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Betreft: reactie op concept-RES Noord-Holland Zuid (Amsterdam) 
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Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij reageert de vereniging Spaar het Gein te Abcoude op de concept-RES Noord-Holland 

Zuid (Amsterdam), met name op de optie om het gebied rond de Gaasperplas c.q. in de 

Gaasperzoom als zoekgebied voor 

windturbines aan te wijzen.  

 

De vereniging Spaar het Gein stelt zich 

blijkens haar statuten ten doel de bescherming 

van de rust en de schoonheid van het 

Geingebied. Circa 475 boeren, burgers en 

buitenlui zijn lid van de vereniging. Het Gein 

is een eeuwenoud agrarisch gebied onder de 

rook van Amsterdam. De landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden van het 

Geingebied zijn alom erkend. Mondriaan 

heeft een groot deel van zijn vroege werken in 

het Gein geschilderd. Nescio schreef er zijn 

Titaantjes. Jacob Olie maakte er zijn 

beroemde foto's.  

 

Eind vorige eeuw is een 

provinciegrenscorrectie aangebracht om het 

Geingebied (tot dan voor de helft in Noord-

Holland, en voor de andere helft in Utrecht 

gelegen) in één bestuurlijke hand te brengen. 

Het noordelijke deel van het Geingebied werd 

bij wet aan Abcoude (provincie Utrecht) 

toegedeeld. Uit de Herindelingswet Utrecht-

West (1989) citeren wij: 

Geen mega windturbines nabij het Geingebied!  

Voor verduurzaming, maar niet ten koste van het historische Geinlandschap! 
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“(…) Voorts heeft deze Interprovinciale Commissie geoordeeld, dat verlegging van de grens 

tussen de gemeenten Abcoude en Amsterdam in het Geingebied uit landschappelijk oogpunt 

aanbeveling verdient. Immers door het gehele Gein met beide oevers onder één gemeente 

onder te brengen, kan er eenheid van beleid worden bereikt, hetgeen de instandhouding van 

het waardevolle natuurgebied ten goede zal komen.” (Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-

1988, 20318, nr. 4, blz. 10) 

 

In de ruim 25 jaar van het bestaan van de vereniging is zij er in geslaagd vele ernstige 

bedreigingen voor het Geingebied te verijdelen. Genoemd kunnen worden de aanleg van de 

A6-A9, dwars door het Geingebied, de aanleg van het verdubbelde spoor op maaiveldniveau, 

en de rigoureuze kap van ca 4.000 bomen op de historische dijken langs het Gein bij 

gelegenheid van dijkverbeteringswerkzaamheden.  

 

Het Geingebied herbergt een grote variëteit aan flora en fauna. In dit zo goed bewaarde gebied 

genieten niet alleen de bewoners, maar dagelijks ook vele recreanten – ook uit Amsterdam 

Zuidoost! - van de rust en de schoonheid. Een “oase van rust" is een veelgehoorde typering. 

 

Nederland moet verduurzamen. Daar kunnen we niet omheen. Amsterdam heeft terecht een 

ambitieuze doelstelling en moet dus op zoek naar locaties voor onder meer windturbines.  

Geen gemakkelijke opdracht. We mogen echter verwachten dat met name voor windturbines 

wordt gezocht naar gebieden waar deze de minste schade aan het in de randstad land al zo 

spaarzame landschappelijk schoon aanrichten. Nog onlangs, op 11 november 2019, heeft het 

Planbureau voor de Leefomgeving gewaarschuwd voor grootschalige aantasting van 

waardevolle landschappen door plaatsing van grote turbines. Zonder twijfel is het 

Geinlandschap daarvan een voorbeeld. 

 

Niet vergeten mag voorts dat de plaatsing van grote windturbines in het gebied rond 

Gaasperplas en Gaasperzoom op gespannen voet staat met de wettelijke beschermde 

UNESCO status van de Stelling van Amsterdam, waarvan een groot gedeelte van het 

Geingebied deel uitmaakt. Windturbines van industriële omvang zullen vanuit het gehele 

Geinlandschap zichtbaar zijn en een vernietigend effect hebben op de schoonheid en de fraaie 

verhoudingen van het gebied. 

 

Om die reden verzoekt de vereniging de gemeente, c.q. de RES Noord-Holland Zuid, met 

klem het gebied rond Gaasperplas en Gaasperzoom te schrappen als zoekgebied voor grote 

windturbines.  

 

Tot toelichting vindt u ons uiteraard bereid. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 

 

 

 

J.C.C. Leemans       E. de Leeuw 

voorzitter        secretaris 


