uit van de Hollandse Waterlinie. De Hollandse Waterlinie staat op de nominatie om óók
UNESCO werelderfgoed te wórden. 

De rivier het Gein ligt in Utrecht  en maakt deel uit van De Stelling van Amsterdam. De rivier kronkelt 
zich door het laagland, met enorme lussen. Er zijn oeverlandjes met elzen, er zijn ondergelopen 
stukken land om de  rivier heen.  

Langs de rivier 
staan 
monumentale 
boerderijen, veel
ervan zijn 
rijksmonument.  
De Geschiedenis 
van Abcoude 
begint  duizend 
jaar terug. Het 
dorpsgezicht is 
beschermd 
dorpsgezicht. De 
Hervormde Kerk 
is rijksmonuent. 
Op dit recente 
schilderij kijk je 
over het Gein  
richting spoor, 
Hier ging de A6 
A9 niet door: om
het landschap te 
sparen.
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Zoekgebieden: Noord – Holland wel  al, Utrecht pas in lente 2021

Noord – Holland en Utrecht lopen wat betreft het aanwijzen van zoekgebieden met elkaar uit de pas.
Noord Holland heeft binnen RES Noord – Holland Zuid 1.0 zoekgebieden genoemd, het zijn 
Gaasperplas en Amstel lll. In onderstaand schema staan namen die op alle niveaus misverstanden 
veroorzaken: 

Namen die misverstanden veroorzaken, zoekgebieden zijn vet

Provincie Utrecht, nog geen zoekgebieden Provincie Noord Holland, nu  al zoekgebieden 1.0

Het Gein, historische rivier 

Stelling van Amsterdam omvat o.a.  forten 
Abcoude en Nigtevecht, rivier het Gein, 
schootsvelden, batterijen en inundatiegebieden 
Gein.
Stelling van Amsterdam = deel v Holl Waterlinie
Abcoudermeer

Gein, buurt in Gaasperdam, ook: eindpunt metro

Gaasperdam, wijk van Amsterdam, bovenin
Gaasp, rivier Weesp – Diemen, valt boven kaart

Gaasperplas, rechtsboven, zoekgebied 1.0

Amstel lll: zoekgebied 1.0 tot aan Abcoudermeer

Boer Gijsbert , in de video over het Gein hier op uw agenda:  mooi is aan dit gebied dat de grens
tussen  stad  en  platteland  heel  direct  is  zonder  verrommeling.  Gezinnen  uit  Amsterdam  Zuidoost
kunnen hier receëren en genieten, en ook komen kijken wat gebeurt er eigenlijk naast ons, waar  komt
het eten vandaan, dat is allemaal heel belangrijk. Laten we dit zo houden als voorbeeld voor heel
Nederland. 

Grenskaartje 2. Hierboven zijn rode stippeltjes de provinciegrens. Dus  ingezoemd op de 
bovenkant van het ijsje van kaartje 1. Links het geliefde Abcoudermeer en Zwemven Hoge Dijk, 
rechtsboven de  Gaasperplas. De roze en groene stippen zijn de geliefde recreatiegebieden die nu 
kandidaat zijn voor windturbineplekken vanuit RES Noord – Holland- Zuid. Blauw zijn de stippen in  de 
bovenkant van het ijsje, dit is de  noordkant van het geliefde Geinlandschap in Utrecht. Die stippen 

3



staan daar omdat Ronde Venen, Utrecht, nog geen zoekgebieden uitsluit. Het Geinlandschap  is  het 
Utrechtse gebied waar we allemaal absoluut geen windmolens willen. 
Kaartje 3: Nu zoemen we weer uit en kijken  naar het hele gebied. In de punt onderaan het ijsje is 
iets heel anders aan de hand. 
We zitten niet meer pal op de grens met Amsterdam, al zitten  we er nog heel dichtbij, zeker in termen

 

 

van  industriële reuzen die hier zouden kunnen komen als Geingebied zoekgebied zou worden.  Maar 
er zijn wel al belanghebbenden geïnteresseerd in de tonnen subsidie die er te verdienen vallen, en 
boeren worden door producent Windunie onder hoge druk gezet om te participeren en alvast in te 
tekenen. Producenten bedenken al waar de turbines moeten komen en wie nog onder druk gezet 
moet worden. 

Lang niet elke boer wil, ook vanwege het landschap.  Maar als de ene boer wel deelname toezegt en 
de ander niet, dan worden  degene die niet toezegt wél de lassten en níet de lusten in het vooruitzicht
gesteld. Hij kijkt tegen het vernielde landschap van zijn voorouders en van de toekomstige generatie 
aan, maar profiteert financieel niet of nauwelijks. 
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Stand van zaken juni 2020 en positie gemeente 

Veel  mensen recreëren (ook) in Nederland. Onderstaande petitie is door 3250 mensen getekend. 

Hier ons affiche van februari jongstleden. Inmiddels zijn de eventueel geplande turbines al tien maal 
zo hoog als de oude Oostzijdse molen. Het wordt tijd dat we een correcte 3D – simulatie gaan zien, 
want we kunnen ons de impact van gebouwen twee en een half maal zo hoog als de Utrechtse Dom 
en tien maal zo hoog als de oude molens op het kleinschalige landschap moeilijk voorstellen. 
Hetzelfde geldt voor impact van slagschaduwen, geluid en knipperlichten tussen de sterren. Het valt 
buiten de maat van het voorstelbare. 

Realiseert de gemeente Ronde Venen zich dat Windunie een gok neemt op  de zoekgebieden al een 
jaar voordat die zoekgebieden bepaald worden, en alvast de boeren onder zware druk zet?  

De petitie duurzame energie? Ja! Maar geen megawinsturbines in ‘t Geingebied …. is 
3250 maal getekend, door Amsterdammers, die er voor over hadden dat de A6 A9 door 
hun wijk Gaasperdam kwam, door inwoners van de provincie Utrecht, en door andere 
liefhebbers. Er is geen draagvlak voor industriële windturbines in het open 
cultuurhistorische Geinlandschap. 

Gaasperdam voor Behoud Geinlandschap, samenwerkend met Spaar het gein en met 
Verontruste Geinliefhebbers, GaasperdamZegtNee@gmail.com en  020 7703745 
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