
ZEG NEE 
tegen windmolens
bij de Noorder-IJplas!

Ook u krijgt te maken met de 
komst van minstens 3 enorme, 

overlastveroorzakende 
windturbines, als het aan de 
gemeente Amsterdam ligt!

Teken de petitie en stop 
dit slechte plan!
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U woont binnen de straal van  

belanghebbenden: ook u krijgt in 

uw leefomgeving te maken met 

de komst van minstens 3 enorme 

wind turbines. Tenzij u nu samen 

met ons hiertegen in actie komt!

Waarom NEE zeggen  
tegen dit plan:

Overlast
Het is alom bekent dat wind
turbines overlast geven in de 
vorm van horizonvervuiling, 
slagschaduw, geluid en aantast
ing van de leefomgeving. Ook 
úw welzijn en gezondheid wordt 
bedreigd: deskundigen hebben 
inmiddels vastgesteld dat om 
gezondheidsredenen de minimale 
afstand van woningen tot windtur
bines 1500 meter moet bedragen. 
Maar de planlocatie voor de wind
molens haalt dat aantal meters bij 
lange na niet. Op de kaart kunt u 

zien op welke afstand úw huis ligt.
(Google: Argos, Wakker van de 
windmolen)

Woningwaardedaling
In een brief aan de Tweede Kamer 
van december 2019 heeft Minister 
Wiebes wetenschappelijk onder
zoek aangehaald waaruit blijkt 
dat woningen binnen een straal 
van 2000 meter van windturbines 
gemiddeld 5% in waarde dalen.
Wij zijn daarom als Bewoners
vereniging ZijkanaalH van plan 
een claimstichting op te richten 
om onze woningwaardedaling te 
verhalen op de projectontwik
kelaar. Alle woningeigenaren 
(Oostzaan, Amsterdam en Zaan
dam) die binnen de straal van 1500 
meter wonen zijn belanghebben
den en kunnen aanspraak maken 
op schadevergoeding. Sluit u aan 
door een mail te sturen naar: 
claim@zijkanaal-h.nl

Uniek natuurgebied
De NoorderIJplas is een uniek  
natuurgebied en onderdeel van de  
Amsterdamse Hoofd Groen Struc
tuur. Het bestuur van Amsterdam 

heeft haar burgers beloofd dat dit 
gebied gereserveerd zou blijven 
voor recreatie. Volgens de be
stemming mag er niet gebouwd 
worden. Nu zijn er toch plannen 
voor de bouw van een overlast 
gevend bouwwerk dat driemaal 
de hoogte van de aanwezige 
hoogspanningsmasten heeft!

Ook in het  
Keerkringpark
De projectontwikkelaar voor 
windturbines bij de NoorderIJ
plas heeft ook plannen om een 
windturbine in het Keerkringpark 
te zetten. Ook dáár geldt dezelfde 
overlast en waardevermindering 
van woningen.

Maar... we moeten toch 
over op duurzame 
elektriciteit?
Klopt, maar er zijn voldoende alter
natieven: zonnepanelen, andere (af
gelegen) locaties, aardwarmte etc.

Op de Amsterdamse daken past 
het equivalent van 150 windtur
bines aan zonnepanelen. Samen 
met 50 windturbines in het 
Westhaven gebied ontstaat zo de 
grootste duurzame elektriciteits
centrale van Nederland.

Het is onnodig om ook nog een 
handjevol turbines neer te zetten 
in Amsterdamse natuurparken.

Teken tegen windturbines 
in uw en onze directe leef-
omgeving!

Haast is geboden! 
Doe het nu!

Teken de petitie!
Ga naar: noorderijplas.nl 
Of scan de QR-code:

Zeg NEE tegen 
windturbines bij de 
Noorder-IJplas!

Even voorstellen...
Wij zijn de bewoners van woonarken bij de Noorder-IJplas.
De Bewonersvereniging Zijkanaal-H voert actie tegen de plannen van Groenlinks 
wethouder Marieke van Doorninck voor de plaatsing van windturbines in het 
groen van het Noorder-IJplas park. Er is wat ons betreft geen draagvlak voor 
deze plannen. U kunt ons steunen in de strijd door de petitie te tekenen op  
www.noorderijplas.nl


