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Amsterdam wil 150 meter hoge windmolens plaatsen bij de 
Noorder IJ-Plas. Dat stuit op fel verzet in Oostzaan. 

„Veel Oostzaners kennen wel de led-verlichting van Van der Valk. De windmolens worden 
vele malen erger. Oostzaan is niet zo groot, dus in iedere achtertuin zal je zien staan. Het 
wordt echt gigantisch”, voorziet wethouder Rosemarijn Dral. „Je moet het effect niet 
onderschatten. Het heeft ook gevolgen voor bewoners bij de Kolk en voor het Twiske.” 



De VVD-wethouder van Oostzaan, tevens lid van de Raad van Toezicht van de stichting 
Landschap Noord-Holland, is om nog een andere reden fel tegen de windmolenplannen van 
Amsterdam: „Ze belemmeren de woningbouwplannen van Oostzaan. Maar ook Zaanstad kan 
een deel van de woningbouw in de Achtersluispolder straks niet realiseren.” 

De wethouder is dan ook zeer in haar nopjes met een motie van de VVD en CDA die 
maandagavond door de gemeenteraad van Oostzaan is aangenomen. Daarin wordt gesteld dat 
de gemeente Amsterdam onvoldoende rekening houdt met de bezwaren vanuit Oostzaan. Ook 
D66 en GroenLinks steunden de motie. Alleen de PvdA vond het nog te vroeg. Bij die partij 
bestaat juist het vertrouwen dat Amsterdam zich aan de wettelijke regels voor geluidsoverlast 
zal houden. In een later stadium kan dan alsnog bezwaar worden gemaakt. 

Intentie 
Maar de wethouder en de meerderheid van de gemeenteraad willen nu al aan de bel trekken. 
De gemeente Amsterdam heeft immers al deze zomer met bewonerscoöperatie Amsterdam 
Wind en bedrijvencoöperatie NDSM Energie een intentieovereenkomst ondertekend over de 
windenergieplannen bij de Noorder IJ-Plas. Ten westen van de A10, naast de uitgang van de 
Coentunnel, ligt deze plas tussen Amsterdam-Noord en Zaandam. Het zoekgebied voor de 
windmolens betreft zowel de plas als het havengebied. De bewonerscoörperatie stelt 
bewoners in de gelegenheid een aandeel te kopen en zo te profiteren van de windenergie. In 
het najaar van 2022 zou de bouw moeten beginnen. 

Ook GroenLinks in Oostzaan is voorstander van de bouw van windmolens. Maar het schuurt 
wel met de woningbouwplannen van Oostzaan bij de Thorbeckeweg. „Onze 
woningbouwopgave komt echt in gevaar hierdoor. Die woningen zijn echt noodzakelijk 
gezien het tekort aan woningen”, benadrukt Noah van Dansik van GroenLinks. 

Die wettelijke regels waaraan het project moet voldoen, betreffen alleen geluidsoverlast. 
Slagschaduw en het uitzicht spelen niet mee. Net als toekomstige woningbouw. „We willen 
samen met Landsmeer en Zaanstad het gesprek met Amsterdam aangaan”, kondigt de 
wethouder aan. 

 


