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In deze kaart zijn globale zoekgebieden ingetekend als onderdeel van 
de concept-RES Noord-Holland Zuid. Deze zoekgebieden komen voort 
uit een technische analyse van de mogelijkheden en randvoorwaarden 
in de regio. Verder zijn de uitkomsten van (lokale) bijeenkomsten met 
stakeholders en belanghebbenden meegenomen. Ook politieke keuzes 
bepaalden mede deze zoekgebieden. De concept-RES geeft weer wat 
de ambitie van de regio is voor de komende jaren en waar zij zich voor 
zal inspannen.

Zoekgebieden GWh
2030

hectares of
turbines

Zon op grote 
daken

333 -

Zon op parkeer-
plaatsen

- -

Zon op geluid- 
schermen e.d.

- -

Extra zoekgebieden 
zon*

- -

Wind 127 -

Extra zoekgebieden 
zon + wind*

Totaal potentiële
opwekking (GWh)

Totaal potentiële
opwekking (TWh)

-

460

0,46

-

Deelregio 
Amsterdam

Bestaande duurzame 
opwekking (GWh)

203

*    Extra zoekgebieden zijn lichtgekleurd op de kaart en 
vooralsnog niet meegenomen in de berekende potentiële 
duurzame opwekking.

A    Extra zoekgebied: het hele gebied van landelijk noord
en in het IJmeer.
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01   Havengebied: Het grondgebied van het 

Havenbedrijf Amsterdam en daarbuiten 

de gebieden Sloterdijk-west en de 

Brettenzone. 

0 2   Noorder IJ-plas en havengebied 

stadsdeel Noord: Het gebied van de 

Noorder IJpolder ten oosten van de A8. 

En het bedrijventerrein langs het IJ en 

ten zuiden van de Cornelis Douweweg, 

inclusief het Keerkringpark.

03   Ten noorden van de ring A10 noord: Het 

gebied tussen de ring A10 noord en de 

hoogspanningsmast. 

04   Zeeburgereiland/IJburg/Sciencepark: 

Het gebied langs het Amsterdam-

Rijnkanaal, langs de A10 Zuid (bij 

Sciencepark), het IJmeer op enige afstand 

van (de nieuwe eilanden van) IJburg, en 

rondom Zeeburgereiland. 

0 5   Gaasperplas / Driemond: Het gebied 

langs het Amsterdam-Rijnkanaal, het 

knooppunt Diemen, het Diemerbos, langs 

het terrein van Waternet ten zuiden van 

de Gaasperplas, de Gaasperplas en het 

Gaasperpark. 

0 6   Amstel III en omgeving: Het gebied ten 

oosten van de de A2 en in de buurt van 

het AMC, inclusief het golfterrein. 

0 7   Amsterdam-Zuid: Het gebied tussen 

A10, A2 en de Amstel in de kop van de 

Amstelscheg. 

A   Extra zoekgebied: het gehele gebied van 

landelijk noord en in het IJmeer. 


