S

m

Gaasperdam Groen!

oo
v
en
am

as
a
G
en
o
r
g
n
ar e
a
b
f
e
le
n
e
re

a
d
r
pe

Visie van Platform Gaasperdam Groen op de
woningbouwstudies van stadsdeel Amsterdam
Zuidoost.
nov 2008

Samen voor een leefbaar en groen Gaasperdam
Samenvatting
?

De woningbouwopgave van 5000 is te hoog en te rekenkundig bepaald. Uitgegaan moet
worden van de behoeften en mogelijkheden van Zuidoost.

?

Zuidoost heeft twee complementaire kanten: enerzijds gebieden met (groot)stedelijke
allure en anderzijds groenere gebieden. waarbij in Gaasperdam de scheggebieden
overgaan in het Gaasperplasgebied en het gebied De Hoge Dijk

?

De Gaasperplas werkt als een groene oase waarin de stedeling rust en verkwikking vindt.
Het gaat erom dat te waarderen in contrast met het verstedelijkende Zuidoost.

?

In het Centraal Park Gaasperdam dienen de huidige voorzieningen ('t Brinkie, de
Schoolwerktuinen, Scouting, de sport- en spelvoorzieningen op het Adidasplein, en de
Nutstuinenvereniging op dezelfde locatie gehandhaafd te blijven. Geen aantasting van
natuurgebiedje De Riethoek.

?

Op volkstuinpark De Vijf Slagen, grenzend aan natuurgebied Klarenbeek, mag niet
worden gebouwd.

?

In de Hoofdgroenstuctuur Amsterdam mag niet worden gebouwd.

?

Het Centraal Park Gaasperdam moet worden opgenomen in de HGS.

?

In de plannen van het stadsdeel is teveel ruimte gereserveerd voor eengezins
laagbouwwoningen. Beter is het om te streven naar verdichte gevarieerde stedelijke
milieus bij de overkapte Gaasperdammerweg , met architectonische schoonheid en ruimte
voor afwisselende groene voorzieningen..

?

Er moet worden bekeken hoe de plannen van het stadsdeel, en de plannen voor de
Gooiseweg zo in elkaar kunnen worden geschoven dat massaal bouwen in het Centraal
Park Gaasperdam, langs de zuidoever van de Gaasperplas en aan de Hoge Dijk kan
worden vermeden.

?

Het bebouwen van parkeerplaatsen (gecombineerd met ondergronds parkeren), het
verbouwen van leegstaande kantoorruimte en het bouwen langs verkeersluwe dreven
dienen als serieuze opties onderzocht te worden.

Inleiding
2009 wordt een beslissend jaar voor de toekomst van Gaasperdam. Gaan de plannen
om massaal te bouwen aan de Zuidoever van de Gaasperplas, in het Centraal Park
Gaasperdam en aan de Hoge Dijk door, of weten bewoners en hun vertegenwoordigers
de deelraad in meerderheid warm te krijgen voor alternatieve plannen en ideeën
waarbij de Zuidoever, het Centraal Park en de Hoge Dijk worden gespaard?
De plannen voor deze gebieden maken deel uit van een woningbouwopgave van
vijfduizend woningen in stadsdeel Zuidoost. Zuidoost heeft deze afgeleid van een totale
woningbouwopgave voor heel Amsterdam van vijftigduizend. Vijfduizend is voor
Zuidoost teveel. Er is gewoon niet genoeg ruimte beschikbaar in Zuidoost om aan een
dergelijke opgave te voldoen zonder essentiële (groen)voorzieningen aan te tasten. Het
puur op een rekenkundige manier afleiden van het aantal te bouwen woningen van de
totale bouwopgave van Amsterdam is niet de juiste weg Gekeken moet worden naar de
mogelijkheden en behoeften van Zuidoost waarbij de op termijn dalende bevolkingsaantallen in ogenschouw moeten worden genomen. Daarbij moet het mogelijk zijn om
op een getal lager dan 5000 uit te komen.

In dit stuk willen wij duidelijk maken dat de huidige plannen rampzalig zijn voor het
voortbestaan van het Gaasperpark, het Centraal Park Gaasperdam en De Hoge Dijk
als natuur- en recreatiegebieden. We erkennen dat er een grote woningbehoefte is. De
vraag is echter of het voldoen hieraan niet anders kan. Daarvoor willen wij de nodige
ideeën aandragen zodat Zuidoost haar prachtige natuur- en recreatiegebieden niet
verspeelt. De ideeën zijn verzameld op verschillende grote en kleinere bijeenkomsten
van bewonersorganisaties , recreatie-, natuur- en sportverenigingen uit Zuidoost. Wij,
als bewoners van Zuidoost en gebruikers van de omgeving en voorzieningen willen niet
alleen ergens tegen zijn maar ook constructief meedenken en alternatieven noemen.
De ideeën zijn in de loop der tijd diverse keren bijgesteld. . Dit stuk is hiervan het
resultaat.

Visie op de ontwikkeling van Zuidoost
Zuidoost bevindt zich in een grootschalig vernieuwingsproces. Twee zaken springen
daarbij in het oog. Enerzijds de vernieuwing van de Bijlmer waar het eenzijdige
woningaanbod wordt getransformeerd in een gevarieerde stadswijk. Anderzijds de
ontwikkeling van het gebied rond de Arena. Hier verrijst een uniek gebied met een
grootstedelijk karakter met tal van (uitgaans)voorzieningen die voor de hele stad van
belang zijn.
Het grote gevaar is nu om deze stedelijke vernieuwingsbeweging te willen doortrekken naar Gaasperdam; een gebied met een heel ander (groen) karakter waarbij
dan deels twee belangrijke gebieden dreigen te worden geofferd die ook waardevol zijn voor de hele stad:, het Centraal Park Gaasperdam en de parel van
Zuidoost, de Gaasperplas. Een derde waardevol gebied, de randzone van
De Hoge Dijk, nabij het AMC wordt ook aangetast, doordat het hele terrein
van de volkstuinen wordt bebouwd.
Wij pleiten juist voor een Zuidoost dat twee elkaar complementair aanvullende kanten heeft. Enerzijds bijzondere gebieden met (groot)stedelijke
allure en anderzijds groenere gebieden,zoals Gaasperdam, waar de groene
regio rond de stad, via het Gaasperplas gebied en De Hoge Dijk overgaat in
de stad.
Achtereenvolgens worden hier kort de karakteristieken van de bedreigde gebieden
besproken.Daarna wordt ingegaan op hun relatie tot de Hoofdgroenstructuur
Amsterdam, de HGS.
Karakter van de Gaasperplas
Om te begrijpen waarom wij vinden dat er niet aan de zuidoever van de Gaasperplas
moet worden gebouwd gaan we kort in op wat er nu eigenlijk karakteristiek is aan de

Gaasperplas en waarom dat door grootschalig bouwen verloren gaat.
Allereerst moet daarbij op de ligging van de Gaasperplas aan de rand van de stad
worden gewezen. De oostzijde van de Gaasperplas is onderdeel van de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS), die loopt van het IJmeer tot aan polder de Ronde
Hoep. De agrarische ommelanden gaan via het Gaasperplasgebied over in de stad.

Het gebied kun je daarmee beschouwen als een landschapspark. Een park waarin
je je even weg uit de stad waant . De plas wordt bijna geheel door groen omringd;
vanaf de noordoever kun je genieten van weidse uitzichten zonder horizonvervuiling
van (lelijke) bouwblokken (buiten Bal-lorig dan…). Een totaal andere ervaring dan

bij bijvoorbeeld de Sloterplas, die omringd is met bebouwing.
De Gaasperplas is als een groene oase waarin de stedeling rust en verkwikking
vindt. Het gaat erom dat te waarderen in contrast met het verstedelijkende
noordelijk deel van Zuidoost.
Centraal Park Gaasperdam
Het Centraal Park aan de westzijde van de Gaasperplas wordt intensief gebruikt. Er
zijn verschillende algemene voorzieningen. Zoals sport- en spelvoorzieningen,
waaronder een skatebaan, voetbal- en tennisvelden, die door scholen en
ongeorganiseerde sporters worden gebruikt, onder wie veel jongeren Ook zijn hier
de Schoolwerktuinen Gaasperdam. diverse organisaties hebben in het Centraal
Park hun thuisbasis: Kinderboerderij 't Brinkie, Scouting, de Nutstuinenvereniging
Reigersbos,
Diverse watersportverenigingen liggen net buiten het park aan de oever van de
Gaasperplas: de zeil- , kano- surfvereniging en twee drakenbootverenigingen.
In het Centraal Park ligt ook het natuurgebied De Riethoek dat door vrijwilligers van
Natuurvereniging De Ruige Hof wordt beheerd. De Riethoek ligt zeer centraal voor 7
basisscholen in de buurt, die daar veldlessen kunnen volgen. Veel mensen uit de
omgeving bezoeken De Riethoek geregeld, vaak gecombineerd met een wandeling
van 't Brinkie naar deSchoolwerktuinen. Bovendien beschouwt Scoutinggroep
Holendrecht De Riethoek als hun spel- en verkenningsterrein. Groene en sociale
functies voor de bewoners van Gaasperdam gaan in het Centraal Park Gaasperdam
samen en het is onwenselijk deze ontstane structuren 'op te breken' voor
woningbouw.

De Hoge Dijk / randzone AMC
Volkstuinpark De Vijf Slagen
Aan de Hoge Dijk ligt het unieke tuincomplex "De Vijf Slagen", opgericht in 1990. Dit
complex grenst aan het natuurgebied Klarenbeek. De 154 tuinders, afkomstig uit 14
verschillende culturen, vormen een unieke vereniging waar jong en oud in harmonie met
elkaar tuinieren. Het tuincomplex kent een grote verscheidenheid aan planten en dieren.
Daarnaast vervult De Vijf Slagen een publieke en maatschappelijke taak door haar terrein
open te stellen voor de bewoners van ons stadsdeel en de vele medewerkers van het AMC
die hier in de pauze hun broodje eten. Ook biedt het tuincomplex tuintjes aan voor
reïntegratie en participatie van psychiatrische patiënten van AMC de Meren.
Vanaf augustus 2008 neemt De Vijf Slagen deel aan een tweejarig pilot-project waarbij
zogenoemde 'maatschappelijke stages' aan leerlingen van vmbo, havo en vwo worden
geboden.
Kortom, het volkstuingebied De Vijf Slagen loopt als tuinvereniging voorop in het zoeken
van samenwerking met de bevolking en de plaatselijke politiek om groen in de stad te
behouden op een manier die bij deze tijd past.
Kralenbeek
Dit natuurgebiedje dient onder andere als waterberging en is een vloeiend landschappelijk
overloopgebied naar Abcoude. Het wordt ook beheerd door vrijwilligers van natuurvereniging De Ruige Hof. In het unieke natuurgebiedje leven veel bijzondere en beschermde
soorten fauna en flora. Het gebied is daarmee ook belangrijk voor natuureducatie die De
Ruige Hof voor onder meer scholen verzorgt. Hoogbouw direct naast het terrein betekent
dat je dit natuurgebied wel kunt opheffen. Want het zal op vele manieren de negatieve
effecten ervan ervaren.Alleen al de waterhuishouding wordt dan volledig verstoord en
daarmee het unieke karakter van dit terrein.
Hoofdgroenstructuur Amsterdam
In de HGS zijn die gebieden in de stad opgenomen die van groot belang worden geacht
voor de (recreatieve) beleving van het groen in en om de stad en voor de instandhouding
van de ecologische natuurverbindingen voor dieren en planten. Daarom is bescherming
van deze gebieden en verbindingen essentieel.
Gaasperplaspark
Dat de bijzondere kwaliteit van
de Gaasperplas ook door beleidsmakers wordt gezien, blijkt eruit
dat het Gaasperplaspark in zijn
geheel is opgenomen in de
Hoofdgroenstructuur.(HGS)
van Amsterdam.
Centraal Park Gaasperdam
In deze tijd, waar onlangs het
Bijlmerpark meer dan 8000
bomen is kwijt geraakt, zou
de Hoofdgroenstructuur
versterkt moeten worden.

Wij willen er dan ook voor pleiten het Centraal Park Gaasperdam, vanwege zijn
bijzondere kwaliteiten en ligging, direct naast het recreatiegebied Gaasperplas, en
met een verbinding naar het resterende (toekomstige) Bijlmerpark, in zijn geheel op
te nemen in de Hoofdgroenstructuur Amsterdam
De Hoge Dijk
Het natuurgebied Kralenbeek en volkstuinpark De Vijf Slagen liggen beide in de
Hoofdgroenstructuur.
Beleidsmakers zouden het vanzelfsprekend moeten vinden niet in de Hoofdgroenstructuur te gaan bouwen. Deze gebieden worden niet voor niets beschermd. Ze zijn
essentiële onderdelen van de groene recreatiestructuur in de stad.
Waar en hoe dan wel bouwen?
De vraag is nu waar er dan wel gebouwd kan worden en op welke manier dat zou
moeten gebeuren. In onze visie kan de oplossing het beste worden gezocht in een
combinatie van plannen die er op dit moment liggen voor bouwen buiten de
groengebieden, gecombineerd met onderzoek naar een aantal alternatieve
mogelijkheden.
Bestaande plannen voor bouwen buiten de groengebieden
-Van het stadsdeel: plannen om de oost en westzone van de verbrede en overkapte
Gaasperdammerweg te bebouwen.
-Het plan "lijn 12"dat is ontwikkeld door een aantal particuliere partijen om van de
Gooiseweg een stadstraat te maken met tramverbinding, waarlangs verschillende
woningbouwprojecten kunnen worden gerealiseerd.
-Vergelijkbare ideeën van het stadsdeel en de
centrale stad voor afwaardering van de
Gooise Weg, waardoor ruimte voor woning
bouw ontstaat. Naar de haalbaarheid
hiervan wordt een zgn. quick-scan
uitgevoerd
-De in opdracht van het stadsdeelbestuur geschreven notitie:"Verkenning
aanvullende woningbouwlocaties
Amsterdam Zuidoost 2010 - 2030"
(februari 2008). Daarin wordt naar alternatieve bouwlocaties gezocht om
het aantal van 5000 woningen te kunnen realiseren.
Alternatieve mogelijkheden, suggesties
van bewoners van Zuidoost
-Bebouwen van parkeerplaatsen, met ondergrondse parkeerruimte. (Onderzoek naar alternatieven als geclusterde en gestapelde parkeerruimte).
Bouwen langs enkele daarvoor geschikte dreven.
Denk biijvoorbeeld ook aan semi-ondergrondsbouwen
en “dijkhuizen”

- Verbouwen van leegstaande kantoren. Gebruiken (overtollige) lege ruimte bij
kantoren en op bedrijventerreinen. (Ook hier zou meer parkeerruimte ondergonds of
juist op het dak kunnen worden gevonden).
Wij geven hier eerst commentaar op de plannen die er liggen en zeggen iets over het
in elkaar schuiven daarvan. Daarna komen de
alternatieve mogelijkheden aan de orde.
Plannen stadsdeel
Oost- en westtzone Gaasperdammerweg
In de plannen van het stadsdeel valt op dat heel veel ruimte wordt gereserveerd voor
een groot aantal eensgezins-laagbouwwoningen. Ons inziens is het beter dit aantal
sterk te verlagen en vooral te streven naar middelhoogbouw. Op die manier kan het
aantal woningen in deze gebieden worden verhoogd. Hiertoe is er een beleidsomslag
nodig in het denken over de vernieuwing van Zuidoost.
Door het bouwen van verschillende typen woningen (hoog en laag, goedkoop en
duur) probeert men tot een meer gemengde bevolkingssamenstelling te komen. Dit
leidt tot een verbrokkelde wijk met hoog- en laagbouw haast willekeurig door elkaar
Men probeert het ideaal van het 'buiten wonen' in een eengezinswoning met tuintje
middenin een stedelijk milieu te realiseren. Dat is echter een gigantische
ruimteverspilling in de stad. Beter is het creëren van gevarieerde stedelijke milieus na
te streven. Zoals wij eerder al hebben betoogd, hoort dat bij Zuidoost.
Hogere inkomensgroepen horen zeker in zo'n wijk goed vertegenwoordigd te zijn,
omdat zij anderen 'omhoog' kunnen trekken. Maar dan niet afgescheiden in
stadsvilla's of laagbouw-koopwoningen, maar geïntegreerd tussen andere
woningbouw in ruimere en duurdere (koop)woningen.
Zo ontstaan er veel meer mogelijkheden voor een goede en fraaie
stedenbouwkundige en architectonische samenhang van een wijk of buurt.
Aandacht voor het ontstaan van schoonheid is hoognodig in hedendaagse
architectuur.
Plan particuliere partijen / plan centrale stad
In het kader van de hele discussie over bouwen in Amsterdam heeft een
aantal particuliere ondernemers gezamenlijk een plan ontwikkeld
om te bouwen langs de Gooiseweg. De Gooiseweg zou hiertoe moeten
worden verlaagd en worden omgevormd tot een stadsstraat waar max.
50 km per uur mag worden gereden.
Ook ontwikkelt de centrale stad in samenwerking met het stadsdeel
plannen vanuit het perspectief van de verbetering van het wegennet
om de Gooiseweg te verlagen.
In het ondernemersplan wordt tramlijn 12 in het midden van de
weg doorgetrokken naar Zuidoost. Of hier een tramlijn of een
andere vorm van hoogwaardig openbaar vervoer
wenselijk is, zou een punt van nader onderzoek moeten zijn.
Het totaal aantal geplande woningen
in het particuliere plan bedraagt
7500 (bij 4 bouwlagen en ook
buiten Zuidoost).
Dit initiatief heeft interessante kanten. Ten
eerste wordt Zuidoost
beter met de stad
verbonden.
Een tweede belangrijk punt is de
samenhang

die zo tussen tal van nieuwe locaties ontstaat. Het plan biedt meer dan het
i
inbreien van woningen op verschillende plekken. De som is hier meer dan de delen.
l Als derde punt valt op dat een aantal nieuwe locaties in Zuidoost wordt genoemd die
de plannen van het stadsdeel niet vermeldden. Daardoor ontstaan
er mogelijkheden om elders woningen niet te bouwen. Een
slecht onderdeel van dit plan vinden wij de voorstellen massaal te bouwen in het Centraal park Gaasperdam en langs
de zuidoever van de Gaasperplas.
De notitie: "verkenning aanvullende woningbouwlocaties Amsterdam Zuidoost 2010 2030"
In deze notitie wordt een vijftiental nieuwe woningbouwlocaties onderzocht. Dit leidt tot twee aanvulllende locaties: de randzone Centrumgebied Zuidoost en de Daalwijkdreef. Bij elkaar goed voor
maximaal 1500 woningen. Deze nieuwe locaties
worden echter niet gezien als alternatief voor bestaande locaties, maar komen bovenop de huidiige locaties om het aantal van 5000 te halen.In
de notitie wordt volgens ons veel te makkelijk
voorbijgegaan aan de mogelijkheid om de Gooiseweg te verlagen en wordt met geen woord
gerept over de plannen van de centrale stad hiervoor. De kosten zouden te hoog zijn. Infrastructuurprojecten zijn echter altijd duur en bouwen
in de stad is altijd duurder dan bouwen in het
groen. Bouwen langs de Gooiseweg dient ons
inziens serieus te worden onderzocht, wat nu
niet is gebeurd. Dit geldt overigens ook voor het
bouwen langs (verkeersluwe) dreven. Ook deze
optie is buiten het kader van de notitie gebleven.
Over de transformatie van kantoren naar woningbouw wordt opgemerkt dat deze kostbaar is en dat
de druk op de woningmarkt nog niet zo hoog is dat
transformatie voor eigenaren en ontwikkelaars interessant is. In Zuidoost staat echter veel kantoorruimte
leeg en inmiddels ziet de kantoorsector zelf steeds
meer in dat, hoewel verbouwen van kantoorpanden
duur is, leegstand nog duurder is. Bovendien biedt het
verbouwen van kantoorpanden voor woningbouw kansen
om andere gebieden te ontzien en de bestaande kantoorpanden aantrekkelijker te maken door ze met woningen te integreren.
Plannen in elkaar schuiven
Ons inziens zou bekeken moeten worden hoe de plannen van het stadsdeel voor de oosten westzone van de overkapte Gaasperdammerweg en de plannen voor de Gooiseweg
van de particuliere partijen (lijn 12) en van de centrale stad in elkaar kunnen worden
geschoven. En wel zo dat het Centraal Park Gaasperdam niet als locatie om massaal
te bouwen wordt gebruikt en ook de zuidkant van de Gaasperplas en de
Hoge Dijk afvallen als
bouwlocatie.

Alternatieve locaties
Wij bepleiten onderzoek naar een aantal alternatieve locaties.
Bebouwen parkeerplaatsen
Ons inziens zou moeten worden onderzocht of op een aantal grote parkeerterreinen
woningbouw kan plaats vinden, waarbij auto's onder de grond worden geparkeerd of
worden gestapeld. Parkeerterreinen die hiervoor in aanmerking zouden kunnen
komen zijn:
- Staverdenplein
- Sliedrechtstraat
- Willem de Roosplein
- Parkeerterreinen aan zuidkant metrolijn tussen Gein en Reigersbos
- Oostzijde Lambert Rimastraat
Verbouwen leegstaande kantoorruimte.
Zoals hierboven al vermeld staat in Zuidoost veel kantoorruimte leeg. Transformatie
van kantoorruimte naar woningen is een optie waar werk van zou moeten worden
gemaakt.
Dreven
Er is onderzoek nodig hoe er aan de dreven gebouwd kan worden. Mischien is het
mogelijk half in het talud te bouwen zgn dijkhuizen.

