
Reactie op Plan Windmolens Ouderkerk a/d Amstel 
 

In de concept-RES voor de energieregio Noord-Holland Zuid is het gebied rondom het wegenknooppunt 

A2/A9 aangewezen als zoekgebied voor de plaatsing van windturbines. De gemeente Ouder-Amstel laat 

op dit moment een impactstudie voor dit gebied uitvoeren. Deze studie heeft onder meer tot doel 

belemmeringen in verband met natuur- en landschapswaarden in kaart te brengen. De gemeente heeft 

onderstaand kaartje, waarop drie windturbines in de oksel van de A9/A2 zijn ingetekend, vrijgegeven. 

De Participatie Coalitie Noord-Holland, een samenwerkingsverband tussen onder meer 

energiecoöperaties en de 12 Natuur- en Milieufederaties, verzamelt de standpunten van lokale 

organisaties. Op verzoek van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland geven wij met het oog hierop 

onze reactie op het plan. 

  

Indieners 
• Collectief Noord-Holland Zuid 

• ANV De Amstel 

• Natuurbeleven B.V. 

• Vogelwerkgroep Amsterdam 

• Stichting Beschermers Amstelland 

• IVN Amstelveen 

Collectief Noord-Holland Zuid: Coöperatie van ca. 160 boerenbedrijven die gezamenlijk de Anlb-subsidies 

van de overheid plannen, aanvragen uitvoeren en verantwoorden. Daarnaast voert de coöperatie tal van 

projecten uit voor overheden, waterschappen en onderzoekinstellingen. 



Agrarische Natuurvereniging de Amstel is een vereniging waar vrijwel alle boeren (ca. 40) in Amstelland 

lid van zijn. Doelstelling van de vereniging is behoud van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. 

NatuurBeleven B.V. beheert in opdracht van de provincie Noord-Holland in de Holendrechterpolder de 

eigendommen van de provincie en Rijkswaterstaat die ingericht en bestemd zijn als 

weidevogelreservaat. Het bureau coördineert ook de dagelijks activiteiten van bovengenoemde 

coöperatie. 

De Vogelwerkgroep Amsterdam is een vereniging die - kort gezegd - ten doel heeft het verbreiden van de 

kennis van vogels (ornithologie) en het aankweken van liefde voor de natuur, het tegengaan van 

ontwikkelingen en gebeurtenissen die een bedreiging voor vogels vormen, het voorkomen en waar nodig 

opheffen van voor vogels gevaarlijke situaties alsmede het geven van adviezen en het organiseren van 

activiteiten om de vogelstand en het welbevinden van vogels te bevorderen. Het werkgebied van de 

vereniging strekt zich uit van Uithoorn tot Monnickendam. De gemeente Ouder-Amstel ligt in het 

werkgebied. De vereniging telt op dit moment ca. 500 leden. 

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van het de natuur en landschapswaarden van 

Amstelland, de Groene Long van Amsterdam . Amstelland is onlangs uitgeroepen door de provincie als 

Bijzonder Provinciaal Landschap. De Stichting wordt gesteund door 1.500 leden in de regio. 

IVN Amstelveen is een organisatie die zich inzet voor natuureducatie en bescherming in Amstelland. 

Kern van onze reactie: het plaatsen van de windmolens midden in het weidevogelreservaat in de 

Holendrechter polder is strijdig met de doelstelling van dit gebied en schadelijk voor de aanliggende 

natuurgebieden, in het bijzonder het ‘Landje van Geijsel’ dat beheerd wordt door Landschap Noord-

Holland en de Ouderkerkplas, in beheer bij Groengebied Amstelland. Wij adviseren de windturbines hier 

niet te plaatsen. 

 

We komen tot dit advies op basis van: 

1. Zoals blijkt uit onderstaande screen print van de Provincie Noord-Holland is de locatie voor de 

molens bestemd als Natuur Netwerk Nederland met als functie N13.02 Vochtig 

weidevogelgrasland. 

➢ Dit weidevogelreservaat dient mede om het verlies aan weidevogel leefgebied ten 

gevolge van het verbreden van de A1, A2 en A9 te compenseren. 

➢ Info van RVO over de beschermde status: 

o Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is vastgelegd in de Wet ruimtelijke 

ordening. Het beschermingsregime lijkt op dat voor Natura 2000-gebieden. 

Als een windproject de wezenlijke waarden en kenmerken van het gebied 

aantast, is het niet toegestaan.  

o Hieronder een screenprint van artikel 6.43 leden 1 t/m 4 waarin de 

beschermde status van dit gebied is verwoord in de omgevingsverordening 

van de provincie. 

➢ We stellen dat openheid en rust een wezenlijke waarde is van ieder 

weidevogelgebied. Het plaatsen van drie windmolens in dit kleine reservaat is een 



fatale aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van dit gebied en 

daarom wettelijk niet toegestaan. 

➢ Opmerking: het is  wel erg vreemd als de overheid zelf eist dat de aantasting van 

weidevogelgebieden moet worden gecompenseerd en vervolgens die compensatie 

zelf weer teniet gaat doen. 

 

 

 

 

 

2. Zoals blijkt uit onderstaande screen print van de Provincie Noord-Holland is de polder in waar 

geen weidevogelreservaat is, wel aangewezen als A11.01 Weidevogelgrasland in open landschap 



 

 

 

 

3. Bijzonder provinciaal landschap. 

a. Het gebied geniet een beschermde status als bijzonder provinciaal landschap -De 

Amstelscheg. 

De Beschermde status screenprint provincie: 

 

 

 



 

 

4. In de directe nabijheid ligt het rustgebied van de grootste populatie smienten van de provincie -

mogelijk van heel Nederland- De Ouderkerkerplas. Deze plas en de oevers zijn onderdeel van 

NNN. Hoewel de molens niet in het gebied zelf gepland zijn, staan ze direct in de aanvliegroute 

van waar dagelijks tienduizenden vogels meerdere malen per dag, en in de winter vooral in de 

nacht, heen en weer vliegen. Molens horen niet thuis in een van de drukste vliegroutes van 

beschermde vogels in de provincie. 

5. Eveneens onderdeel van de NNN is het in de directe nabijheid gelegen ‘Landje van Geijsel’ dat in 

het voorjaar een internationaal vermaarde vaste verblijfplaats is voor duizenden vogels, 

waaronder de ernstig bedreigde grutto. Deskundigen veronderstellen dat een groot deel van de 

wereldpopulatie van deze soort deze locatie ieder jaar aandoet. Er worden in ons land jaarlijks 

miljoenen uitgegeven om deze soort te beschermen, met het plaatsen van deze molens worden 

de vogels ernstig in gevaar gebracht. 



 

 

 

Tot slot 
Het is naar onze mening niet opportuun om hier een uitzondering te maken en een opeenstapeling van 

beschermingsregels opzij te schuiven - hiervoor zijn de risico’s voor de natuur te groot, in het bijzonder 

voor de grutto, waarvoor Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. 

Dat zou overigens noodzaken om de compensatie die hier wordt uitgevoerd te compenseren, wat in de 

praktijk vrijwel onmogelijk. Negatieve effecten van ruimtelijke ordening op weidevogels compenseren en 

juist daar zelf weer molens plaatsen, wekt niet de indruk van een betrouwbare of krachtdadige overheid. 

20.000 + 

smienten in 

winterhalfjaar 

Belangrijke rustplaats van 

eenden en steltlopers, 

waaronder veel grutto’s 


