
Windturbines naast of op Tuinwijck? 
 
De gemeente Amsterdam wil rondom Amsterdam 17 nieuwe windturbines plaatsen. Ieder van 150 
meter hoog. Natuurlijk is iedereen voor een snelle overstap van fossiele energie naar duurzame 
energie. Maar wat is dan het probleem? 
 
Nu mogen die windturbines niet zo maar overal komen. Voor woonhuizen bijvoorbeeld geldt op dit 
moment een minimale afstand 350 meter. Volkstuinhuisjes worden in de wet niet gezien als 
bewoning, dus geldt voor hen deze wettelijke afstand niet. De gemeente onderzoekt nu de gebieden 
waar de nieuwe windturbines het beste zouden kunnen komen. De gemeente noemt deze gebieden 
windzoekgebieden. De huidige zoekgebieden komen tot aan de rand van tuinparken of lopen zelfs 
over tuinparken heen. Dit is ook zo bij Tuinwijck. 
 
Wij (de werkgroep volkstuinen en windturbines) zijn van mening dat de gezondheids- en 
natuureffecten van de plaatsing van de windturbines, nog onvoldoende zijn onderzocht. Wij vinden 
daarom dat meer onderzoek nodig is en tevens dat er ook meer gekeken moet worden naar  
meer zon op dak en wind op zee als alternatieven.  
 

Tuinders en besturen van de 7 volkstuinparken die in een zoekgebied 
liggen, hebben al enige tijd terug de handen ineen geslagen. Zij volgen 
al het nieuws over windturbines op de voet en hebben ook actie 
gevoerd. Bijvoorbeeld via het ophangen van spandoeken en protesten 
zoals de actie bij de Schellingwouderbrug. Ook de media en de 
wethouder werden actief benaderd. Tot nu toe worden onze acties en 
brieven niet of erg laat beantwoord.  

 
Op dit moment overleggen de besturen, de werkgroep windturbines en het bondsbestuur over 
verdere acties. Bijvoorbeeld om de volkstuinparken te laten deelnemen aan de stedelijke 
gesprekstafels. Deze gesprekstafels starten vanaf 2 september. Vanaf dan begint een volgende stap 
in de besluitvorming: de reflectiefase.  
 
In deze reflectiefase wordt een zogenaamd afwegingskader gemaakt. Dit afwegingskader is bindend. 
Het komende jaar is daarom erg belangrijk. Het is het jaar waarin wij zaken nog kunnen beïnvloeden. 
Momenteel neemt Sonja Brilman, namens Tuinwijck, deel aan de werkgroep windturbines. Zij heeft 
het komende half jaar minder tijd. 
 
Oproep: wij zoeken tuinders, die het komende jaar de werkgroep windturbines willen komen 
versterken en zo de besturen kunnen ondersteunen en onze tuinders kunnen informeren. 
 
Als u meer wilt lezen over de acties en de plannen van de gemeente kunt u dat vinden op de 
windalarm pagina van de volkstuinen https://volkstuin.windalarm.org/ 
 
Hieronder kunt u meer lezen over de geschiedenis en de planning van de voorgenomen plaatsing van 
de windturbines 
 

Beknopt tijdpad voorgenomen plaatsing windturbines 
 
2019  De gemeente houd een enquête over windturbines. De afstand tot woonhuizen is in de 
provincie 600m. Provinciale staten geeft Amsterdam een pilotstatus en verkleind de afstand tot 
woonhuizen tot 350 m. 

https://volkstuin.windalarm.org/


2020  De gemeente houd informatieavonden in wijken. Deze zijn niet algemeen bekend en ook niet 
voor iedereen toegankelijk. Pas in november 2020 worden burgers zich bewust van de voorgenomen 
plaatsing van windturbines op korte afstand van woonwijken. Windalarm ontstaat en de IJburgers 
voeren actie. Vanaf december 2020 wordt de windturbine dreiging ook door de volkstuinparken 
opgepikt. 
2021  Tuinders en besturen van de 7 volkstuinparken die in een zoekgebied liggen slaan de handen 
ineen en vormen een werkgroep. De media en de wethouder worden actief benaderd. Tot nu toe 
worden zienswijzen en brieven (laat) beantwoord.  
 
Over de windturbines zijn echter geen gesprekken geweest met de gemeente en de wethouder. Op 
27 mei van dit jaar heeft de gemeenteraad de huidige zoekgebieden vastgesteld. Vrijwel de hele 
oppositie stemde tegen.  Op 5 juni neemt provinciale staten unaniem de motie aan dat voor de 
tuinparken de wettelijke afstand voor veiligheid in acht genomen dient te worden. Bij een 
windturbine van 150 m hoog is dit minimaal 198 meter. 
 
Op 30 juni 2021 doet de raad van State de uitspraak dat de regels voor plaatsing in Nederland niet 
conform de Europese regelgeving is. Nederland moet de regels aanpassen voor, gezondheid, natuur 
en veiligheid. De staatssecretaris Denkt dat ze daar anderhalf jaar voor nodig heeft. Amsterdam geeft 
aan zelf een set van regels te willen maken. 
 
September 2021: Amsterdam start met een reflectiefase. Dit betekent dat zij er stedelijk en 
gebiedsgebonden gesprekken gevoerd worden. Reflectiefase: De volkstuinparken hebben zichzelf 
aangemeld, maar zijn hiervoor (nog) niet aangemeld. Wel heeft de gemeente laten weten dat zij de 
volkstuinparken niet wil uitnodigen voor de gesprekken die stedelijk gevoerd gaan worden. 
 
2022  Uitvoeringsfase: Vanaf zomer 2022 wil de gemeente de uitvoeringsfase starten. Dit betekent 
dat de gemeente intentieverklaringen gaat tekenen met marktpartijen die windturbines in de 
zoekgebieden willen gaan plaatsen.  
 

 
Met deze interactieve link kun je de kaart vergroten en de zoekgebieden beter bekijken 
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-
amsterdam/kaart-windzoekgebieden/ 

 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/kaart-windzoekgebieden/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/kaart-windzoekgebieden/

