
VOLKSTUINDERS IN OPSTAND TEGEN ONAANGEKONDIGDE WINDTURBINES
NAAST EN OP HUN TUINEN!
Tuinders laat je horen, laat je zien, teken de petitie en kom demonstreren!!!!

Demonstratie op de Schellingwouderbrug 24 april
Volkstuinders staan in lijnopstelling langs de Schellingwouderbrug met 60 meter
spandoeken. De demonstratie is onderdeel van de ‘Wind naar Zee’ Botenparade van
Windalarm

11.00                Persmoment op Tuinpark Kweeklust, Durgerdammerdijk 1
11.45 Verzamelen bij de trappen onder de brug
12.30-13.30 Demonstratie op de brug

De botenparade ‘Ẅind naar Zee’ vaart onder de brug door
13.30 Persmoment Tuinpark Kweeklust, Dugerdammerdijk 1

Waarom komen wij in actie:
De gemeente Amsterdam plaatst grote windturbines zonder overleg en
vooraankondiging op 0 tot 150 meter van de tuinparken. De Provincie en de
gemeente hanteren zelf een straal van 350 meter vanwege gezondheidsredenen,
terwijl in de RIVM literatuurstudie een minimale afstanden van 330 meter van
woningen werd gehanteerd. (het RIVM haalt onderzoeken met kleinere turbines aan
en er zijn geen onderzoeken over metropoolregio’s) Internationaal is deze afstand tot
woonhuizen 800 in Duitsland en 1400 meter in Denemarken,

Dit heeft enorme gevolgen:
Zware schade aan natuur zoals de Schellingwouderscheg, een zeer divers en
succesvol natuurgebied (zie recent verschenen onderzoek)
2500 tuinders plus alle indirecte gebruikers als familieleden, wandelaars, fietsers,
en maatschappelijke groepen, van in totaal 15 parken, 7 direct in gevarenzone, 8 in
extra beoogd gebied ondervinden hinder, licht, geluids- en slagschaduwhinder
Tuinparken zijn de plekken waar integratie en de biodiversiteit van de stad
plaatsvindt waar mensen tot rust komen van het stadsleven, waar ze komen om
onderdeel van het gezonde groen te zijn, waar de minderbedeelden een eigen plek
in het groen kunnen hebben.

Zonder enige vorm van communicatie en overleg:
De tuinparken zijn niet door de Gemeente op de hoogte gesteld van het voornemen
windturbines op of naast tuinparken te plaatsen is in december 2020 vernomen via
de (sociale) media. Na een aantal verzoeken tot contact geen antwoord van
stadsdeelvoorzitter Saskia Groenewoud en wethouder van Doornick.
De belangrijke rol die de volkstuinen hebben in de Groenvisie 2020-2050 van de
gemeente, als onderdeel van hoofdgroenstructuur, lijkt voor deze parken niet meer
te gelden. Met plaatsing van windturbines direct naast of op een tuinpark, legt de
wethouder deze Groenvisie bruut naast zich neer.

n.b.  In de uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid, beleid uit 2020, waren windturbines
niet in beeld.



Contact met de pers
Voor, tijdens en na de demonstratie is er gelegenheid om met woordvoerders en tuinders in
gesprek te gaan op tuinpark Kweeklust, Durgerdammerdijk 1
Ook kunnen we u in contact brengen met tuinders voor interviews. Geef bij één van de
contactpersonen aan of u hier gebruik van wil maken.

Contactpersonen:
Sonja Brilman (Tuinpark Tuinwijck)              tel: 0647248082    email: sbrilman@gmail.com
Freek Berrier (Tuinpark Kweeklust)              tel: 0645992077
Koko Barenbrug (Tuinpark Buikslotermeer) tel: 0615642963

Actievoerende Volkstuinders
Liesbeth Schipper (Tuinpak Kweeklust) Elsbeth Brouwer (Tuinpark Buikslotermeer)
Renate Nollen (Tuinpark Linneaus) Els Timmerman (Tuinpark Frankendael)

De volgende tuinparken ondersteunen deze actie:
Buikslotermeer, Kweeklust, de Molen, Frankendael, Linnaeus, Tuinwijck, Nieuwe
Levenskracht

Tuinpark Buikslotermeer



Tuinpark Buikslotermeer

Mehmet en Salih. Mehmet: “De tuin is voor mijn zoon van levensbelang.
Wij wonen op een drukke plek in Amsterdam. Mijn zoon heeft last van
omgevingsgeluiden. Ons gezin is vaak op de tuin, wij slapen hier het hele
seizoen”.



Karel Schram, 75 jaar  tuinder van het eerste uur op Tuinpark Tuinwijck,
Liergouw 55. Hij is nu 46 jaar op de tuin. Toen Tuinwijck verhuisde van de
Ooster Ringdijk naar Amsterdam Noord, is hij hier gestart samen met zijn vrouw
en dochter. Karel is het opperhoofd van de broeikas en hoofd groen van Tuinwijck.



Sonja en haar zoon Sander. Sander is hier praktisch opgegroeid, wij hebben
sinds zijn derde jaar een tuin op Tuinpark Tuinwijck. Hier kon hij naar buiten,
in de stad kon dat niet. Sonja is 65 jaar en leerkracht en Sander is 30 en hij
is hovenier. Sonja zet zich in voor een nieuw te bouwen gastenhuisje op
Tuinwijck.

Fotografie door Henri Blommers. De foto’s mogen onder naamsvermelding van
de fotograaf gebruikt worden. Meer beeldmateriaal is verkrijgbaar.



Addendum

Het belang van volkstuinen wordt door de gemeente herhaaldelijk onderstreept. Parken,
begraafplaatsen en volkstuinen worden gezien als groene oases/parels van de stad en
onderdeel van de hoofdstedelijke groenstructuur.

“Het is groen met een uniek karakter: volkstuinen horen al ruim honderd jaar bij de stad en
zijn ecologisch, maatschappelijk en cultuurhistorisch van grote waarde” (Groenvisie
2020-2050,  Een leefbare stad voor mens en dier, 2020, pg. 56).

De 4 domeinen gezondheid, sociaal welzijn, klimaatadaptatie en natuur, worden daarom ook
gekoppeld aan de volkstuinparken. Bij de plaatsing van windturbines, die volgens de
Gemeente ‘onvermijdelijk’ is, wordt het belang van volkstuinen voor bovenstaande domeinen
aan de kant geschoven. In de nieuwste versie van de zoekgebieden (maart 2021) lopen de
zoekgebieden zelfs dwars over volkstuinparken heen. De ambtelijke trein, met de wethouder
als machinist, dendert door, 26 mei 2020 is het definitieve beslismoment voor de raad.

Grote aantallen!
Op de zeven tuinparken die in de voorkeursgebieden van de gemeente liggen staan
ongeveer 1600 tuinhuisjes, 4500 gebruikers.Op de acht andere bedreigde parken, die in
de extra zoekgebieden liggen, staan ongeveer 1400 tuinhuisjes. Dit zijn allemaal tuinhuisjes
voor verblijfsrecreatie jaarrond en nachtverblijf in het seizoen. In de meeste huisjes wordt 6
maanden per jaar door de tuinders en hun familie geslapen. Daarnaast zijn er vele
duizenden bezoekers en recreanten.

Volkstuinen zijn in dit verhaal vogelvrij ! Er is voor volkstuinen helemaal geen
afstandscriterium, dus ook niet wat betreft de gezondheid en veiligheid.

Gezondheidsrisico’s
Er komen binnen Nederland steeds meer gegevens beschikbaar over de
gezondheidsschade als windturbines op korte afstand van bewoning worden geplaatst. Het
gaat hier dan met name om de effecten van laagfrequent geluid. Mensen krijgen hier
serieuze klachten van zoals slapeloosheid en concentratiestoornis. Daarnaast is er hinder
van slagschaduw overdag en flikkerende lampjes in de nacht. Wij verwijzen hierbij naar het
Raadsadres Gezondheid maart 2021. Er is nog geen onderzoek gedaan naar windturbines
van deze grootte, tip hoogte 149 meter. De bestaande onderzoeken van het RIVM zijn
gebaseerd op kleinere turbines op een afstand van 500 meter van bewoning. De gemeente
gaat vanaf september 2019 uit van een minimale afstand van 350 meter tot woonhuizen. De
afstandsnormen in Duitsland en Denemarken zijn respectievelijk 800 en 1400 meter.



Veiligheidsrisico’s
In de werkinstructie van de Wind Maatschappij Vestas staat: verblijf niet binnen een afstand
van 400 meter van een windturbine, tenzij dit strikt noodzakelijk is.

Bron: Handboek risicozonering Windturbines versie 2. blz,23 tabel 2

turbine type vermogen Ashoogte Afstand bij nominaal
toerental
woonhuizen en….

afstand bij overtoeren
tot woonhuizen en...

WT5000 5000 120 214 meter 602 meter

De tuinhuizen, hun bewoners en andere gebruikers zijn volgens de gemeente geen
kwetsbare objecten. Zij lopen geen gevaar in de ogen van de gemeente. Of ze worden
domweg weggesaneerd?

Natuur
De schade aan de natuur is groot. De volkstuin gebieden aan de rand van de stad zijn het
huis van veel dieren en planten. Sloop het huis en er blijft niets van over. Zie ook het
onderzoek flora en fauna Schellingwouderscheg. De plaatsing van iedere turbine kost 2000
vierkante meter natuur.

Tenslotte
In de groenvisie van Amsterdam 2020-2050  “een leefbare stad voor mens en dier” zijn de
volkstuinen onderdeel van de hoofdstedelijke groenstructuur. Parken, begraafplaatsen en
volkstuinen worden gezien als groene oases/parels van de stad. De stad moet bouwen, de
druk op de groene ruimte wordt steeds groter. Behoud wat goed is voor de stad en de
Amsterdammers. Behoud alle volkstuinen!!!!

De ambtelijke trein met de wethouder als machinist dendert door.
Wij roepen de raad, de wethouders en de provincie op om de zorgen van hun burgers
serieus te nemen. Wethouder wees een bestuurder met hart voor Amsterdammers en
natuur. Zet de trein stil! Zorg voor echt draagvlak, om daarna samen met uw burgers te
werken aan de energietransitie die zo nodig is.

Het definitieve beslismoment voor de raad is op 26 en 27 mei 2021.



Informatie
Link
link kaartje zoekgebieden gemeente amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterd
am/kaart-windzoekgebieden/

link onderzoek: flora en fauna Schellingwoude Scheg
https://cms.wolck.nl/content/vgb/vgbnews/Rapportageschellingwouderscheg.pdf

Link artikel parool  over raadsadres gezondheid
https://www.parool.nl/amsterdam/artsen-uit-noord-en-ijburg-windmolens-dicht-bij-woongebie
d-wel-degelijk-riskant~b2f95b17/

raadsadres gezondheid:
https://windalarm.amsterdam/doc/Gezondheid/Raadsadres%20gezondheidseffecten%20win
dturbines%20definitief%2029-03-2021.pdf

Link: groenvisie
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda
/gezonde-duurzame-stad/groene-stad-groenvisie-2020-2050/

Zie raadsadres Alliantie Noordelijke Tuinparken Veiligheid Volkstuinen 18 april 2021
”21 argumenten en vragen”

Link:handboek Risicozonering Windturbines 2014
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/09/Handboek%20Risicozonering%20Windturbines
%20versie%20september%202014.pdf

Link Vestas
http://www.windaction.org/posts/15632-vestas-mechanical-operating-and-maintenance-manual-v90-3-
0mw-turbine#.YHwV-xhcKdN

lin:k kwetsbare objecten (rijkswaterstaat)
www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/omgevingsthema/externe-veiligheid/gevoelige-functies/

raadsadres Alliantie noordelijke tuinparken 18 april 2021 21 argumenten
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