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 Aan de Gemeenteraad van Amsterdam, 

Vanuit de natuurvereniging de Ruige Hof sluiten wij ons aan bij de reactie van Windalarm 
Amsterdam dat er onvoldoende gekeken is naar draagvlak in de zoekgebieden zelf en dat 
de aangereikte informatie over de nadelen onvoldoende is. Daarbij valt het ons op dat er 
nauwelijks sprake is van afstemming tussen de plannen van de verschillende gemeenten: 
Amsterdam, De Ronde Venen, Ouderkerk en evenmin tussen de provincies Utrecht en 
Noord-Holland. Het effect hiervan is dat er steeds in dezelfde groene gebieden gedacht 
wordt aan het plaatsen van windmolens zoals de Amstelscheg en de polders aan de 
zuidwestkant van Amsterdam zodat hier een clustering dreigt te ontstaan waarbij we de 
zoekgebieden rondom Abcoude nog buiten beschouwing laten. 
Tijdens onze deelname aan inspraakvergaderingen is steeds gezegd dat de enige 
mogelijkheid in zoekgebied Amstel 3 een stuk ten noorden van het AMC langs de A2 
betrof. Dit is tijdens een inspraakvergadering zelfs met een 3D animatie gevisualiseerd. Wij
maken uit de kaart met zoekgebieden nu op dat het gebied ten zuiden van het AMC toch 
nog reservegebied is. Wij maken ons zorgen over het aantasten van de rust in het mooie 
natuurgebied Klarenbeek, de volkstuinen ten zuiden van het AMC tegenover de Golfbaan. 
Rust zonder overlast van geluid of slagschaduw is van belang voor het in stand houden van
ons unieke NNN-gebied. Wij vinden overigens rust in dit gebied ook noodzakelijk voor de 
natuurbeleving en ontstressing van recreërende inwoners uit de betrokken gemeenten. Er 
is een stad van 800.000 inwoners, dicht op elkaar in niet al te grote huizen. Die mensen 
willen naar buiten, genieten van de natuur. Veel mogelijkheden zijn er niet in de directe 
omgeving. Waar moeten zij naartoe als het beetje natuur rond de stad wordt “beplant” 
met torenhoge windturbines met alle nadelen die zij hebben? 
Het terugbrengen van de geluidsnormen naar 350 i.p.v. 600 meter of meer afstand tot 
bewoning is slecht voor de gezondheid van bewoners. Hierover bestaat in kringen van 
experts een steeds eensluidender oordeel. Met het onderhouden van de natuurgebieden 
Klarenbeek en de Riethoek dragen we niet alleen bij aan de biodiversiteit van de gebieden 
maar ook aan de natuurbeleving en gezondheid van bewoners van Amsterdam Zuidoost 
en De Ronde Venen. Uit wetenschappelijk onderzoek komt steeds meer bewijs voor de 
heilzame werking van natuur en rust op de mens. Het plaatsen van grote windturbines in 
de groengebieden vernietigt deze natuurbeleving en bedreigt vogels en insecten in deze 
gebieden. 
Als Natuurvereniging vinden wij de energietransitie van belang maar wij vragen u dringend
te heroverwegen of het plaatsen van deze windturbines noodzakelijk is. Zijn er geen 
betere alternatieve energievormen te bedenken voor ons gebied? Wij denken hierbij aan 
meer zonnepanelen op daken (door wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
zijn hiervoor per 1 januari 2022 meer mogelijkheden), afvalvergisters, 
waterstoftoepassingen etc. Is het echt noodzakelijk om de Groengebieden op deze manier 
te verstoren en de rust en de noodzakelijke natuurbeleving in de directe woonomgeving 
op deze manier in de waagschaal te zetten? Wij kunnen ons alleen windturbines 
voorstellen op industrieterreinen of langs de snelwegen maar dan ver verwijderd van 
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en natuurterreinen. Mocht u doorgaan met het willen plaatsen van windturbines dan 
stellen wij u voor om een beter participatietraject te starten met de betrokken bedrijven, 
bewoners en organisaties. 
Wij gaan er vanuit dat een groene gemeenteraad oog heeft voor onze argumenten en 
flexibel genoeg is om terug te komen op eerder ingenomen standpunten. We zijn 
benieuwd naar uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
Walter Swaans, voorzitter 
Bestuur Natuurvereniging de Ruige Hof 
Abcouderstraatweg 77 
1105 AA Amsterdam
deruigehof@dds.nl   
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