
CLUSTER 10 KNOOPPUNT HOLENDRECHT1

De provincie Noord-Holland noemt dit gebied Cluster 10 / Landschap 10 Knooppunt 
Holendrecht. 
Dit ligt tussen AMC, rechtsboven, en Amsterdam Zuidoost, het Geingebied, Abcoude, de 
rivier de Holendrecht, tevens provinciegrens, en, links net buiten beeld, de Amstel. Het 
beslaat drie deel-zoekgebiedjes: de Hoge Dijk (rode rondjes) in Amsterdam, de 
Holendrechter Polder in Ouder-Amstel (wit met blauw omringd) en de Ouderkerkerplas in 
Ouder-Amstel (blauw met wit omringd). A9 en A2 lopen hier tussendoor, voor 
automobilisten is dit een snelwegengebied. De provincie Noord-Holland: dit gebied wordt 
gekenmerkt door snelwegen. De legenda zeggen waar de gemeenten de windturbines 
zouden willen plannen. De kaart komt uit dit ambtelijke document2 en is van 22 februari 
2021. Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Landschap Utrecht, Landschap Noord-
Holland en veel stichtingen, verenigingen en actiegroepen maken zich zorgen om het 
gehele gebied. 

De Hoge Dijk, in gemeente Amsterdam
De Hoge Dijk ligt tussen Abcoudermeer, AMC-golfterrein en Amsterdam Zuidoost, en op de 
grens met gemeenten Ouder-Amstel en Ronde Venen (provincie Utrecht). De Hoge Dijk is 

1 Addendum PlanMER Wind op Land op vele pagina's gaat het over dit landschap 
2 RES document Ouder-Amstel 21 februar2021 met daarin op pagina 4 deze kaart

https://noordholland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/5bd823e4-371c-4161-a1d4-e1adcce66937?documentId=727dad54-cbae-437c-b290-4ef1a548e2df&agendaItemId=873162cc-9a21-408a-a5c1-a15d52040f76
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ouderamstel&id=100083605


de naam van het beroemde strandje Hoge Dijk met zwemven, waarvan je rechts op de 
kaart de helft ziet. Het is ook de naam van het natuurgebied3 De Hoge Dijk met 
Natuurvereniging De Ruige Hof4, én het is de naam van golfvereniging De Hoge Dijk5. Het 
gebied herbergt tevens volkstuinpark De Vijf Slagen6, tegenover het AMC, en grenst direct 
aan 5 residentiële instellingen7 rond het AMC, waar dus kwestbare mensen wonen. Volgens
Provincie Noord – Holland8 zou de geplande plaatsing van een megawindturbine op het 
golfterrein 9 gehinderden opleveren. De provincie vergist zich. Behalve ziekenhuis, 
residentiële instellingen en heel wat meer dan 9 omwonenden zijn hier de compacte 
kinderrijke woonwijken Reigersbos, Holendrecht en Gein met hun levendige markt. De stad
zal verder verdichten bij het AMC in Bullewijk, waar nog veel compacter gebouwd gaat 
worden9. Amsterdam voldoet nu al niet aan het minimum aan groen per bewoner. Dit gaat 
sterk achteruit10. 

Tegenover de golfbaan is Strandje Hoge Dijk. Dit is in de zomermaanden dé recreatieplek 
voor gezinnen met jonge kinderen uit Zuidoost en Abcoude. Mensen uit Zuidoost  hebben 
vaak geen balkon én geen geld: zij vieren hun vakantie HIER. 
De koekoek en de ijsvogel11 blijven rustig rakelings over de zwemmer heen vliegen. In de 
wintermaanden is het ven van de watervogels, zoals kuifeenden en krakeenden. Rond het 
ven zie je grote bonte spechten in de bomen timmeren, en je ziet en hoort putters, 
goudvinken, staartmezen, blauwborsten, spotvogels, en bosrietzangers12. Altijd is er een 
buizerd te horen, of een slechtvalk of sperwer, en 's nachts uilen13. Lepelaars, zilverreigers  
en aalscholvers trekken over, vanaf Naardermeer naar het Botsholgebied. De ijsvogel gaat 
visjes vangen in het Gein. De Hoge Dijk is een belangrijk NNN-gebied14, een 
verbindingszone tussen natuurgebieden. Knooppunt Holendrecht is één van de drukste 
trekroutes voor vogels, zeggen vier Utrechtse Natuurorganisaties, waaronder 
Natuurmonumenten15. 
Over de Hoge Dijk zijn drie Amsterdamse raadsadressen geschreven: raadsadres vogels in 
de Hoge Dijk (voetnoot 8) , Raadsadres Natuurvereniging Ruige Hof16, en het raadsadres 
van de Golfcentrum Olympus, Golfclub Olympus en Golf Academy Olympus17.  

3 Natuurgebied Hoge Dijk
4 Natuurvereniging Ruige Hof 
5 Golfterrein Hoge Dijk
6 Volkstuinpark De Vijf Slagen
7 Domus +, Jeroen Pitthuis, de Koppeling, opvang AMA's, Betts Frijling, Kinderkeet, AMC, Altra 
8 Addendum PlanMER Noord-Holland pagina 29  : 9 gehinderden
9 Plannen voor nieuwbouw in Zuidoost
10 Hoeveelheid groen in de stad is afgenomen, het Parool 2018 en 2022
11 Ijsvogels in de Hoge Dijk
12 Raadsadres Amsterdam Vogels Hoge Dijk mei 2021
13 Impact windturbines op vogelsterfte met name roofvogels en uilen
14 NatuurNetwerk Nederland
15 Grote zorgen om een van de drukste kruispunten van trekvogel routes juli 2021
16 Raadsadres Natuurvereniging Ruige Hof mei 2021
17 Raadsadres Golfcentrum Olympus, Golfclus Olympus en Golf Academy Olympus april 2021

https://amsterdam.notubiz.nl/document/9947344/2/Raadsadres%20Natuurver_%20de%20Ruige%20Hof%20draagvlak%20zoekgebieden%20windmolens
https://amsterdam.notubiz.nl/document/9947344/2/Raadsadres%20Natuurver_%20de%20Ruige%20Hof%20draagvlak%20zoekgebieden%20windmolens
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Herziende%20brief%20natuurorganisaties%20zon%20en%20wind%20De%20Ronde%20Venen-1.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natuurnetwerk_Nederland_NNN
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/show-wenr/Impact-van-windturbines-op-vogelsterfte-vaak-onderschat.htm
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/raadsadresAmsterdamHogeDijkVogels.pdf
https://www.deruigehof.nl/ijsvogelhut/
https://www.parool.nl/amsterdam/weer-minder-groen-per-amsterdammer-en-het-is-ook-nog-ongelijk-verdeeld~b433560c/
https://www.parool.nl/nieuws/hoeveelheid-groen-in-de-stad-is-afgenomen~b3cb09eb/
https://nul20.nl/dossiers/overzicht-woningbouwprojecten-zuidoost
https://www.dehogedijk.nl/
https://schoolgids.altrahorizononderwijs.nl/bets-frijlingschool/welkom/
https://hetjeroenpithuis.nl/
https://www.legerdesheils.nl/zorg/domus
https://www.devijfslagen.nl/
https://www.dehogedijk.nl/
https://www.deruigehof.nl/
https://www.doggydating.com/images/news/m3215/large_15504_9.jpeg?8112


De Holendrechterpolder, in gemeente Ouder-Amstel

l

De Holendrechterpolder ligt tussen de rivier de Holendrecht (hier ten onrechte wit 
gekleurd, moet blauw zijn!) de Amstel, de Ouderkerkerplas, en het Amsterdamse Hoge 
Dijkgebied bij Amsterdam-Zuidoost. De rivier de Holendrecht verbindt de Amstel en de 
Waver via het Abcoudermeer met het Geingebied. De rivier is gemeentegrens tussen 
Ouder-Amstel en Ronde Venen en tevens provinciegrens tussen Noord-Holland en Utrecht. 
De gemeente Ouder-Amstel wil in de polder twee of drie mega windturbines plaatsen: JA, 
tenzij. De gemeente sprak eerst over 150 meter, beslist niet hoger. Sinds een maand wordt 
eerder aan 220 meter gedacht18. Er wordt dan compensatie van Schiphol gevraagd en er 
moeten sterkere lichten gevoerd worden vanwege vliegveiligheid. 

In de Holendrechter polder, aan de brede veenrivier de Holendrecht, is het beroemde 
Landje van Geijsel19, waar trekvogels rusten en foerageren voordat ze hun broedgebieden 
opzoeken20. Het is een weidevogelgebied. Wulpen, regenwulpen, kemphanen, grutto's21 en 
tureluurs komen er na de grote trek uit Afrika met vele honderdtallen aan en gaan pas 

18 NRC: ondernemer Laetitia Ouillet van Amstelvogel over plannen in de gemeente Ouder-Amstel
19 Landje van Geijsel, landelijk bekend als geliefd rustgebied na de grote trek met grutto's, tureluurs, kieviten...
20 Landje van Geijsel, beschrijving en foto's van het landje
21 Grutto's staan op de rode lijst, ze komen hier in het seizoen met een half duizend per dag aan

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/grutto
file:///C:/Users/astro/Sync/windmolens/docs/docs_Anja/ouder-amstel/Een%20landje%20waar%20grutto%E2%80%99s%20zich%20opvetten%20(emilejaensch.nl)%20
https://www.landschapnoordholland.nl/natuurgebieden/landje-van-geijsel
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/20/decentralisatie-energie-projecten-loopt-dood-a4070231


weer verder als ze weer een beetje steviger in het vet zitten. Dan zijn ze klaar om hun 
broedgebieden in Friesland en Scandinavië op te zoeken. Recent slaagt een Noord-Hollands
project22 erin om de polder ook weer aantrekkelijk te maken om hier te broeden, door 
vereende inspanningen met de boeren. Vogelbescherming Noord Holland: 
Holendrechterpolder is niet geschikt als zoekgebied voor windturbines23. 
Knooppunt Holendrecht is één van de drukste trekroutes voor vogels24, zeggen vier 
Utrechtse Natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten en Utrechts Landschap. 

De Amstelscheg, waartoe de polder behoort, is in december j.l. door Landschap Noord 
Holland uitgeroepen tot meest Bijzonder Provinciaal Landschap25. 

22 Een van de projecten van Natuurbeleven
23 Vogelbescherming: Holendrechter polder niet geschikt voor windturbines
24 Knooppunt Holendrecht één van de drukste vogeltrekroutes
25 Amstelscheg Prijs van Provincie Noord-Holland voor meest Bijzonder Provinciaal Landschap

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/December_2021/Amstelscheg_winnaar_Noord_Hollands_meest_bijzondere_landschap
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Herziende%20brief%20natuurorganisaties%20zon%20en%20wind%20De%20Ronde%20Venen-1.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/oproep-natuurorganisaties-aan-res-noord-holland-alternatief-nodig-voor-wind-en-zon-in-natuur
https://natuurbeleven.nl/projecten/


De Ouderkerkerplas, in gemeente Ouder-Amstel

De Ouderkerkerplas, met strandjes en vogelkijkhut, is een geliefd recreatiegebied voor 
mensen uit Ouderkerk en omgeving, en ligt tegen een woonwijk aan. Tienduizenden 
smienten26 overwinteren27 hier, aangetrokken door het zilte water, en zijn aansluitend ook 
in grote groepen in het Geingebied en in de Hoge Dijk te vinden. De gebieden horen 
ecologisch bij elkaar.  Hier staat al sinds een jaar of twintig windturbine De Amstelvogel: 
een kleintje nog, 125 meter, uit de tijd waarin Nederland besloot dat 350 meter afstand28 
tot huizen voldoende was. Voor Groen Links Amsterdam is de aanwezigheid van De 

26 Smienten staan op de rode lijst. Het zijn hier overwinteraars
27 De Ouderkerkerplas wordt 's winters speciaal toegankelijk gemaakt voor smienten
28 Afstandsnormen en geluidsnormen in Nederland voor windturbines

https://www.telegraaf.nl/nieuws/850974575/voor-windturbines-moeten-geen-geluids-maar-afstandsnormen-worden-ingevoerd
https://www.groengebied-amstelland.nl/nieuws/ouderkerkerplas-in-de-winter-speciaal-voor-watervogels/83
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/smient


Amstelvogel een reden om meer turbines in de omgeving neer te zetten: er staat er daar al 
één.
Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid voor vogels: wij zijn een 
vogelland en alle mogelijkheden voor vogels hangen samen. Vogelbescherming29 stelt dat 
regionale overheden zich beperken tot hun regiogrenzen en dat regie op ruimte ontbreekt. 
Recreatie staat ook steeds verder onder druk: Natuurmonumenten stelt dat de 
recreatiedruk de komende tientallen jaren enorm gaat toenemen. En de Raad voor de 
Leefomgeving zegt (maart 2022) dat Nederland veel meer moet gaan doen om de natuur te
beschermen, en dat overheden daarin meer moeten gaan samenwerken. 

29 Vogelbescherming: regie op ruimte ontbreekt

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/zoekgebieden-voor-wind-en-zon-landen-nog-teveel-in-beschermde-natuur

