
Goedenavond Burgemeester, Wethouders, Raadsleden en dorpsgenoten. 
  
Ik sta hier namens mezelf, een indirect inwonende van het dorp Rijsenhout. 
En actief binnen de groep Rijsenhout zegt nee. 
  
Het is al bijzonder dat een actiecomité moet worden opgericht door 
dorpsbewoners in Rijsenhout. 
  
Wij voelen ons onveilig!! 
  
Voor ons is Rijsenhout een mooi rustiek dorp gelegen in het oosten van de 
gemeente Haarlemmermeer,  aan de Ringvaart van de 
Haarlemmermeerpolder tegenover de Westeinderplassen, tussen 
Aalsmeerderbrug en Burgerveen. Voor mij en vele andere is Rijsenhout de 
parel van de Westeinder 
  
Rijsenhout? 
  
Ik heb Rijsenhout even bekeken bij Wikipedia, die schrijft er niet heel veel 
over. Alleen de info: 
  
Anno 2005 werd door sommigen gevreesd dat het dorp moest verdwijnen voor 
een zesde baan voor Schiphol.  
 
2017. Nu vreest het dorp voor de  
komst van een mega transformatorstation. 
  
Rijsenhout voelt zich onveilig en maakt zich ernstig zorgen om haar 
gezondheid!! 
  
Telt de leefbaarheid niet mee??  
  
Wat is leefbaarheid? 
 
Een algemene definitie van leefbaarheid luidt als volgt; ‘geschikt om erin of 
ermee te kunnen leven’ en wij kunnen niet leven met een onveilig gevoel met 
een megatransformatorstation in het vooruitzicht 
 
Vele inwoners van ons mooie dorp en ik maken ons zorgen om onze 
gezondheid. 
  
De afgelopen jaren zijn verscheidene onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke 
risico's van het wonen in de omgeving van een transformatorstation. 
Google transformatorstation, je komt vele nare dingen tegen. 
  

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ringvaart_van_de_Haarlemmermeerpolder
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ringvaart_van_de_Haarlemmermeerpolder
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Westeinderplassen%20/o%20Westeinderplassen
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/2005


Gezondheid:  Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de buurt van 
transformatorstations, ondergrondse/bovengrondse hoogspanningslijnen 
wonen een verhoogde kans hebben op leukemie. 
 
Straling kan effect hebben op je spieren en netvlies, en een verhoogde 
kans op Alzheimer. 

 
Geluid, alsof je 24/7 een helikopter in de verte hoort ronken  
Slecht slapen. 

 
Brandgevaar, 200ltr olie per transformator. 
Vergeet ook het milieu niet, de groene long van Rijsenhout het 
schelpenpad met haar vogeltjes en beestjes 
 
Dan stel ik jullie nu mijn vragen,   
 
Zouden jullie je kind laten sporten in de buurt van zo’n complex? 
Zouden jullie zelf gaan sporten in de buurt van zo’n complex? 
Zouden jullie je huisdier uitlaten op een pad pal naast het complex? 
 
Zouden jullie een huis kopen of in een dorp willen wonen als je weet dat er 
een megacomplex komt en je weet dat je gezondheid kan verslechteren door 
stralingen en een monotonebrom geluid? 
 
Ik heb de indruk dat het hier gaat om geld en niet de meest geschikte locatie. 
Nee niet mijn geld want zelfs als indirect inwonende verwacht ik dat de waarde 
van mijn huis zal kelderen. Stel dat er inwoners ziek worden en het is 
aangetoond dat het door het station komt, word gezondheid de prijs die wij 
moeten betalen voor de meest goedkope oplossing? 
 
Rijsenhout is een dorp geen industrie terrein!!!! Maak de parel van de 
Westeinder niet het afvalputje van de Westeinder (alsjeblieft) 
 
Kom op mensen, geef ons, ons veilige dorpse gevoel terug. Laat het een dorp 
blijven waar mensen gezond kunnen leven, sporten en recreëren. Gezondheid 
is belangrijker dan geld. En dat kan ik als ambulancebroeder weten. (laat een 
stilte vallen) 
 
Waar een wil is is een plek 
 

 
  
 


