
Aan: 
Amsterdam stedelijke klankbordgroep Natuur 2021  

Betreft: 
zoekgebied RES Noord – Holland Zuid “Knooppunt Holendrecht”, bij bewoners en bezoekers
bekend als: natuur- en recreatiegebieden Hoge Dijk. Gelegen bij of op de golfbaan. 

Aspect: 
hier toegespitst op: natuur, biodiversiteit en recreatie. Zie Raadsadres1 vogels Hoge Dijk 
voor meer uitgebreide informatie. 

Doel van dit document: 
de Stedelijke klankbordgroep Natuur gebruikt deze informatie in haar advies aan de raad. 
De gemeenteraad betrekt deze bestaande informatie bij het bepalen van het  
afwegingskader. 

Over het gebied:

1 https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/raadsadresAmsterdamHogeDijkVogels.pdf



Het gaat om de zoekgebieden linksonder in het kaartje : Ouder-Amstel en Knooppunt 
Holendrecht. Hoewel zij aan weerszijden van gemeentegrenzen en van A2 en A9 liggen, 
vormen ze qua natuur een geheel. Dat verwondert misschien, zo dicht rond infrastructuur, 
maar vogels zijn bijzondere gasten. 
Er bestaan weinig overzichtelijke kaartjes van deze zoekgebieden, en de RES NHZ heeft 
vanaf het begin fouten gemaakt in het aanduiden en begrenzen van het Amsterdamse deel 
van het gebied. 

Zoekgebied “Knooppunt Holendrecht” is bij bewoners en bezoekers bekend als: natuur- en 
recreatiegebieden Hoge Dijk met het geliefde strandje “De Hoge Dijk” en “De Zwemplas”. 
Het gebied grenst aan zoekgebied “Ouder-Amstel” waarvan het Landje van Geijsel bij 
vogelliefhebbers in het hele land bekend is als landingsplaats, rustgebied en “opvetplek” na
de grote trek uit het zuiden. De gebieden worden doorsneden door de gemeentegrens en 
de provinciegrens is nabij.  Ze liggen dichtbij Amsterdamse stadswijken en bij de dorpen 
Abcoude en Ouderkerk. Betrokken gemeenten zijn Amsterdam, Ouder-Amstel en De Ronde
Venen. Betrokken provincies zijn Noord-Holland en Utrecht. 

Functies van deze gebieden: 

Natuur: NNN – gebieden en verbindingszones, gebieden om op te vetten na de grote trek 
voor onder andere grutto, wulp en regenwulp, met vele honderden per dag, en 
broedgebieden voor weer andere soorten zoals blauwborst, havik, ijsvogel, spotvogel, 
fourageergebieden in de herfst voor weer andere soorten en overwinteringsgebieden voor 
weer andere soorten, trekroutes......... 

Recreatie: Natuurgebied “De Hoge Dijk”, Natuurterrein “Klarenbeek”, Golfterrein “De Hoge 
Dijk”, volkstuin “De Vijf Slagen” bij het AMC,  Volkstuin “de Liefhebbers” bij Abcoude, 
Natuureducatie en Natuurbescherming “De Ruige Hof” met veel vrijwilligers, 
recreatiegebieden geliefde zwemplas en strandje “De Hoge Dijk”. Het is een 
uitwaaimogelijkheid voor de dichtbevolkte Amsterdamse wijken, met huizen die vaak 
zonder balkon zijn. Maar ook voor Abcoude. 
Recent kwam Amsterdam met dit prima kaartje uit de werkschriftjes van de workshops: 



Referenties:
Natuurorganisaties Utrecht kwamen in juni j.l. met een brief, waarin ze stellen:
“Rond het knooppunt van de A9/A2 (bij Knooppunt Holendrecht dus, AvdL) zien wij een 
zorgelijk grote concentratie van zoeklocaties voor windmolens ontstaan. Dat is op een 
cruciale verbinding in het Natuur Netwerk Nederland, en op een van de drukste vliegroutes
van vogels.”2   

Vogelbescherming Noord-Holland schrijft op zijn website in juni 2021 het volgende: 
“polder Holendrecht is niet geschikt voor windturbines”.3 

Raadsadres “Vogels in de Hoge Dijk”, april 2021.4 is ondertekend door en heeft bijdragen 
van veel organisaties. Tenslotte nog de raadadres van Stchting en golfterrein 'De Hoge Dijk”
en golfvereniging  “Olympus” o.a. over het natuurbeheer door hen verzorgd.5 , en het 
raadsadres van “Natuurvereniging de Ruige Hof”6. 

2  Zie deze link. ( brief Natuurorganisaties Utrecht)
3  Zie deze link. ( website Vogelbescherming Noord-Holland )
4 Zie deze link ( Raadsadres “Vogels in de Hoge Dijk” ) 
5 Zie deze link en deze link ( Raadsadres golfvereniging en golfterrein Olympus)
6 Zie deze link ( Raadsadres Natuurvereniging de Ruige Hof )

https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Herziende%20brief%20natuurorganisaties%20zon%20en%20wind%20De%20Ronde%20Venen-1.pdf
https://amsterdam.notubiz.nl/document/9947344/2/Raadsadres%20Natuurver_%20de%20Ruige%20Hof%20draagvlak%20zoekgebieden%20windmolens
https://amsterdam.notubiz.nl/document/9947348/1/Raadsadres%20Amsterdamse%20Golf%20Club%20bezwaren%20tegen%20windmolens
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Olympus&dHD_raadsadres.pdf
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/raadsadresAmsterdamHogeDijkVogels.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/oproep-natuurorganisaties-aan-res-noord-holland-alternatief-nodig-voor-wind-en-zon-in-natuur

