
Aan: College van B&W, p/a directeur Ruimte & Duurzaamheid  

Betreft: Zienswijze NRD Windenergie Amsterdam 

Amsterdam, 23 maart 2023 

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van uw uitnodiging om te reageren op Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor plan-

MER windenergie Amsterdam 
1
 laten we u het volgende weten.  

Het Diemerpark, dat is aangewezen als extra reservegebied voor de plaatsing van een of meer 

windmolens, is absoluut ongeschikt voor het plaatsen van (een) windmolen(s).  

Hieronder noemen we daarvoor enkele argumenten. 

• Het Diemerpark heeft de hoogste biodiversiteit van alle Amsterdamse parken. Een opvallend 

onderdeel daarvan is het aantal vogelsoorten dat in het park voorkomt, waaronder veel bijzondere 

soorten en veruit de meeste rodelijstsoorten van alle Amsterdamse parken. Juist windmolens vormen 

hierbij een groot risico voor het in stand houden of bevorderen van deze diversiteit.  

• Het Diemerpark ligt pal onder een belangrijke trekvogelroute. Dat is de reden waarom zich in het 

Diemerpark een SOVON-trektelpost bevindt. Een windmolen op deze plek zou dus ongetwijfeld 

buitensporig veel slachtoffers maken onder de trekvogels. 

• Het Diemerpark is een belangrijk stadspark voor de bewoners van IJburg, het Zeeburgereiland en 

Diemen Noord. Kenmerkend is de ‘landschappelijke en natuurlijke sfeer’ van het park. Juist die 

verschijningsvorm wordt door de bewoners/bezoekers hoog gewaardeerd. De enorme afmetingen 

van een windmolen passen niet in de ‘schaal’ van het park, nog los van verstoring door het geluid en 

het ronddraaien van de enorme ‘wieken’ van de windmolen.  

• De impact van (een) windmolen(s) op de nabijgelegen woonomgeving is onaanvaardbaar groot: deze 

zou(den) te dicht bij de woningen komen.  

• Het is zeer de vraag of in het Diemerpark voldaan kan worden aan de funderingstechnische 

voorwaarden voor de plaatsing van een of meer windmolens. Dit in verband met de zwaar vervuilde 

ondergrond in een groot deel van het park en de zeer kwetsbare afdekking ervan. Gezien de grote 

risico’s die er zijn voor het weglekken van zeer giftige stoffen uit de ondergrond levert dit 

onaanvaardbare gezondheidsrisico’s op. Een deel van het zoekgebied is in de ARK-zone getekend. Hier 

ligt een belangrijke ecologische verbindingszone (NNN).  

De moerassige bodem ervan lijkt funderingstechnisch eveneens totaal ongeschikt voor windmolens.  

• In het bestemmingsplan IJburg 1
e
 fase is een ruimtelijke reservering opgenomen voor een 

spoorverbinding op hoogte door het Diemerpark.  
2
 De aanwezigheid van een of meer windmolens in 

het park kan een belemmering zijn voor de realisatie van deze spoorverbinding. 

Het Diemerpark dient daarom geschrapt te worden als mogelijke locatie voor (een) windmolen(s).  

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van Vrienden van het Diemerpark 

Kees Lakerveld   Leen Pauwels 
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 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/geef-mening-
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 Zie M55-IJmeerlijn Vervoerconcept, ontwerp en business case, Werkmaatschappij Amsterdam Almere, 23-09-2011 


