Linnaeus

Driemond
Start
Dorpsplein

Tom Witkamp & WSC De Verbinding

Lichtjeswandeling Driemond 2020
De wandeling is 5 km en loopt een ronde tegen de klok in.
De route gaat langs Matchzo en Gaaspermolen.
Begin en eindpunt in de beschrijving is het Dorpsplein.
Vanaf ieder punt in het dorp kun je naar een willekeurig punt op de route
om te starten.
Gebruikte afkortingen:
RD: rechtdoor RA: rechtsaf LA: linksaf FP: fietspaal

Start vanaf het Dorpsplein
01. RA Zomerstraat
02. LA aan het einde, Winterstraat
03. RA na parkeerterrein Seizoenenhof + tussenberm
04. RD achteringang Matchzo sportterrein
05. LA voor het voetbalveld
06. RA bij einde voetbalveld
07. LA langs Matchzo-gebouw
08. RD zwarte hek door
09. RA over parkeerterrein
10. LA bij Toeristisch Overstap Punt
11. RA asfaltweg (=Stammerlandweg)
12. RD brug over
13. RD bij volkstuinen, fiets/wandelpad
14. RD volg asfaltpad tot kruising met fietspad bij FP26680-1
15. LA brug over bij FP62280-1 (= Gaaspermolenpad)
16. LA aan het einde (Lange Stammerdijk)
17. RD Lange Stammerdijk vervolgen langs molen en verder
18. LA bij de ophaalbrug (Jaargetijden)
19. RD Jaargetijden volgen tot Dorpsplein
20. **Finish** Dorpsplein
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Uw mening over windmolens rondom Driemond
en het Diemerbos.
De gemeente Amsterdam heeft een plan ontwikkeld om met behulp van windmolens
duurzame energie te gaan opwekken. Daarbij is de omgeving van Driemond ook in
beeld, te weten aan de Gaasperplas en in het Diemerbos.
De benodigde hoeveelheid windmolens is nog niet bepaald en ook de locaties zijn nog
niet definitief. Wel is gebleken dat – na verschillende informatiebijeenkomsten – er
bij bewoners van diverse omliggende gemeentes veel weerstand bestaat tegen de bouw
van windmolens in hun gebied.
Hoewel de bewoners van Driemond zich over de plannen nog niet hebben uitgesproken zijn er signalen dat Amsterdam gebieden rond Driemond reeds op groen
heeft gezet voor de mogelijke plaatsing van windmolens.
De Dorpsraad stuurt u daarom deze peiling; om te onderzoeken of hierin van onze
kant actie gewenst is en zo ja welke.
Ter overweging geven we u graag een aantal factoren mee die wellicht een rol kunnen
spelen in het vormen van een mening hierover;
• De geplande windmolens hebben een een hoogte van 200 meter
• Windmolens dragen bij aan een duurzamere wereld
• Ze kunnen wel mogelijk geluidsoverlast veroorzaken
• Ze verstoren het leefgebied van vogels in het Diemerbos
• Ze kunnen een financiële bijdrage leveren aan het onderhoud van het Diemerbos
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Wat is uw mening hierover?
Ja, Ik ben voor de plaatsing van windmolens rondom Driemond en het
Diemerbos
Nee, ik ben tegen de plaatsing van windmolens rondom Driemond en het
Diemerbos
Ik heb geen mening over de plaatsing van windmolens rondom Driemond en het
Diemerbos
Eventuele toelichting:

Meer informatie over zowel de voor- als nadelen van de plaatsing van windmolens
in uw omgeving kunt u vinden op
• amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid
• windalarm.amsterdam.nl
• energieregionhz.nl
Onderstaande plattegrond geeft een overzicht welke gebieden geschikt zijn geacht
door de gemeente Amsterdam voor de plaatsing van windmolens.
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Woonplaats
* Optioneel. Uw naam is niet verplicht voor deze raadpleging.
U wordt verzocht deze strook uiterlijk 4 januari 2021 in te leveren bij de Dorpsraad.
Ook kunt u uw mening per email kenbaar maken op dorpsraad@driemond.info
Stammerlandweg 10 1109 BR Amsterdam 0294 414883 dorpsraad@driemond.info www.driemond.info

