
Megawindturbines en 
Zuidoost 

Waarom, waar en wat zijn de gevolgen?



WAAROM?

• De CO2-uitstoot moet omlaag, we willen een leefbare wereld voor 
onze kinderen: geen kolen en gas meer

• Overstappen op duurzame energie uit zonnepanelen en windturbines

• Amsterdam stimuleert zonnepanelen op daken

• Amsterdam wil 17 megawindturbines plaatsen: in havens en op land



WAAR?

Zoekgebieden Zuidoost:

• Diemerbos (gemeente Amsterdam en Diemen)

• Gaasperplas (gemeente Amsterdam)

• A2 en De Hoge Dijk (gemeente Amsterdam, 

Ouder-Amstel en De Ronde Venen)

Ernstige geluidsoverlast en 

slagschaduw:
• Bullewijk

• K-buurt en Koningshof, Kantershof, Geerdinkhof

• Gein en Driemond

• Reigersbos en Holendrecht



WAAR?

• IJburg heeft geprotesteerd - daar komen er minder en in Zuidoost 
waarschijnlijk meer

• Op 26 mei stelt de gemeenteraad de (zoek)gebieden voor 
megawindturbines vast

• Daarna wordt bekeken waar in de zoekgebieden megawindturbines 
worden geplaatst



GEVOLGEN GEZONDHEID

• Ernstige geluidsoverlast voor veel bewoners tot 1500 m verderop

• Slagschaduw van ronddraaiende wieken bij zon

• Slaapproblemen volwassenen en kinderen

• Stress, vermoeidheid en concentratieprobleem

• Ontwikkelachterstand bij kinderen (door slaaptekort)

• Groter ziekterisico bij overgewicht en diabetes zoals hart- en 
vaatproblemen



GEVOLGEN NATUUR

• Zoekgebieden liggen in parken en natuurgebieden: 
Diemerbos, Gaasperpark, Ouderkerkerplas en De Hoge Dijk

• Voor de bouw moet ongeveer 2000 m2 natuur worden geruimd

• Rond elke turbine is een paar honderd meter niet toegankelijk

• Gaat ten koste van dieren en planten in bijzondere stukken natuur



GEVOLGEN RECREATIE

• Echt rustig relaxen in parken, wandelen, strandjes en barbecue is er 
niet meer bij (Diemerbos, Gaasperplas, De Hoge Dijk, 
Ouderkerkerplas)

• De Gaasperplas krijgt net grootschalig onderhoud om een stadspark 
te worden met sportvelden, speelplaatsen en horeca

• In Amstel III en in Zuidoost worden veel woningen gebouwd maar de 
parken voor die nieuwe bewoners krijgen megawindturbines



OPROEP

• Bewoners in Zuidoost zijn door de gemeente niet geïnformeerd over 
de windturbine plannen 

• Toch beweert de gemeente dat er draagvlak is en beslist op 26 mei

• Het is NU of NOOIT, Zuidoost, laat uw stem horen

• Kom naar de demonstratie op zaterdag 22 mei op het Anton de 
Komplein; start 14:00 uur



BEELDEN

Kantershof richting Diemerbos



BEELDE
N

Schoonhovendreef 

Reigersbos 

richting de Hoge Dijk



BEELDE
N

Gein richting

Gaasperplas/Gaasperzoom

Ter vergelijking de 

Westertoren



BEELDE
N

Gaasperplas/Gaasperzoom



BEELDE
N

A2 afslag Zuidoost 

en Arenagebied
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