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Noord draait op  wind
NOORD – Het windmoleninitiatief van de  stichting MijnCO2 Spoor wordt 
volgende week besproken in de deelraad. De stichtin g wil dat vijf tot zeven 
windmolens twintig procent van de Noordamsterdamse huishoudens van 
elektriciteit gaat voorzien. Maar er gebeurt veel m eer met wind in Noord.  
Anrik Engellard, voorzitter van MijnCO2 Spoor verzamelde 496 geldige 
handtekeningen, genoeg om zijn initiatief op de agenda van de deelraad te krijgen. 
Engellard vindt het hoog tijd dat de wereld overstapt op schone energie: ,,Ik denk dat 
we nog tien jaar de tijd hebben om het tij te keren. Als we dan nog niks gedaan 
hebben, dan wordt klimaatverandering onherroepelijk.”  
Engellard is tropenarts bij het Tropeninstituut en was voor zijn werk vaak in de derde 
wereld. Daar zag hij de gevolgen van milieuproblematiek. Na het lezen van werk van 
de Britse milieuschrijver Mark Lynas was Engellard pas echt ‘gealarmeerd’.  
,,Vóór 2030 moet Nederland zijn CO2 uitstoot met negentig procent verminderen.”  
Als het stadsdeel zijn initiatief ondersteunt wil Engellard snel draagvlak creëren voor 
zijn plannen. ,,We gaan dan aan tafel met zoveel mogelijk belanghebbenden, 
waaronder milieuverenigingen en bewoners.”  
Engellard heeft al een aantal locaties op het oog voor de molens. ,,Denk aan de rand 
van het Markermeer, langs de Ringweg of de Noorder IJplas.”  
Niet alleen Engellard is bezig met windmolens in het stadsdeel. Onlangs kreeg 
Opgewekt.nu een vergunning voor een windmolen aan de hijskraan op de 
NDSMwerf. Woordvoerder Pauline Westendorp: ,,We gaan binnenkort een 
tweedehands molen uitzoeken. Die hangen we aan het betonnen gewicht van de 
hijskraan. De kraan draait met de wind mee, dus de molen hangt dan altijd goed. De 
kraan zal dus goed onderhouden moeten worden om niet vast te roesten. Dit was 
ook een reden van monumentenzorg om niet al te moeilijk te doen over een 
windmolen op de oude kraan.”  
 
Er staan ook windmolens bij Durgerdam en op het Cornelis Douwesterrein. Die in 
Durgerdam werd onlangs door NUON verkocht aan NNW wind BV. Volgens een 
woordvoerder was de molen te klein voor commerciële exploitatie. Dan staan er ook 
nog twee op het Cornelis Douwesterrein. Die zijn van Wind Groep Holland. NUON 
neemt daar wel stroom van af.  
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