
Duurzame energie? Ja! Maar geen megawindturbines in het unieke Geingebied  
 
Notitie voor de gemeente Amsterdam  
van:   Gaasperdam voor behoud Geinlandschap 
datum:  5 februari 2020 
 
Het cultuurhistorische landschap van het Gein wordt door de gemeente De Ronde Venen 
genoemd als een serieuze locatie voor het plaatsen van enorme windturbines. Het gaat om 
windturbines met een tiphoogte tot 200 meter. Ter vergelijking: het hoogste gebouw in 
Amsterdam is 135 meter hoog. 
Het Geingebied is een van de kostbaarheden voor Amsterdammers. Het hoort 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 dichterbij dan 
bijvoorbeeld Het Gooi. Daarnaast zou Gaasperdam veel hinder ervaren.   
 
Dat het gebied in een andere provincie ligt is voor Amsterdammers niet belangrijk. Daarom 
willen wij, als verontruste Amsterdammers, dat de gemeente Amsterdam opkomt voor het 
belang dat het Geingebied voor Amsterdammers heeft.  
 
Wij willen graag dat de gemeente Amsterdam: 
 
1. over deze kwestie in overleg treedt met gemeente De Ronde Venen, en de 

buurgemeente aanbiedt om draagvlak in Gaasperdam te meten. De Ronde Venen heeft 
wél  de eigen gemeente geïnformeerd en daar draagvlak gemeten. Dat is bij hun buren 
Gaasperdam niet gebeurd. 
 

2. onderzoekt welke samenwerking met De Ronde Venen mogelijk is op het gebied van 
duurzame energie. Daarnaast kunnen Amsterdam en Ronde Venen samen compensatie 
bepleiten voor derving van windcapaciteit als gevolg van veiligheidseisen van Schiphol. 
Voor Ronde Venen is de derving ruim 90%. 
 

3. op korte termijn kennis neemt van de conceptvoorwaarden Zon en Wind van de Ronde 
Venen, zie bijlage. Deze wordt eind maart door hun gemeenteraad geaccordeerd, 
waarna... zie verder.   
 

4. Voorstelt om de volgende randvoorwaarden toe te voegen aan hun randvoorwaarden:  
• behoud van open cultuurhistorisch landschap 

• rekening houden met vogels die door het gebied trekken, er rusten, fourageren en 
broeden.  

 
Achtergrondinformatie 
Begin januari is de groep Gaasperdam voor behoud Geinlandschap opgericht naar aanleiding 
van de verontrustende berichten over megawindturbines, 5 reuzen, en één kleinere, nog 
dichterbij Gaasperdam. We werken samen met de Vereniging Spaar het Gein en hebben ons 
aangesloten bij de petitie van een groep bewoners langs het Gein. Deze petitie is inmiddels  
1984 keer getekend. We voeren gesprekken met beleidsambtenaren van De Ronde Venen, 
die de voorwaarden ter accordatie voorbereiden, en met het stadsdeelbestuur Zuidoost.   

https://i1.wp.com/www.spaarhetgein.nl/wp-content/uploads/2018/01/Oostzijdse-molen-aan-het-Gein-bij-maanlicht-2.jpg?ssl=1
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0000.IMamGcLIB2018-5001/b_NL.IMRO.0000.IMamGcLIB2018-5001_LIBbijlage6.pdf
http://www.spaarhetgein.nl/wp-content/uploads/2020/01/Concept-voorwaarden-Zon-en-Wind-18-12-2019_-002.docx
https://www.natuurmonumenten.nl/nationale-landschap-enqu%C3%AAte
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/e3b4524d-5cc2-4565-a65e-3226a124837e.pdf?_ga=2.229628698.76320255.1579101140-330523703.1461338653
https://www.spaarhetgein.nl/
https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/Gemeente_De_Ronde_Venen_Behoud_het_unieke_landschap_van_t_Gein_geen_megawindmolens/dashboard


We werken samen met Wijk Orgaan Gaasperdam en Driemond en met andere 
maatschappelijke groeperingen in Zuidoost en daarbuiten, zoals natuurorganisatie de Ruige 
Hof, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, wandelvereniging Nemo, roeivereniging 
Weesp.  
 
Voor de duidelijkheid: wij vinden het noodzakelijk om over te stappen naar duurzame 
energievormen, maar vinden ook dat dit niet ten koste mag gaan van de weinige 
cultuurhistorische landschappen die we nog hebben. 
 
Overwegingen 

• Om het Geingebied te sparen wordt 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. 

• Circa 1960 is de provinciegrens verlegd om het hele Geingebied beter te beschermen in 
één gemeente en provincie. 

• 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. 

• In 2018 is de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal gerealiseerd. Eindelijk een 
verbinding tussen de natuur van Vecht en Gein, tussen Nigtevecht en 
Abcoude/Amsterdam. 

• Het waterschap heeft 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 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, inundatiegebieden, schootsvelden en versterkingen aan het 
Gein, allemaal gelegen in het Geingebied. 

• Natuurmonumenten: 92 % van de Nederlanders wil een actievere rol van de overheid 
zodat initiatieven tot behoud van kwaliteit van landschap gecoördineerd plaatsvinden. 

 

Bijlagen:  
 
1.concept-Voorwaarden voor zonnevelden en windmolens , eind maart in hun 
gemeenteraad te accorderen. Daarna worden zoekgebieden aangewezen, initiatieven 
worden daarna in beginsel gehonoreerd mogelijk buiten de gemeenteraad om. Geen enkel 
gebied wordt op voorhand uitgesloten. Initiatieven worden aan de markt overgelaten 
vanwege verwachte tegenstand. Belanghebbenden zijn al jaren in voorbereiding. 
2. reactie van Gaasperdam voor behoud Geinlandschap op deze conceptnotitie, met 
verwijzing naar reactie van Spaar het Gein  erop, die we overigens volledig onderschrijven.  
3. oproep petitie van Spaar het Gein, met daarin een kaartje van de situatie. Hier staat nog 
niet de turbine dichterbij Amsterdam ingetekend, waar ook sprake van is. 
4. Kaart met omliggende vogelgebieden en Natura 2000 gebieden.  

https://www.deruigehof.nl/?cat=12
https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/windenergie
http://www.nicospilt.com/index_Abcoude_ombouw.htm
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/229141/fietsbrug-nigtevecht-geopend-een-van-de-belangrijkste-schakels-in-nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stelling_van_Amsterdam
http://www.spaarhetgein.nl/wp-content/uploads/2020/01/Concept-voorwaarden-Zon-en-Wind-18-12-2019_-002.docx
https://rtvrondevenen.nl/televisie/gemist/20292389/nieuwsronde/148982915/nieuwsronde-02-15-januari-2020
https://www.spaarhetgein.nl/2018/02/07/windturbines-ark/
https://www.spaarhetgein.nl/2018/02/07/windturbines-ark/
https://www.spaarhetgein.nl/wp-content/uploads/2020/01/reactie-Spaar-het-Gein-op-concept-randvoorwaarden-zon-en-wind-DRV.pdf
https://www.spaarhetgein.nl/2019/11/27/geen-mega-windturbines-gein/

