
Windpark Ouder-Amstel – Amsterdam op de gemeentegrens? 

5 turbines van 150 meter of misschien meer dan 200 meter hoog..........

Update van windplannen. Voorlopig verkiezingsnieuws hier. Halverwege februari volgt 
nader nieuws, zodat u uw keuze voor een partij kunt (her)overwegen. Wat kunt u nú doen: 

1. U leest onderstaand over de plannen van Ouder-Amstel. U kunt ook die van 
Amsterdam lezen. Weesp en Ronde Venen willen dan weer géén turbines, zie daar. 

2. U abonneert zich op de nieuwsbrief van uw gemeente Ouder-Amstel1 . U heeft nu 
één turbine van 120 meter hoog, maar hoeveel gaat u er straks krijgen en hoe hoog?

3. als u contact zoekt met Stichting “Red de hoge Dijk”2, of Stichting “Stop 
Windturbines Geingebied”3 en u geeft uw e-mailadres, dan sturen we u de 
verkiezingsupdate. U kunt ook uw telefoonnummer geven, dan belt of appt een van 
ons u. 

4. U richt zelf een app-groep of website op, of neemt aan één van de onze deel. Dat 
laatste kan via stap 3.

Wij als verenigingen en stichtingen in het wijde gebied zijn voor duurzame energie! Maar 
aan zeer ingrijpende plannen voor windturbines in NNN – gebieden, natuur, 
recreatiegebieden en bij huizen moet wél eerst een zorgvuldig proces vooraf gaan. Het is 
niet correct als u niet volledig geïnformeerd wordt of als u zich niet kunt uitspreken. 

1 mailto:Merel.Tilstra@ouder-amstel.nl 
2 Stichting Red de Hoge Dijk 
3 Stop windturbines in het Geingebied (stopwindturbinesgeingebied.nl) 
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Ouder-Amstel: grote windplannen

Gemeentelijke informatie bij ambtenaar Merel Tilstra 4. 

Over de gebieden
In de Holendrechter polder, aan de brede veenrivier de Holendrecht, is het beroemde Landje van 
Geijsel5, waar trekvogels rusten en foerageren voordat ze hun broedgebieden opzoeken. Wulpen, 
grutto's en tureluurs komen er met vele honderdtallen aan en vertrekken als ze weer een beetje 
steviger in het vet zitten. 
Knooppunt Holendrecht is een van de drukste trekroutes van vogels. 
De Amstelscheg is in december j.l. door Landschap Noord Holland uitgeroepen tot meest bijzonder
provinciaal Landschap6. 

Risico's voor omwonenden 7 van zoekgebieden en voor vogels

Ouder-Amstel plant 4 à 5 turbines in zoekgebieden polder Holendrecht en  Ouderkerkerplas, 
Amsterdam plant er ook één aan de overkant van A2, bij het golfterrein. Hoogte: misschien 150 
meter, misschien 240 8 meter. Risico's : 's avonds knipperlichten, overdag en vooral ook 's nachts 
laagfrequent geluid dat tot heel ver doordringt9 via lucht , bodem en door muren, in een pulserend
ritme. Zwoef – zwoel – zwoel. 8 à 9  % van de omwonenden binnen een straal van 10 x de 
masthoogte krijgt last van slaapstoornissen10 door het geluid 's nachts, het voorzorgsprincipe zou 
hier moeten gelden. Overdag is er op bepaalde momenten slagschaduw11Er bestaat hinder en er 
bestaat ernstige hinder. Iedereen reageert anders. De hinder zal ontstaan bij de woonwijken rond 
de Ouderkerkerplas en aan de Amsterdamse kant bij AMC, natuurgebieden Hoge Dijk en 
woonwijken Reigersbos en Holendrecht. 

Niet alle mensen hebben er evenveel last van. Mensen verschillen!  Waar we niet in verschillen is 
onze grote behoefte aan recreëren, juist ook in onze eigen omgeving. We willen graag onze  
recreatiegebieden behouden.  

Risico's voor dieren
Er zijn grote risico's voor vogels, bij Landje van Geijsel en ook aan de Amsterdamse kant: 

Rond het knooppunt van de A9/A2 zien wij een grote concentratie van zoeklocaties voor 
windmolens ontstaan. Dat is op een cruciale verbinding in het Natuur Netwerk Nederland, 
en op één van de drukste vliegroutes van vogels. 12, zeggen vier natuurverenigingen in de 
Provincie Utrecht. Holendrechter Polder en Hoge Dijk zijn NNN gebieden en behoren tot de 
ecologische verbindingszones. 13

4  Merel.Tilstra@ouder-amstel.nl 
5 Landje van Geijsel | Landschap Noord-Holland (landschapnoordholland.nl) 
6 https://www.noord-

holland.nl/Actueel/Archief/2021/December_2021/Amstelscheg_winnaar_Noord_Hollands_meest_bijzondere_land
schap-

7 https://windalarm.amsterdam/view_feiten_en_argumenten 
8 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/20/decentralisatie-energie-projecten-loopt-dood-a4070231 
9 Omwonenden Windpark N33 over leven met een bromtoon: 'Werkt mijn huis als klankkast?' - RTV1 (rtveen.nl)  
10 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/874517/windmolengeluid-kan-slaapstoornissen-veroorzaken 
11 Shadow Flicker - YouTube  
12 https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Herziende%20brief%20natuurorganisaties%20zon%20en%20wind%20De

%20Ronde%20Venen-1.pdf 
13 https://amsterdam.notubiz.nl/document/10101394/1/raadsadresAmsterdamHogeDijkVogels_vs4 
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Politiek 
De gemeenteraad14 van Ouder- Amstel heeft in mei besloten (RES 1.0) om twee gebieden aan te 
wijzen als zoekgebieden voor windturbines: 

1. tussen de A2 en de Ouderkerkerplas, daar waar “de Amstelvogel” nu staat, en 
2. de polder Holendrecht, tussen de Ouderkerkerplas en de grens met Ronde Venen. Daar 

waar het Landje van Geijsel is.
Samen ongeveer 4 windturbines. En als je de Amsterdamse plannen bij Hoge Dijk mee telt, 
ongeveer vijf. Hoogte: tot nog toe werd gesproken over 150 meter, recent wordt opeens gesproken
over meer dan 200 meter15 tiphoogte. Lagere turbines zijn véél minder rendabel. Maar ook de 
hogere turbines produceren laagfrequent geluid dat heel ver draagt, bovendien vragen ze meer en 
hogere verlichting 's avonds en 's nachts, vanwege de veiligheid voor vliegtuigen. 
De plannen zijn tegen de zin van VVD16 Ouder-Amstel en van Ouder – Amstel Anders17, samen 6/13
van de raadsleden. D66 (nu 2), Groen Links(nu 2), Partij van de Arbeid (nu 1) en Natuurlijk Belang 
(nu 2)  waren bij de stemming in mei vóór. Dat is alweer lang geleden. Hoe is het nu? 

Hoe gaat het verder
Na de gemeenteraadsverkiezingen gaat het debat verder, en op enig moment stelt de gemeente  
de zoekgebieden open voor initiatiefnemers, de windindustrie. Dan kan alleen een milieu- en 
effectrapportage per turbine of windpark, een zogenaamde projectMER, een plan van een 
windfabriek nog toetsen en tegenhouden. In de praktijk gebeurt dat in die fase niet gauw meer. De
gemeenteraad heeft dan niet zoveel sturingsmogelijkheden meer. Die had ze vooraf moeten 
inbouwen. 
Bijvoorbeeld door zelf scherpe voorwaarden vooraf te stellen: alleen initiatieven zijn welkom die 
aan die en die criteria voldoen: die en die hoogtes en afstanden, zoveel % draagvlak bij burgers, die
en die beloftes over opruimen en recyclen na gebruik.
Wat ook nog kan: in buurgemeenten De Ronde Venen en in Weesp wil de gemeente helemaal géén
windturbines. 
Belanghebbende Stichtingen en Verenigingen Stichting Stop Windturbines Geingebied18 , 
Vereniging Spaar het Gein19 (Ronde Venen) en Stichting Red de Hoge Dijk20 (Amsterdam) zijn tegen 
de windplannen van Ouder-Amstel en van Amsterdam. 

Ook de gemeenteraad van Ronde Venen is tegen21: zij willen geen turbines bij Abcoude en aan het 
Gein, en ook niet in uw gemeente, vlakbij hun grens. Als u tegen de plannen bent, staat u dus niet 
alleen. Samenwerken is mogelijk.  

Eerst draagvlakonderzoek en criteria! 
– Stichtingen, Verenigingen en politieke partijen in Amsterdam en in de Ronde Venen 

14 https://www.ouder-amstel.nl/Home/Bestuur_en_organisatie/Gemeenteraad/Contact_raadsleden_en_fracties 
15 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/20/decentralisatie-energie-projecten-loopt-dood-a4070231 
16 https://ouder-amstel.vvd.nl/nieuws/44223/vvd-geen-windturbines-in-ouder-amstel 
17 https://www.bing.com/search?

q=ouder+amstel+anders+windturbines&cvid=bd7d452097144d278463ab67126ca526&aqs=edge..69i57.6653j0j4&
FORM=ANAB01&PC=ACTS 

18 https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/ 
19 https://www.spaarhetgein.nl/  
20 https://reddehogedijk.nl/ 
21 Stop windturbines in het Geingebied - motie gemeentegrens (stopwindturbinesgeingebied.nl) 
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Geingebied, gemeente de Ronde Venen: geen windplannen

Over het gebied

Het Geingebied ligt in de provincie Utrecht, gemeente Ronde Venen. Het is het gebied rond de 
meanderende veenrivier het Gein, die tussen Driemond en Abcoude stroomt en daar overgaat in 
Abcoudermeer en Holendrecht. Het gebied heeft twee eeuwenoude molens, veel monumentale 
boerderijen en een beschermd dorpsgezicht. Een groot deel van het gebied is UNESCO 
werelderfgoed De Stelling van Amsterdam. Bij die status hoort de openheid van het landschap, dat 
is een criterium om op de UNESCO lijst te staan en te blijven. 

In het kort

De Stichting Stop Windturbines Geingebied en de Vereniging Spaar het Gein spreken zich sinds 
begin 2020 uit tegen windturbines in het Geingebied en aan de grenzen daarvan. Samen met 
onder andere de bewoners van Amsterdam is er actie gevoerd. Samen hebben we zo'n 20.000 
handtekeningen. De gemeente De Ronde Venen heeft windturbines geweigerd. Er komen geen 
windturbines in het Geingebied en in de Waardasackerpolder aan de Holendrecht.

Maar het Geingebied en Abcoude worden nu bedreigd door windturbines van Amsterdam en van 
Ouder-Amstel: bij de Gaasperplas vlakbij de rivier het Gein. En bij het Golfterrein Hoge Dijk, 
knooppunt A2/A9. Die sluiten aan bij de Ouder- Amstel  plannen in de polder Holendrecht en bij de
Ouderkerkerplas. Amsterdam en Ouder-Amstel zouden dan samen een heel park vormen met 4 tot
5 windturbines. De gemeente Ronde Venen, waartoe het Geingebied behoort, heeft nu met grote 
meerderheid een motie22  aangenomen tegen windturbines van Amsterdam en Ouder-Amstel aan 
haar grenzen. VVD, CDA, Seniorenpartij, Ronde Venen Belang en Lijst 8 kernen stemden voor deze 
motie en dus tegen de Amsterdamse en Ouder-Amstel windturbines. 

Hoe gaat het verder
Bewegingen uit het Geingebied zijn nu actief in Amsterdam, omdat de Amsterdamse turbines dicht
aan de grenzen staan en een grote bedreiging zijn voor het Geingebied. Zie dus ook Amsterdam. 

Amsterdam: plannen voor 17 windturbines aan stadsranden

Over de natuur- en recreatiegebieden rond Amsterdam

Amsterdam is niet alleen een bijzondere wereldstad, maar ook een stad die tot nog toe opvallend 
goed is geweest in het bewaren van de groene randen, de zogenaamde scheggen. Vanuit de 
omliggende polders, veenriviertjes en het IJ reiken de groene “scheggen” tot ver de stad in. De 
stad wordt omringd door groene gebieden die deel uitmaken van Natuur Netwerk Nederland en 
van ecologische verbindingszones, zoals Gaasperzoom, en Hoge Dijk. Deze gebieden gaan direct 
over in de prachtige gebieden van de buurgemeenten zoals het Geingebied, Holendrecht en Waver,
en Botshol. Juist deze randen van deze gebieden zijn als zoekgebied aangewezen: Zoekgebied de 
Hoge Dijk staat bijna op de golfbaan bij A2/A9 en vlakbij de geliefde recreatieplas voor kleinere 
kinderen strandje Hoge Dijk, bij volkstuinen en bij het AMC. Hoge Dijk is vlakbij een natuurgebied 
waar zo'n 50 vogelsoorten graag broeden. 

22 https://rtvrondevenen.nl/nieuws/artikel/ronde-venen-belang-geen-windmolens-aan-onze-gemeentegrens 

https://rtvrondevenen.nl/nieuws/artikel/ronde-venen-belang-geen-windmolens-aan-onze-gemeentegrens


Plannen bedreigen stadsranden en buurgemeenten
Het college van Amsterdam wil rond de stad in het groen het liefst 17 windturbines plannen. Er 
werd steeds gesproken over 150 meter, omdat dat de norm is voor Schiphol. Maar de laatste tijd 
hoor je 200+, omdat Schiphol opeens dispensatie zou kunnen verlenen. De Amsterdammers die in 
de zoekgebieden wonen willen het niet. 

Politieke situatie ook belangrijk voor buurgemeenten

Actiegroepen, college en raad zijn het over één ding wél roerend eens: in de haven kunnen de 
windplannen wél doorgaan. Want dat is niet bij natuur, niet bij recreatiegebieden en niet bij 
huizen. De helft van de 17 turbines kan daar staan. Maar de andere helft? Daarover bestaat 
onenigheid.  Groen Links, D66 , PvdA en SP hebben in mei vóór de RES 1.0 gestemd die de plannen 
bevatte. Zij vormden een krappe meerderheid. Zit er beweging in deze partijen? En: hoe gaat dat 
met de komende verkiezingen? 
Een grote minderheid in de raad was toen tegen: VVD, Partij voor de Dieren, Denk, Partij voor de 
Ouderen, CU, CDA, en Ja21. Bij1 was onduidelijk. Voor de verkiezingen van maart aanstaande 
melden zich drie nieuwe partijen Volt, ST3M en 50+. Hier23 de verkiezingsprogramma's van de 
Amsterdamse partijen, en ter vergelijking de landelijke programma's. Een kentering in Amsterdam 
is heel goed mogelijk. 

Hoe gaat het verder
Het college oefent zware druk uit om de overige plannen, wél bij natuur, in NNN- gebieden, in 
recreatiegebieden en bij huizen, zo snel mogelijk te laten doorgaan, zonder vooraf criteria te 
stellen waar de windindustrie aan moet voldoen. Vijf buurgemeenten van Amsterdam hebben 
grote bezwaren of eisen of dreigen zelfs met schadeclaims : Zaanstad, Oostzaan, Landsmeer, 
Weesp en Ronde Venen. Het Amsterdamse college dendert door maar heeft veel weerwoord van 
de oppositie. Tientallen stichtingen en verenigingen uit Amsterdam en omliggende gemeenten 
nemen deel aan overleggen met Amsterdam maar zijn het “zogenaamd meepraten” 
langzamerhand beu. Ze willen nu wel eens transparantie van het stadsbestuur zien: Gein zegt Nee, 
Zuidoost zegt Nee, Stichting Stop Windturbines Geingebied, Stichting Stop Windturbines Aetsveld, 
Stichting Red de Hoge Dijk, en Stichting Windalarm. Wordt vervolgd: er komt een kieswijzer. 
Voorlopig verkiezingsnieuws: Netvouz - (Semi-) overheden, Politiek, 
VERKIEZINGSPROGRAMMA'S, ouder-amstel bookmarks by koks 

Geen samenklontering van zoekgebieden 
aan gemeente – en provinciegrenzen! 

– Unaniem in de Provinciale Staten van Noord – Holland aangenomen motie

23 https://netvouz.com/koks/folder/1000200442071618791/%28Semi-
%29+overheden+Politiek+VERKIEZINGSPROGRAMMAS+Gemeenteraad 
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Weesp: geen windplannen

Over Weesp
Weesp is een zeer oude middeleeuwse stad met allure, gelegen in een schitterend rivierlandschap.

In het kort
Stichting Stop Windturbiens Aetsveld  uit Weesp heeft met succes actie gevoerd tegen 
windturbines in polder Aetsveld, in samenwerking met Stichtse Vecht en met Stichting Stop 
Windturbines Geingebied. De Raad van Weesp heeft besloten geen windturbines in de gemeente 
te plaatsen. Maar nu wil Amsterdam turbines bouwen bij de nieuwe woonwijk Weespersluis. 

Hoe gaat het verder
Het dorp Driemond, waar Geinrivier en Amsterdam Rijnkanaal samenkomen, is al ingelijfd bij 
Amsterdam. De stad Weesp wordt dit kalenderjaar ook ingelijfd bij Amsterdam. Dat betekent dat 
de Amsterdamse verkiezingen in maart belangrijk worden voor Weesp. Zie dus bij Amsterdam voor
de politieke situatie en de verkiezingen. 

Gemeente Ronde Venen tegenstander van turbines van
Amsterdam en Ouder-Amstel aan onze grens

– aangenomen motie in de Ronde Venen

Windturbines zijn geen grenspalen! 

– titel van een in Landsmeer aangenomen motie tegen de plannen van buurvrouw
Amsterdam

Een landschap heeft zelf geen stem 

– inspraak molenaarsvrouw aan het Gein

Een bus vol slagers die hun eigen vlees keuren

– inspraak in Amsterdam over het proces
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