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Verslagen Bijeenkomst Ontwikkelingen Verdi 9 april 2018  
 

Verslag tafel 1  

 

Verbinden 

- Geen brug:  

1. Vanwege de wens om het besloten karakter van het gebied intact te houden. Niet 

teveel mensen in/door het gebied te trekken. 
2. Er gaan ontzettend veel boten in en uit het gebied, die moeten er onderdoor 

kunnen (minimaal 8 meter hoogte) ofwel een brug die open en dicht kan. Maar let 

wel: deze zal dan op drukke recreatieve dagen zoals zaterdag (maar ook rest van de 

week) ontzettend veel en lang openstaan. Is dit gewenst? 

3. De kracht van het gebied is verscholenheid. De rafelrand is de kwaliteit. Laat 

mensen de door jullie genoemde parel ontdekken. Prikkelend en fantasierijk.  

- Geen nieuwe paden:  

1. Het is al bereikbaar voor langzaam verkeer, rondje Nieuwe Meer bestaat al (route 

boven Spa Zuiver) maar kan wel verbeterd worden. Bijvoorbeeld duidelijke ingang, 

iets breder fietspad, meer groen in vorm van bomen, beplanting langs de route.  
2. Huidige ontsluiting in het gebied handhaven.  

- Jullie zeggen: Het ligt dicht met woonboten. Dat zeg je ook niet over huizen langs een 

weiland. Ja het ligt dicht, omdat het een besloten gemeenschap is. Dit is ook de 

kwaliteit van leven voor ons.  

- Bereikbaarheid en veiligheid van het Jachthavengebied. 

Het moet overal bereikbaar zijn voor boten van verschillende grootte. Bijvoorbeeld de 

zeilverenigingen hebben geen motoren, die moeten eerst stuk roeien voordat ze wind 

kunnen pakken. Ook zou toenemend verkeer een druk zijn op de veiligheid van 

kinderen die gebruik maken van de scouting en watersport in het gebied. Verkeer 

beperken 

- Nu geen drempels ivm werkgebied. Kan hier iets op verzonnen worden dat mensen 

zachter rijden? 

- De Bodemverontreiniging van de Nieuwe Meer is klasse 4. Dit betekent dat er nooit 

goedkeuring zal komen om te zwemmen. Mensen doen het wel, maar een officieel 

strand is niet haalbaar. 

- Sociale veiligheid kan worden verbeterd met meer verlichting langs paden. Wel of niet 

altijd aan of meebewegend met beweging langzaam verkeer.  

- Niet alles tegelijk opengooien. 

- Museumtramlijn moet blijven bestaan, maakt onderdeel uit van het karakter van het 

gebied.  

- Wat groen is moet groen blijven. Opener betekent ook zichtlijnen en dus bomenkap. 

Dit is niet vergroenen.  

 

Samenvattend belangrijkste punten: 

- Gebruikmaken van de bestaande paden structuur en die optimaliseren (“vergroenen”, 

verlichten en evt. verbreden) 

- Plek om te ontdekken, geen doorgaande verbinding en geen brug.  
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Vergroenen 

- Wat bedoelt de gemeente met vergroenen? Is een gevaarlijk woord. Want wij denken 

dat jullie bedoelen: openbaar maken en opschonen, oftewel opruimen en weghalen 

van groen. 

- Voor de duidelijkheid, wij (bewoners) bedoelen met vergroenen: 

1. Wat groen is moet groen blijven 
2. Meer dan alleen gras en gazon. Dus beplanting, bomen, bebossing etc. 

3. Vergroenen is meer dan alleen de mens. Dus vooral plant en dier. Ecologie ruimte 

geven. 

4. Een onderscheid maken in groene ruimtes. Groen om te spelen, groen om te 

sporten, groen voor ecologie etc.  

- Een heldere grens tussen wat is park en wat is bewoond en dus privé gebied. Het één 

is stads en openbaar, het ander privé en dorps.  

- 1 boom gekapt = 2 bomen terug (Groen Links Amsterdam) 

- Let wel: sociale veiligheid. Geen verstopplekken in het groen. 

- Zorg voor een groene as. Dit is infrastructuur niet alleen voor mensen maar vooral 

voor dieren.  

- Sportas mag groener en meer reuring. Nu kaarsrecht  

- Overkoepelen van de A10 met groen/groene geluidsschermen 

- Mensen die nu in het gebied komen zijn natuurliefhebbers en verwonderaars. Zij gaan 

met respect om met het gebied. Meer mensen zijn ook andere mensen die plastic 

laten liggen. Hoe zorg je dat dit beheerd/gehandhaafd wordt? 

 

Samenvattend belangrijkste punten: 

- Groene as voor mens plant en dier 

- Heldere grenzen tussen privé (wonen) en openbaar groen (park) 

- Geef heldere definitie van groen en vergroenen. Wat voor groen? (diversiteit, plekken, 

functie etc). 

 

Verdichten 

- Verdichten is optimaliseren van bestaande gebouwde omgeving (steen voor steen). 

Eerst bestaande en leegstaande vullen en transformeren. Dus bijvoorbeeld: kantoren 

in jachthaven gebied, Tripolis, Sporthallen Zuid etc.  

- Verdichting voor te stellen bij Sporthallen Zuid en langs de snelweg in het noord-oost 

kwadrant 

- Hoe kunnen jullie de aantallen m2 in het gebied kwijt zonder hoogbouw? 

- Dit is toch niet de plek voor hoogbouw? 

- Iets hoger is niet erg, maar geen Zuidas centrum. Eerder Fred Roeske maximaal.  

- Zuid Oost kwadrant heeft een hele dichte wand, waardoor weinig zicht op 

jachthavens. Wie heeft ooit die kantoorpanden in het water toegelaten? Eerder die 

verbouwen tot wonen.  

- Zeilverenigingen en scouting hebben net voor 50 jaar erfpacht afgekocht. Belangrijk 

dat deze functies in het gebied blijven.  

- Denk goed na over wat woningbouw/functies toevoegen aan het gebied. Is het 

sporthotel écht een toevoeging? 

- Bijvoorbeeld ook geen gemotoriseerde watersport stimuleren of toestaan. Nieuw = 

elektrisch of zonder motor.  

- Wonen is een toevoeging. Kantoren niet. Plaats alle kantoren uit en maak er wonen. 
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- Tip: straatnamen (Noord-Oost) niet baseren op Johan Cruijff etc.. Maar kijk eens naar 

de Griekse mythologie. Olympische sporten.  

- Beschermd stadsgezicht plan Zuid 

- Geen festivalterrein  

- Duurzaam ontwikkelen 

 

Samenvattend belangrijkste punten: 

- Bebouwing optimaliseren (steen voor steen, geen steen voor groen).  

Meer wonen dan kantoren 

- Let op functies die in het gebied passen.  

- Open met bebouwing en niet met groen. 

 

Verslag tafel 2 

 

De samenstelling van participanten aan deze tafel was redelijk homogeen. Aan tafel zaten 

vooral bewoners en omwonenden  (10 personen). Naast bewoner zijn velen actief als 

(water)sporter binnen de plangrenzen van Verdi. 

 

Bij het bespreken van de verschillende thema’s was vooral het thema vergroenen emotioneel 

van belang. Beloften uit het verleden; de kap van 1000 bomen en het terugplaatsen van 

slechts een deel, heeft ervoor gezorgd dat er een wantrouwende houding is ontstaan ten 

opzichte van de gemeente. Bewoners gaven aan te vrezen dat de nieuwe plannen binnen het 

gebied een negatieve impact zullen hebben op de huidige flora en fauna (welke volgens velen 

in de laatste jaren sowieso al achteruit is gegaan).  

 

De voorzitter van de belangengroep Vrienden van het Elzenbos gaf aan al diverse malen het 

Elzenbosje te hebben gered van kap en vernietiging, hij uit daarom ook zijn ongenoegen over 

de planvorming om het gebied te openen. Op dit moment zitten er ongelofelijk veel dieren in 

het Elzenbosje, zij moeten hun plek behouden. Er wordt gevreesd dat het toegankelijk maken 

van gebieden zoals het Elzenbosje overlast en verloedering met zich meebrengt, waarna 

dieren het gebied zullen verlaten. 

 

De angst voor overlast is, naast de locatie het Elzenbosje, ook geuit door bewoners van het 

Boeierspad. In de huidige situatie wordt er al gemerkt dat recreanten ’s zomers aan de Nieuwe 

Meer na bijvoorbeeld een barbecue veel zwerfvuil achterlaten en dat er geregeld vernielingen 

plaatsvinden op de weg die zij afleggen om weer terug de stad in te gaan. De zorg dat 

opentrekken van het gebied leidt tot overlast lijkt daarom ook gegrond. Door het gesprek met 

elkaar zijn zij tot inzicht gekomen dat het openmaken van het gebied inderdaad van 

toegevoegde waarde kan zijn voor de stad. De toestroom moet dan wel in goede banen geleid  

worden. Een variant die geopperd werd was daarom ook het inzetten op toestroom door het 

Amsterdamse Bos in plaats van via het Boeierspad. 

 

Ook werd er vanuit het thema groen gereageerd op de impact die de A10 heeft op het gebied. 

 ‘’ We zitten in de oksel van de snelweg, de luchtkwaliteit is erg slecht ‘’ . Vanuit deze optiek is 

er aangegeven dat er in de planvorming nagedacht moet worden over het toevoegen van 

groen dat de luchtkwaliteit ook wezenlijk doet verbeteren. Een voorbeeld dat werd gegeven 

zijn groene geluidsschermen met vegetatie dat fijnstof uit de lucht haalt.  
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Ook  vormde de bereikbaarheid een punt van aandacht. Op dit moment zorgt de ontsluiting 

van het gebied voor veel ellende op het IJsbaanpad. Wanneer er veel programma gerealiseerd 

gaat worden in het Noordoost kwadrant zal de druk op deze weg toenemen terwijl deze dat 

nu al niet aankan. Hiernaast zorgt de parkeernorm nu ook voor vervelende situaties en is de 

parkeerdruk op het gebied erg groot. Het utopische denken van de gemeente draagt bij aan 

de toename van de parkeeroverlast binnen dit gebied vinden de deelnemers.  

 

Naast de parkeeroverlast was ook de overlast die voortkomt uit evenementen een andere 

zaak waar men over sprak. Het is niet dat deze overlast continu aanwezig is maar men merkt 

dat de frequentie waarmee dit voorvalt toeneemt.  

Tot slot de route door het Jachthavengebied. Aan tafel zaten verschillende watersporters die 

hier sceptisch op reageerden. In hun ogen is het totaal onnodig om een route door het gebied 

te faciliteren als je er ook omheen kan. Toch zag een enkeling de meerwaarde in van de route 

omdat deze het gebied toegankelijker maakt voor de Amsterdammer. Hiernaast leveren 

bruggen in het jachthavengebied problemen op met de doorvaart van de verschillende 

zeilboten. Tijdens het seizoen is het een komen en gaan van boten en zal een brug die open 

kan ook continu openstaan. De Jachthavens sluiten op dit moment goed aan op de Staande 

Mast Route en het behoud van deze route is van essentieel belang. Het versterken van het 

maritiem karakter van het Jachthavengebied zag iedereen eigenlijk wel zitten. 

Een eigenaar van een jachthaven gaf aan dat het onmogelijk is om de bruggen re realiseren 

ivm de bevaarbaarheid van zijn haven. Over herschikken zei hij het volgende:  “Herschikken? 

Dat kan maar dan zul je mij moeten uitkopen en met mij vele anderen, dan heb je het over een 

vermogen”. 

Punten die verder naar voren zijn gekomen maar waar verder niet op ingegaan is: 

- Sintelbaan wordt erg weinig gebruikt volgens sommige bewoners ( zonde van de 

investering en bomenkap 

- Kunnen we rekening houden met de luchtvaart? 

- Het gevoel dat de participatie een verplicht nummer is en er niks wordt gedaan met 

de input vanuit de participerende burgers. 

- Wat is de impact van de plannen op de verschillende volkstuinen die ruim 100 jaar in 

het gebied zijn gevestigd? 

- Kunnen we hier pionieren in het kader van duurzaamheid? Denk hierbij aan 

Zuiderlicht 

- Wat kunnen we doen om het leefklimaat (gezondheid) optimaal te maken? 

- Openbare parkeervoorziening 

- Uitspraak over de Crisiswet 
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Verslag Tafel 3 

 

Deelnemers aan tafel 3 was een divers gezelschap van bewoners/gebruikers, een 

ontwikkelaar, een ondernemer, een lid van watersportverbond en twee mensen van  

jachthavens.   

 

Opmerking vooraf; 

Er zitten in tegenstellingen in het verhaal dat net gehouden is en de principenota. Het is 

onduidelijk waar de nummers op de kaarten naar verwijzen.  

 

Opbrengst Kaartjes:  

Mijn wens is / ik vind belangrijk dat:  

 

Thema Verbinding:  

- De museumtramlijn intensiveren en dagelijks laten rijden ter ontsluiting. 

- Het voetpad richting Amsterdamse Bos weer toegankelijk maken (ook voor 

hondenbezitters)  Toelichting; mensen een goede route geven om met hun hond naar 

het Amsterdamse Bos te lopen.  Omdat; het is nu een chaos, de gemeente laat 

moedwillig de paden verpauperen en het Damloperspad is nu dicht.  

- Fietspad langs de Nieuwe Meer en onderdoorgang A4 en A10 verbreden.  Toelichting: 

Het is nu te smal en voor alle verkeersdeelnemers, mag ook aantrekkelijker, sociaal 

veiliger.  

- Ik vind het belangrijk dat het fietspad langs de Jachthaven /Sportas een fietspad blijft. 

Toelichting; de bereikbaarheid van de jachthavens per fiets is belangrijk 

- Ik vind het belangrijk dat er snel duidelijk wordt wat er met de museumtramlijn 

gebeurt. Omdat: als hij weg gaat er niets iets terug komt wat veel geluidsoverlast 

geeft.  Een andere bewoner geeft aan dat het nu gaat om een locatie voor de stalling 

van de trams, en de tram gewoon blijft rijden.  

- Fietspad door de Jachthavens is een slecht plan. Omdat het de toegang voor de 

(zeil)boten afsluit 

- Er geen onnodige wegen worden aangelegd. Omdat: Het auto verkeer moet worden 

beperkt. Er al een =fietsroute is via de sluizen en er daarom geen brug naast de Sluis 

nodig is. Toelichting: de onderdoorgang wordt dan ook heel breed.  

- IJsbaanpad beter en groener maken, maak er geen grote weg van. 

- Het sporthotel met 400 kamers in een doodlopende enkelbaans straat, zonder extra 

parkeervoorzieningen. De weg staat nu al vast inde spits vanaf 16.00 u. Toelichting: 

Ook de evenementen trekken veel verkeer aan waardoor het vast staat. 

- Dat er Jachthavens blijven, omdat ik een boot heb. Belangrijk dat er een goede 

bereikbaarheid voor fietsers is en een beperkte bereikbaarheid voor auto’s.  

- De boten aan het Schinkelkommetje bereikbaar blijven, omdat ik nu al in de middag 

gemiddeld een half uur in de file sta op het IJsbaanpad terwijl het hotel nog niet eens 

open is.  De woonboten moeten over het water ook makkelijk verplaatst kunnen 

worden.  

 

Aanvulling uit de dialoog:  

De oversteken bij de Roeskestraat en Laan van Hesperiden/ Stadionplein zijn onduidelijk.  

In de Jachthaven doodlopende wegen behouden, het is een ecologisch gebied.  
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Groen:  

- De bomen zijn gekapt, vogels weg.  

- Er zo veel mogelijk groen blijft  (2x)   

- Brug aan de west kant Nieuwe Meer om rondje te kunnen maken per fiets/ te voet.  

- Niet te hoge bomen ivm windvang voor zeilboten. 

- NW en ZW groen blijft! Er zijn al bomen gekapt zonder plan en vernieuwing. De vrees 

is dat er nog meer weg gaat. Geen stoepen maar slootjes. NO & ZO verdichten met 

woningen prima.  

- Er geen autowegen worden aangelegd naar de groen scheggen, omdat autoverkeer is 

lucht en zichtvervuiling ( parkeerplaats)  

- Wandelboulevard langs het water nieuwe Meer. Toelichting; breed en met allure nu is 

het alleen een fietspad.  

- Het groen blijft! Geen wegen, waterpartijen ( pretpark) , omdat hoe meer er 

ontwikkeld wordt , hoe minder dieren en hoe groter de vervuiling en onveiligheid.  

- Al het groen behouden, maar geen eilanden aanleggen in de Nieuwe Meer aangezien 

die het varen / de watersport belemmeren.  

 

Verdichten 

- Alle woonblokken autovrij, geen garages en vergunningen 

- De sportvelden zichtbaar blijven van af de straat. Sloop het hotel!, omdat het 

belangrijk is om mensen te zien sporten en onveilig wordt tussen hoge gebouwen.  

- Sloop NO & ZO voor een mooie woonwijk zoals het Olympisch kwartier , prima! NW & 

NO “openen’ en vergroenen. 

- Alleen in het gebied van de bestaande bebouwing verdichten. Omdat het groen en 

het Nieuwe Meer behouden wordt.  

-  Sporthallen Zuid op dezelfde plaats behouden, eventueel daar stapelen.  

- Bestaande bebouwing verdichten, eventueel Tripolis afbreken en hier nieuw bouwen 

- Alleen bij bestaande bebouwing verdichten , met wat maximaal mag qua hoogte om 

het groen te behouden.  

- Niks woningbouwbeleid 40-40-20. Alleen hele dure huurwoningen ( + 5000/maand) op 

Arsenal. Indien mogelijk hoogbouw om geld te verdienen voor de stad.  

- Dat er geen woningbouw komt ivm bereikbaarheid via IJsbaanpad. Omdat het haaks 

staat op het groen houden en vergroenen. Dit is hoofdgroenstructuur die 

gehandhaafd moet blijven.  

- Er niet gebouwd wordt in de provinciale groenlijn zoals die is vastgelegd.  

Uit de dialoog;  

- Geen woningen bij het IJsbaanpad ivm de bereikbaarheid, niet bouwen in de 

hoofgroenstructuur.  

- Kijk ook buiten het gebeid om te verdichten. Bij de Beneluxbaan is nog plek.  

- Maak een goed OV-plan, zodat er een alternatief is voor de auto voor recreanten en 

personeel. Zorg voor bus/ tramhaltes o.a. bij de Koenenkade en Bosbaan.  

 

Vraag:  

- Blijft de Jachthavenweg wel doorlopen?  

- Worden de gebruikers / eigenaren van de Jachthavenverenigingen wel betrokken als 

stakeholders?  
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Samenvatting:  

Bereikbaarheid  

- Voor fietsen en boten belangrijk. Daarom geen afsluiting van het water 

- Geen extra bruggen, als je ook over de sluis kunt fietsen 

- IJsbaanpad staat nu al vast, Hotel maakt het nog drukker. We willen geen grotere 

wegen  

- Woonboten moeten ook verplaatst kunnen worden 

- Rondje nieuwe meer voor de fiets 

- Maak een goed OV-plan om alternatief voor de auto te bieden.  

 

Groen: 

- Zoveel mogelijk behouden, grote bomen . Behalve bij de vaar routes.  

- Zorg voor goede wandel routes, mensen met honden, mensen die willen flaneren  en 

niet van hun sokken gereden.  

- Geen parkeerplekken en vuil aantrekkende activiteiten.  

 

Verdichten 

- Bij de bestaande bebouwing, gebruik maximale hoogte 

- Geen parkeervoorzieningen op straat 

- Hotel en Tripolis slopen  

- Geen ontwikkelingen bij IJsbaanpad vanwege bereikbaarheid 

- Sporthallen op dezelfde plek behouden, eventueel stapelen 

- Kijk voor bebouwing ook buiten het gebied.  

- Een bewoner bracht in bouw luxe apartementen om geld voor de stad te verdienen.  

 

Tafel 4 

 

Tafel 4 bestond voornamelijk uit bewoners/gebruikers uit o.a. Jachthavenweg, een 

woonbootbewoner, bewoner uit Rivierenbuurt en Aphoroditekade die veel fietsen in gebied 

en van natuur houden en sporten, een bewoner met huisje en boot in gebied, 2 

vertegenwoordigers watersportvereniging en scouting, bewoner/eigenaar zeilschool, een 

bewoner/werknemer met kinderen en een lid van kunstenaarsgroep.  

 

Inhoudelijke discussie: 

Uitleg kaart; kwadranten, verdichten (Noord-Oost). Burgerweeshuis is monument, planning is 

om dat te behouden.  

Voor het watersportgebied gaat er veel veranderen als er een brug komt. Alles na een brug is 

doodsteek voor watersport. Volgens presentatie David Bout moet watersport toegankelijk 

blijven. Maar op vandaag gepresenteerde is een brug gepland. Statement: watersport moet 

toegankelijk blijven. 

Groenbeleving is belangrijk. Toegankelijkheid is er wel, maar mensen komen er niet. 

Openbaar toegankelijk is belangrijk, maar wordt niet door iedereen zo beleefd. Bruggetjes 

zijn al aanwezig, maar worden niet gebruikt. Steigers bij kantoorpanden worden ook niet 

gebruikt.  

Mensen die er zitten hebben nu veel privacy, andere mensen komen er niet omdat het niet 

(duidelijk) toegankelijk is. De aanwezigen zouden ’s winters in het gebied willen wonen, dit 

mag nu niet.  

Veel kinderen en jongeren zeilen in het gebied; het is publiek, het is al fantastisch.  maak 

een eiland bij Amsterdamse Bos. Eilandjes richting Haarlemmermeerstation (Schinkeleiladen) 
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worden veel gebruikt; dit wordt erg gewaardeerd. Strandjes moeten op andere plekken 

gemaakt worden. Bestaande strandjes toegankelijker maken.  

Bestemmingswijziging; wordt hoofdgroen anders? Vergroening van Zuidas wordt in twijfel 

getrokken.  

Brug zou jachthavengebied sluiten. Wordt bos opgeofferd? Niets is zeker, we zijn de belangen 

aan het ophalen. Rosanne: Grijze vlakte bij Frans Ottenstadion; waarom is daar parkeerterrein 

gekomen (voor WK schaatsen)?  

Geloofwaardigheid van verhaal; toegankelijkheid van sportgebied is er wel. Hoge populieren 

zijn prachtig. Wordt huidig verdichtingsgebied afgebroken? Sporthallen hoger maken, waarbij 

ruimte vrijkomt voor woningen.  

Toegankelijkheid (belangrijk): is nu dramatisch (rondom Amstelveenseweg). Stadionplein is 

hotel bijgekomen, plannen voor Havenstraatterrein met woningen; wordt lastig met 

bereikbaarheid (alle mobiliteiten, auto’s, fietsers, etc.) Wijk uitkomen is lastig.  

Maarten legt uit welke mogelijkheden er zijn om mobiliteitsvraagstuk aan te pakken. 

(Belangen jachthaven): Erfpacht voor jachthavengebied afgedwongen in het verleden. 

Realisatie is pas twee jaar oud. Investeringen worden bijna gedaan, maar dan moeten er geen 

andere plannen komen. Watersport moet gedaan kunnen worden. Voorzieningen worden 

toegevoegd naar de behoefte van de wijk.  

Fietsbrug naar Oeverlanden langs snelweg; waar hoort dit bij? Welk project? 

Allen hebben de vraag naar Zuidasdok: wat hoort er bij de plannen?  

Wat voor fietsbrug? Hoofdgroenstructuur moet gehandhaafd blijven. Ecologische 

hoofdstructuur is belangrijk  

Zijn er andere mogelijkheden om het gebied toegankelijk/open te maken? HISWA vragen aan 

te schuiven. Fietsen is erg belangrijk. Autoverkeer; grote zorg hoe dat ontwikkelt.  

Hoe ontwikkelt begraafplaats zich?  

Waterkwaliteit moet goed zijn. Hoeveel bezoekers kan deze plek aan? 

Parkeren; er kan nu in het gebied erg goed geparkeerd worden. Alleen met evenementen is er 

wat overlast.  

 

Verslag tafel 5 

 

Deelnemers zijn vooral bewoners, nl twee bewoners/gebruikers woonark IJsbaanpad, een 

bewoner uit de Stadionbuurt, Kotterspad en een woonbootbewoner en werkzaam op de Van 

Detschool. Verder vertegenwoordigers van o.a. Watersportvereniging de Schinkel, Stichting 

Olympisch Stadion, Watervereniging De Koenen, De IJssloot en een ondernemer zeilschool de 

Nieuwe Meer. 

 

Verbinden 

Het IJsbaanpad staat regelmatig vast, de ontsluiting op de Amstelveenseweg is niet goed 

waardoor het lastig is om het gebied uit te komen. 

 

Vanuit de watersporters is de brug van Tjotterspad naar Boeierspad niet wenselijk, de huidige 

verbindingen werken al goed en door een brug komen ze in de problemen. Ook de bewoners 

vinden de brug niet noodzakelijk. 

 

Er wordt veel vanuit het bos en de mensen in de stad gedacht. Maar het is ook belangrijk dat 

je vanaf het water makkelijk op het land kunt komen. Dat is ook een vorm van verbinden. 

Daarnaast is de IJssloot in de zomer al erg druk en is het water achter de kantoren langs (bij 

Damloperspad) te ondiep. Zorg ook voor een goede ontsluiting op het water. 
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Gebruik het pondje voor rondje Nieuwe Meer. Steek hier geld in. 

 

Leg de brug van het Damloperspad weer terug zodat die verbinding weer gebruikt kan 

worden. 

 

De wens van een bewoner is dat de brommers niet meer op de Sportas mogen. Er zijn echter 

nauwelijks parkeerplaatsen bij de jachthavens waardoor veel oudere leden met de scooter 

komen.  

 

De Museumtramlijn moet blijven, het is een recreatief middel en een uitje. De 

Museumtramlijn is de uitgelezen mogelijkheid om de havens te zien. 

 

Probeer zo veel mogelijk te denken aan de verbindingen die er al zijn en die te verbeteren. 

 

Vergroenen 

Om de stad leefbaar te houden heb je plekken nodig waar je kunt ontspannen. Verdi is een 

prachtige rafelrand waar dit kan, ontspanning en recreëren hier is belangrijker dan woningen. 

Zorg ervoor dat de rust blijft. Momenteel is er veel geluidsoverlast van de A10, trein, metro, 

luchtvaart, helikopter van de VU en evenementen. Plant bomen die dit geluid kunnen breken. 

 

Zorg voor groen dat ook in de winter groen blijft. 

 

Wat valt er nog te vergroenen? De vraag is hoe je het groen meer toegankelijk kan maken. 

Voor de watersportverenigingen is het belangrijk dat meerdere mensen ervan weten dus de 

zichtbaarheid is belangrijk. Zorg voor voor- en achterkanten die zichtbaar zijn. Men moet de 

plek herkennen maar men hoeft er niet persé te komen, anders verliest het gebied karakter. 

Dus geen massatoerisme. Groen is belangrijker dan het creëren van meer aanlegplaatsen. De 

groene oevers moeten groen en extensief blijven. 

 

De groene heggen rondom de tennisvelden is ook een kwaliteit. Zorg voor een goede balans 

tussen groen en zichtbaarheid. 

 

Groen is een groot begrip. Verdichten is goed maar groen moet groen blijven dus plaats niet 

Sporthallen Zuid in het Noordwestkwadrant.  

 

Voor de zeilers is de breedte van de Nieuwe Meer nodig om te draaien dus hou rekening met 

de diepte van boten, brughoogtes en realiseer niet zomaar extra strand in het water. 

 

Verdichten 

Bewoner van het Kotterspad wil graag zijn uitzicht behouden en is bang dat als het ZW- 

kwadrant wordt bebouwd, de waarde van zijn huis daalt. Bebouw het ZW-kwadrant dus niet. 

Het IJsbaanpad is nu al erg druk dus bouw daar niet meer woningen. Een goede ontsluiting 

van het gebied is essentieel. 

 

Voor het zeilen op de Nieuwe Meer is wind belangrijk, plaats dus geen (hoge) gebouwen langs 

de Nieuwe Meer. 
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Vragen 

- De Schinkel valt onder de hoofdgroenstructuur, hoe gaat dat samen met het meer 

toegankelijk maken van de kades? 

- Moeten de plannen binnen het huidige bestemmingsplan vallen? 

 

Verslag Tafel 6  

 

Voorstrelrondje: ca 15 personen, grootste deel is bewoner van het zuidelijke deel, enkelen zijn 

lid van watersportvereniging en een vertegenwoordiger van de stichting die zich sterk maakt 

voor de vaste masten vaarroute. De vet afgedrukte teksten kwamen nadrukkelijk aan bod in 

het gesprek, die punten werden met nadruk naar voren gebracht.  

 

Verbinden 
- Gebied is slecht bereikbaar 

- Brug door de haven zal de vaste masten vaarroute kapot maken, dat is zeer 

ongewenst 

- Nieuwe locatie voor toegang waterrecreatie, is nu niet goed zichtbaar 

- Veiligheid van fietsroutes is niet op orde, moet beter. Mn bij Sporthal zuid en aan 

andere zijde van de A10 

- Metrostation is slecht bereikbaar 

- Fietspaden moeten veel veiliger, vooral breder maken 

- Via Speijtellaantje (?) verbinding maken naar Vondelpark, werkt ook ontlastend voor 

het gebied 

- Museumlijntje moet blijven 

- De verdichting wordt gezien als kans voor de watersportgebieden, ’s avonds zijn 

nu de hekken op slot, dat zou anders moeten kunnen, nieuwe bewoners kunnen 

de – verouderende – verenigingen nieuw leven inblazen 

- De helikopter van de VU is een bron van hinder 

 

Vergroenen 
- Bosje moet blijven, evt toegankelijker maken 

- Museumlijn is een groene corridor, die kan versterkt worden 

- Natuurvriendelijker oevers net als aanpak Amsterdamse Bos 

- Verwaarloosd gebied in het verlengde van ING gebouw moet opgeknapt worden 

- Westelijke kwadranten moeten groen blijven (unaniem) 

- Piet Kranenburgpad: niet overheen bouwen 

- Sporthal parallel aan de A10 bouwen zodat deze de functie van een geluidscherm 

krijgen, daarachter verdichten 

 

Verdichten 
- Kantoorfuncties in ZO kwadrant verschuiven naar Zuidas 

- Groene daken 

- Vraag: gaan de bussen als gevolg van Zuidasdok naar A10/over Schinkelbruggen? 
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Verslag tafel 7  
 
Aanwezig aan tafel 7 is een vrij homogene groep woonbootbewoners, een ontwikkelaar NO 
kwadrant en paar vertegenwoordigers van watersportverenigingen.  
 
Belang bereikbaarheid en doorstroming 
Voor woonbootbewoners is de bereikbaarheid van hun woongebied heel belangrijk. Zij geven 
aan dat zij nu al niet uit de wijk kunnen komen omdat het zo druk is op de kruising IJsbaanpad 
met Amstelveenseweg. Dat is niet alleen in de spits het geval. Eigenlijk de hele dag door. Bv 
door bouwwerkzaamheden. Ze geven aan dat bijvoorbeeld het bouwverkeer voor het. Keuze 
sporthotel voor gaat? Ze staan zelfs met de fiets een half uur voor het stoplicht omdat het er 
zo druk is.  
 
Bewoonster oppert of er niet meer wegen in dit gebiedje moeten komen (IJsbaanpad) 
 
Plan Fietsverbinding Spa Zuiver, Schinkel, laatste deel Jachthaven weg is prima. 
 
Belang voldoende parkeren 
Woonbootbewoners willen rondom hun gebied geen scherpere parkeernorm. 
 
Belang genieten van natuur, groen en water Alle stakeholdergroepen aan tafel willen graag 
veel groen en genieten van de natuur. Voor iedereen is het van belang, voor de bewoners en 
werknemers om zich te kunnen ontspannen en bewegen, rondje fietsen om Nieuwe Meer. 
Voor bedrijfseigenaren is een goede openbare ruimte van waarde voor hun vastgoed. Wens is 
om de verbinding te leggen met het Amsterdamse Bos. 
Ook om “Ons buiten behouden”.  
 
Gebruikers van het gebied geven aan dat jet fijn is als het groen beter bereikbaar is, je er goed 
doorheen kunt lopen, en de natuur kunt zien. 
Stukje Skutjespad is nu heel abominabel. Sommigen zeggen juist dat het juist goed is dat er 
ook verborgen stukjes zijn en blijven. 
Groen hoeft niet alleen aangeharkt, graag ook delen die ruig zijn. 
 
De eigenaren van het Burgerweeshuis geven aan dat zij graag een integraal plan zien voor 
verbinding en verdichting in combinatie met groen. Voor hen is dit van belang vanwege de 
leefbaarheid. Ze stellen zelfs dat voor verdichten en leefbaarheid groen een absolute must is. 
Het verhoogt de waarde van hun vastgoed. 
 
Belang meer business genereren 
De waterportverenigingen vragen zich af hoe het Jachthaven gebied er uit gaat zien. Waar 
komen de zeilboten, moeten er bedrijfjes verplaatst worden? Zij zijn op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om te investeren om zo meer business te kunnen genereren. Bijvoorbeeld 
overnachting aanbieden, meer horeca. 
Meer reuring helpt s’ avond en s’ nachts ook tegen inbraak en vergroot veiligheid. 
Voor de jachthaven is zichtbaarheid en openheid prima, omdat dit mensen trekt en business 
vergroot. 
Bewoners stellen daar tegenover dat met aantrekken van meer mensen in het gebied de 
bereikbaarheid en het parkeren nog meer onder druk komen te staan. Het gebiedje wordt er 
wel veiliger van als er iets meer mensen zijn. 
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Belang aantrekkelijke openbare ruimte is goed voor waarde vereniging of vastgoed De 
vertegenwoordiging van tennisvereniging geeft aan dat zij baat hebben bij tennisvelden op 
maaiveld, vanwege wind en koude. 
Zij zien graag dat het rondom het tennispark juist groen aangekleed wordt? De huidige 
populieren zijn lelijk en het park oogt klinisch. Voor behoud en aantrekken leden is de 
uitstraling van het tennispark van belang.. 
 
Belang spelen buurkinderen in gebied 
Ten aanzien van mogelijk idee om Arsenal te verhogen geeft de buurt aan dat er rekening 
gehouden moet worden dat er nu veel kinderen uit de buurt op de velden spelen. Ook uit 
Zuid. 
 
Belang ecologie 
Bewoners geven aan dat zij het erg zouden waarderen als de gemeente hoge eisen stelt aan 
duurzaam en energie neutraal bouwen. Voor de vele kleine bedrijfjes in het gebied zou dit 
lastig op te brengen zijn. 
 
Belang schoon, heel en veilig 
Bij verdichting is het extra noodzaak oplossingen te bedenken voor het beheer van Zwerfvuil, 
fietsenstallingen en parkeren. 
Belang wonen 
De deelnemers zien in dat er meer woningen nodig zijn voor Amsterdam. Ze stellen doe dit in 
het al bebouwde deel van Noordoost kwadrant en hou de groene scheg open en groen. Die 
ruimte om je heen heb je echt nodig. Geen torens in groene landschap. 
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Verslagen Verdi 16 april 2018 

 
Verslag Tafel 1 

 

Merendeel aanwezigen uit de woonboten Jachthavenweg, enkele uit de buurt ten noorden 

stadion, een bewoner 60’er jaren woningen Amstelveenseweg bij Vu, 1 eigenaar 

recreatiewoning in park IJssloot en tevens zeiler.  

 

Verbinden: 

Wat verbinden we?  - kijk voor wie je het doet. Verbinden terwijl er al een goede route is is niet 

logisch.  

 

Wees duidelijk of het gaat om te verbinden of om te ontsluiten. B.v. het pad ten zuiden van het 

Olympiakanaal Zuid: hier wordt geen meerwaarde voor een fietsroute gezien, zorg dat dit enkel 

een voetpad is, fietsen is ongewenst want het ontsluit niets.  

 

Veel gesprek/discussie over bereikbaarheid: hoe wordt het gebied ontsloten? Kan het gebied meer 

verstedelijking aan? (Neen denkt men)  – het IJsbaanpad wordt nu al op tijden veel te druk 

gevonden.  

 

Risico’s door doodlopende weg/een ontsluiting, ook nu al, bij evenementen kunnen hulpdiensten 

en bewoners het gebied niet/slecht bereiken.  

 

Kruising IJsbaanpad/Amstelveenseweg is zeer problematisch. Verkeer stroopt op. Te weinig 

ruimte voor de fietsers, onveilig voor fietsers en kinderen. Nu al onveilige situatie waardoor meer 

verkeer op deze kruising ongewenst is. Verbeter de kruising ook nu al - Grote zorgen voor meer 

verkeer op de kruising en het IJsbaanpad. 

 

Wat doen al de vrachtwagens op het IJsbaanpad? – men ziet hier nu veel vrachtverkeer zonder 

daar een goede reden voor te weten. 

 

Bouwverkeer wordt problematisch. 

 

Ook ideeën voor het nieuwe gebied: stel grenzen, verzin nieuwe manieren van ontsluiten, vooral 

ook voor de expeditie: niet via de weg/centraal punt buiten het gebied / elektrisch / kleinschalig / 

trolleys, verzin iets innovatiefs, weer vracht en laad en losverkeer van de ontsluitingswegen.  

 

P&R: Waarom is deze er nog, is deze wel gewenst? – het verkeer voor de P&R geeft ook nu al 

problemen in het gebied (via de Na Druk Geluk Brug) – onderzoek de wenselijkheid en de gevolgen 

van het evt. opheffen P&R. 

 

Is een (langzaam verkeer) route mogelijk tussen het Frans Ottenstadion en de A10 ter ontlasting 

IJsbaanpad?  

 

Jachthavengebied: mag en kan veel opener/is nu te veel gesloten. Kijk naar kleinschalige horeca 

op de koppen van de landtongen, Maar: handhaaf Authenticiteit van het gebied, het karakter is 

bijzonder. Maak het gebied toegankelijker/meer bezoekers. Dit niet voor het Elzenbosje, dit heeft 

bijzondere kwaliteit, hier is verbinden/ontsluiten niet gewenst. 
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Let op: mensen moeten niet enkel het gebied in kunnen maar er ook uit… (dat geeft nu al 

problemen). 

 

Verdichten: 

Voorstel: zorg voor een langzame overgang van het groene deel naar de hoogbouw, geen 

hoogbouw direct langs de museumspoorlijn (zoals het sporthotel) maar maak een oplopende 

maximale bebouwingslijn met de laagste bouwhoogte aan de westzijde en de hoogste aan de 

Amstelveenseweg. Zo worden sfeer en zicht in het westelijke plandeel niet te veel beïnvloed, is de 

impact voor de woonbotenwijk aan de westzijde minder. 

 

Leg parkeervoorzieningen ondergronds aan.  

 

Wat is verdichten? – ook een nieuwe sportvoorziening ten westen van de Museumtramlijn wordt 

gezien als verdichten, dit is ongewenst. Gevoel dat de definities van verdichten voor de bewoners 

afwijkt van die van de gemeente. 

 

Sport: zet in op breedtesport, topsport heeft geen toegevoegde waarde. Zet in op jeugdsport. 

 

Geen grote evenementen mogelijk houden/maken, deze belasten het gebied erg veel. 

 

Waarom heeft Arsenal geen parkeerterrein? Nu al hoge parkeerdruk in het weekend bij 

wedstrijden. 

 

Vraag om meer informatie wordt er informatie achtergehouden? Spreker heeft het idee dat er al 

veel meer getekend is dan nu wordt gepresenteerd, want er zijn al gedetailleerde aantallen m2 

genoemd. Hoe komt het eruit te zien, wat is de impact op de omgeving, de bouwhoogtes, kunnen 

we de volumestudies zien? 

 

Voorzichtig met hoogbouw/houdt rekening met zichtlijnen, stem af met het bedrijfsterrein 

Schinkel.  

 

Tripolis: best een mooi gebouw. 

 

Vergroenen: 

Kwaliteit elzenbosje is de ontoegankelijkheid en de biotoop voor natuur, zo dicht bij de mens. Het 

is leuk omdat er niemand in kan, omdat het zich onderscheid, als woonplaats voor dieren. 

 

Sterretjes op de koppen zoals getekend op de kaart vergoenen: dit niet op het Elzenbosje. Op de 

koppen is prima, maar niet te grootschalig. (behoud identiteit/authenticiteit gebied) 

 

Jachthavengebied: opener: nee, toegankelijker prima (behalve Elzenbosje), vergroenen wel. 

 

Let op de balans: tussen wat de mens en wat de natuur nodig heeft. Mens wordt gelukkiger van 

veel groen.  

 

Schinkel eilanden: duiken van de bruggen door jeugd op zonnige dagen is leuk. Zwemmen in de 

schinkel belangrijk, op een plek zonder te veel overlast. 

 



15 
 

Vergroenen gebied ook belangrijk omdat er in de directe omgeving in de toekomst ook veel meer 

gebruikers komen: b.v. bedrijfsterrein Schinkel maar ook de Zuidas – biedt meer ruimte en 

kwaliteit voor deze nieuwe gebruikers. 

 

Bomen zijn gewenst. Kijk naar soorten die een positieve invloed hebben op fijnstof.  

 

Verslag Tafel 2  

 

De samenstelling van participanten aan deze tafel was redelijk eenzijdig. Aan tafel zaten vooral 

bewoners en omwonenden. 

 

Aan tafel kwam de vraag naar een goede informatievoorziening. Niet enkel over de plannen die 

komen gaan in het algemeen, maar ook de informatievoorziening voor betrokken partijen en 

direct belanghebbenden. Hierin zijn de woonbootbewoners eensgezind, zij krijgen allen de indruk 

dat er geen rekening met hen gehouden wordt. Door de plannen van Zuidasdok zitten zij immers 

dichter bij de geluidsbron en extra geluidsbeperkende maatregelen worden niet genomen.  

 

Positief is ontvangen het openen van het gebied. Aan tafel was iedereen het erover eens; dit 

gebied heeft veel verborgen kwaliteiten en het zou erg goed zijn voor de stad om deze kwaliteiten 

te openbaren en toegankelijk  te maken voor een grotere groep. Hierbij werd wel de zorg geuit 

over het ontstaan van overlast. Op dit moment wordt er overlast ervaren door omwonenden van 

het Schinkeleiland. Hier houden zich, bij mooi weer, tot ’s avonds laat personen op die zorgen voor 

overlast door middel van muziek en barbecues.  

De bewoners gaven aan dat een goede verbinding in het gebied bij kan dragen aan de verdeling 

van de toestroom aan nieuwe recreanten. De verbinding door het Jachthavengebied, de brug over 

de schinkel en het terugbrengen van de route langs het Damloperspad worden hier als cruciaal 

ervaren. Via deze routes kunnen recreanten zich gemakkelijk verspreiden in de richting van de 

Noordelijke Oeverlanden of het Amsterdamse Bos.  

 

De route door het Jachthavengebied is wenselijk omdat het op die manier minder particulier 

aanvoelt. De participanten gaven allemaal aan dat het een leuke wereld is om te voet te 

verkennen, maar dat zij de eerste keer het gevoel kregen dat zij op zich op prive terrein begaven. 

Hiernaast is de verbinding voor voetgangers in het zuidelijk deel van de Jachthavenweg erg slecht. 

Je moet hier goed oppassen omdat de fiets domineert en er geen ruimte is voor de voetgangers.  

(Alle langzaamverkeersroutes dienen bromfiets vrij te zijn)  

 

‘’Het is jammer dat je in het gehele gebied nergens even lekker aan het water kan komen’’ 

 – bewoonster van de Prinses Irene buurt. 

 

‘’Het gebied is totaal ontoegankelijk, je ziet niets en het heeft een erg verscholen ligging’’ 

 

Op het gebied van groen was iedereen erg te spreken. Binnen Verdi is op dit moment een grote 

hoeveelheid groen en dat wordt ook als zeer prettig ervaren. Wel is men bang dat de vergroening 

vooral gepaard zal gaan met schijngroen. Hiermee doelt men op gras waar uiteindelijk niets mee 

gebeurt en totaal geen uitstraling geeft aan het gebied.  

Het ‘wildse’moet terug te zien zijn in het groen, het karakter van het bos moet duidelijk te zien 

zijn.  
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De verdichtingsvraag zorgde voor een aantal opmerkingen wat betreft de bereikbaarheid. Men is 

bang dat de druk op het IJsbaanpad te groot gaat zijn en dat er onvoldoende parkeerplekken 

zullen zijn in het gebied. Op dit moment is parkeerruimte hier al schaars en de bewoners zouden 

daarom ook graag een ‘voorkeursbehandeling’ krijgen ten opzichte van passanten. 

 

Op het gebied van parkeren werd er verwezen naar een ander project. Daar schijnt men op dit 

moment bezig te zijn met parkeerruimte onder de ringweg. Hiermee kan dit gebied potentieel 

ontlast worden. 

 

Participanten zien ook een kans in het openstellen van parkeergarages van kantoren voor mensen 

die de stad in het weekend willen bezoeken.  

 

De ideale hoogte voor de verdichtingslocatie zou rond de 30 meter zijn, dezelfde hoogte als 

tripolis werd als plezant ervaren. Bij hogere torens wordt er gevreesd voor het karakter van de 

Scheg. Dit is vooral gebaseerd op het Noordoost kwadrant.  

Over Meerparc werd gezegd dat dit de ideale locatie is voor een landmark. Een hoogte accent op 

deze plek is volgens de participanten perfect, het draagt bij aan het stadse karakter en markeert 

het begin van Zuidas. 

 

“ Ik kan mij voorstellen dat in het groen ook speelpleken voor  kinderen gemaakt worden, of een 

strandje, dat mist nog’’ 

  

Verslag tafel 3 

 

Deelnemers aan tafel zijn twee bewoners van Zuidas, een bewoner van Hoofddorppleinbuurt, 

tevens stadsdeelcommissielid en van Kotterspad. Verder een bestuurder van WOCB en 

vertegenwoordigers van Wijkraad Zuid-West, de Museumtramlijn, Actiegroep Stadionplein, 

tevens onafhankelijk kunsthistoricus en vertegenwoordigers van de watersportverenigingen 

Amsterdam en IJssloot en Olympisch Stadion 

 

Verbinden 

s’ avonds voelt het gebied niet veilig. 

 

De fietspaden zijn te vol en er wordt agressief gefietst. Het is er eng om te fietsen dus er 

moeten betere fietspaden komen. 

 

De Amstelveenseweg staat nu al vaak vast. Dus bouw geen kantoren meer, dat kan het 

verkeer op de Amstelveenseweg niet aan. Bewoners moeten wel thuis kunnen komen. 

 

Je kan Verdi niet als losstaand gebied zien, alles hangt met elkaar samen. Als er in Verdi 

gebouwd wordt zullen de omliggende wijken dat ook merken qua drukte op de weg en 

geluidsoverlast door dat verkeer. Kijk goed naar de samenhang en zorg er eerst voor dat de 

infrastructuur toenemend gebruik aankan voordat je gaat bijbouwen. De vraag is echter ook 

of het autogebruik in de toekomst niet gaat veranderen.  

 

Het parkeerterrein bij het Jollenpad wordt gebruikt door kantoorgebruikers. Hou het 

parkeerterrein voor de gebruikers van het Jachthavengebied. Zorg bijvoorbeeld dat men er 

maar 2 a 3 uur mag parkeren of voor speciale bezoekerskaarten en laat kantoorgebruikers een 

hoog tarief betalen. 
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De A10 is ook belangrijk voor dieren, hou daar rekening mee. Let er op dat als er meer mensen 

komen, dieren verdwijnen. Ook de festivals in het gebied jagen de dieren weg. 

 

Het Damloperspad werd veel gebruikt, haal het bruggetje terug. 

 

Vergroenen 

Er worden bomen gekapt maar er komen geen bomen voor terug. De regel in Amsterdam is 

toch dat voor elke gekapte boom er bomen terugkomen? Daarnaast zijn er vaak maar dunne 

stroken groen, dit is nep. 

 

De meningen over het meer open maken van het gebied zijn verdeeld. Het gebied is veilig 

(behalve dat er wel bomen omwaaien) maar niet zo toegankelijk. Je zou het aantrekkelijk 

kunnen maken voor langzaam verkeer. Een ander vraagt zich af waarom je het gebied moet 

openen? Elke Amsterdammer kan toch al naar het gebied. 

 

De meningen over het vergroenen zijn ook verdeeld. Zo vindt een deel dat het gebied niet 

groener kan, of je moet het water gaan dempen. Anderen geven aan dat voor groene lanen in 

het gebied gezorgd moet worden met dikke bomen, het groen in het gebied beter beheerd 

kan worden, de daken groener kunnen, parkeerplaatsen ook groen ingericht kunnen worden 

in plaats van met asfalt want dit zorgt ook voor een betere waterhuishouding.  

 

Behoud de museumtramlijn op een groenere manier. In Amstelveen doen ze dit ook. Hier zou 

een fonds of een sociaal project aan gekoppeld kunnen worden. 

 

De tunnel onder de A10 wordt als niet veilig ervaren. Het is er stil en donker ’s avonds en door 

de knip zie je niet of er iemand om de hoek staat, zorg hier voor spiegels. Daarnaast rijdt de 

bus daar erg hard. Ook de Schinkeleilanden worden ’s avonds als stil en eng ervaren.  

 

Verdichten 

De meningen over verdichting zijn verdeeld. Zo is een deel tegen bebouwing in het gebied 

vanwege toenemende verkeersdrukte en geluidsoverlast door het verkeer. Anderen zien dat 

woningen en kantoren nou eenmaal nodig zijn in Amsterdam en verdichting nodig is. Vanuit 

het Olympisch Stadion gezien is het belangrijk dat woningen dan wel goed geïsoleerd worden 

tegen de geluidoverlast van evenementen. 

 

Stapel Sporthallen Zuid en zorg daarbij voor een groen dak. Een ander idee is om Sporthallen 

Zuid op palen te zetten en onder de hallen voor groen te zorgen.  

 

Zorg ervoor dat woningen niet meer samengevoegd worden. Dat levert al veel woonruimte 

op. Zorg er daarnaast voor dat men geen woningen meer kunnen kopen waar ze niet in gaan 

wonen.  

 

Vragen 

- Wat wordt er gedaan met de woonboten?  

- Hoe kunnen ontwikkelaars verplicht worden om 40/40/20 woonregeling te realiseren? 
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Verslag Tafel 4 

 

Deelnemers van tafel 4 zijn een woonbootbewoner, een bewoonster tegenover de Bosbaan, 2 

bewoners van recreatiewoning, bewoonster in urban villa’s onder Meerparc en een 

Zuidasbewoner, 2 vertegenwoordigers van Zeilvereniging 

 

 
Verbinden  
Een woonbootbewoner stelt dat langzaamverkeer (LV) drukker is dan 10 jaar terug. Maar de 
voorzieningen ruimte voor auto en fiets zijn daar niet op aangepast. Te smal! LV moet ruimte 
krijgen.  
 
Bewoonster tegenover Bosbaan: Elzenbosje waarom is dat niet toegankelijk? Avontuurlijke 
plek van maken voor kinderen, sprookjesbos/geen BBQ plekken want dan wordt het veel te 
vies. 
 
Vertegenwoordiger van zeilvereniging: 2 bruggen waarom? En de watersport dan. Wat is 
toegevoegde waarde? Hij moet dan heel hoog zijn. Waarom moeilijk doen als het makkelijk 
kan gewoon eromheen. Het is een watersportgebied.  
 
Woonbootbewoner: gebied heeft eigen dynamiek. Verbinden verstoort dat. 
 
Bewoonster recreatiewoning: ga er gewoon omheen 
 
Bewoner recreatiewoning: mensen zijn welkom. Onbekendheid is prima 
 
Vertegenwoordiger van zeilvereniging: gebouwen/loodsen in havengebied worden te 
grootschalig. Het is geen bedrijventerrein! Parkeren in het gebied alleen voor zeilers.  
 
Bij parkeren is afstand bepalend uitladen en daarna parkeren. In weekend is parkeren gratis.  
 
Bewoonster in urban villa’s onder Meerparc: geen brommers op fietspad. Pest herrie en stank. 
Daar moet wat aan gedaan worden. Fietstunnel is beter dan bruggen. Bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid zijn belangrijk. 
 
Het is onduidelijk waar ik mag fietsen dan weer 1 richting en dan weer 2 richtingen fietspaden 
 
Vergroenen 
Elzenbosje is natuur en beschermd was ter compensatie voor ontwikkeling van de haven 
 
Hoe groenen hoe beter. Groen verbeteren is hij voor! 
 
Betere informatievoorziening over de plek wat er te doen is zou al helpen. Recreatie moet je 
samenvoegen met natuur.  
 
Bomen zijn belangrijk voor fijnstof en tegen geluid snelweg 
 
Auto’s uit het zicht. Fontein als tegengeluid van snelweg 
 
Te veel recreanten kan het gebied niet aan 
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Bedrijven met rust laten. Passantenhaven moet zn charme houden niet te modern maar 
romantisch kleinschalig 
 
Er mist een plek om te eten daar wordt vaak naar gevraagd   
 
Verdichten 
Bestemmingsplan grens tot Sportas mag er gewoond worden is hij het mee eens 
 
Meerdere personen: Hoogbouw geeft heel veel reuring ze vragen zich af of het gebied die 
dichtheden aan kan zijn negatief te druk! 
 
Sporthallen Zuid waarom niet om olympisch stadion heen/evenementen in hallen irt wonen 
houseparty’s  
 
Zuidas bewoner: zou hier gras willen wonen het liefst op de koppen. Aan de haven. Vraagt wat 
planning is. Hij merkt op dat er genoeg parkeren moet zijn. Mensen gebben auto’s en dan niet 
zeggen dat ze die niet nodig hebben! Hou het probleem (parkeren) op de plek zelf.  
 
Een aanwezige heeft behoefte aan goede voorzieningen en niet het Bosch, de Veranda of 
Bosbaan dat is allemaal maar niks. Een andere aanwezige denkt daar anders over vindt de 
Veranda wel goed.  
 
In nota staat dat Verdi bij Zuidas hoort. Dat vindt zij niet. Het is onderdeel van de scheg.  
 
Opmerking van iemand achteraf: 
Evenementen aan het einde van het Boeierspad. Daar wordt een vergunning voor verleend. 
Zorg dan ook dat daar de voorzieningen voor geregeld worden. Mensen poepen allemaal in de 
bosjes.  
 

Verslag tafel 5 

 

Aanwezig aan tafel 5 zijn 11 personen waaronder 2 vertegenwoordigers van IJssloot, Stichting 

De Uiterton aan Jollenpad, Watersportvereniging, Rederij Overloos en 5 bewoners uit het 

Zuid-West kwadrant.  

 

Het is geen goed idee om een de fiets-/voetgangersbrug te realiseren vanaf het landhoofd van 

het Jollenpad naar het uiteinde van het Broeierspad. Hier varen te veel zeilboten met hoge 

masten. De brug zal meer openstaan dan dicht.  

 

Het Elzenbos moet behouden blijven in de huidige vorm, dus geen water maken. Het is sinds 

1996 een beschermd natuurgebied. Een vertegenwoordiger overhandigt een uitgebreide 

memo waarin de redenen zijn opgeschreven, zie bijlage 1.  

 

Een fietsroute door het gebied is niet verstandig.Het gebied wordt op deze manier 

doorsneden. Bruggen maken het beeld rommelig en blokkeren het uitzicht naar de Nieuwe 

Meer. Het wordt horizonvervuiling genoemd. Verder raak je de rust kwijt in het gebied. 

 

Een goed alternatief voor de bruggen is een veerpontje. Deze is snel te realiseren en veel 

goedkoper. 
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De fietsbrug bij het Damsloperspad moet weer in oude glorie hersteld worden. Dit leidt het 

fietsverkeer weg bij het gevaarlijke kruispunt van de Jachthavenweg en Skutjespad. 

Daarnaast is deze route veel groener. 

 

Er zijn te weinig parkeerplaatsen aan het begin bij het Broeierspad. Te veel parkeerplaatsen 

worden ingenomen door kantoorwerknemers. Ook bij zeilwedstrijden is te weinig plek. Door 

de geparkeerde auto’s zijn de oevers aan het Broeierspad verder moeilijk te bereiken. 

 

Er zijn nu al te veel recreanten in dit gebied. De deelnemers zijn voorstander van een knip voor 

het autoverkeer in het Broeierspad welke alleen nog bereikbaar zou moeten zijn voor 

gebruikers Broeierspad. Autoverkeer van recreanten zou moeten omrijden. 

 

Door de realisatie van de paviljoens is de verdichting teveel opgeschoven naar de Jachthaven 

en de deelnemers zijn bang dat de gemeente het Jachthaventerrein nog meer willen 

verdichten/optimaliseren. 

 

Het ondiepe water rondom de paviljoens is onbruikbaar. Maak het weer groen en graaf het 

verder uit. 

 

Het bestaande groen moet beter onderhouden worden. 

 

De bushalte bij De Veranda is opgeheven. De deelnemers snappen hier niets van.  

 

Er wordt verbaasd gereageerd op het feit dat reeds bruggen zijn ingetekend over bestaande 

percelen. De deelnemers vinden dat eerst met die mensen in gesprek moet worden gegaan 

voordat zoiets gepubliceerd wordt. 

 

In het jachthavengebied is nu geen plaats voor dagrecreatie, want er is niet genoeg 

aanlegruimte. Verder is er te weinig openbare ruimte om de aanlegplaatsen te bereiken. 

 

Een aanwezige wijst nog op het drijvende erfgoed in de IJssloot. Hij overhandigt een overzicht 

met de schepen, zie bijlage 2. 

 

Het projectteam wordt uitgenodigd voor een rondleiding door het gebied.  
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Verslag van tafel 6  

 

Aanwezigen zijn 2 bewoners van Tjotterspad, een bewoner, een vertegenwoordiger van de 

Fietsersbond, de voorzitter van W.s.H’79, het Olympisch Stadion, een sporter en 5 andere 

betrokkenen. 

 

Vergroenen: 

Opmerkingen van de deelnemers op kaartjes: 

Groen behouden, groene fietsroutes, groen terugbrengen (er is veel verdwenen), herstel 

groen, uitbreiden groen, uitbreiding A10 zorgt voor meer vervuiling en geluidsoverlast, het 

Elzenbosje moet behouden blijven. 

Discussie: 

We willen wel groen, maar geen park (lees geen vondelpark taferelen)! Het groen moet 

ruig zijn, natuur zijn. Toegankelijkheid prima, maar voor mensen met interesse in de natuur.  

 

Verdichten: 

Woningbouw waar het kan. Niet op groen. Waarom hier, in Zuidoost is genoeg plek. 

Hoeveel kan er hier nou eigenlijk nog gebouwd worden? En hoe zit het dan met parkeren. 

Parkeren onder de grond! Niet te hoge bebouwing. Meer verkeer, meer vervuiling. 

 

Verbinden: 

Opmerkingen van de deelnemers op kaartjes: 

Wil geïsoleerd blijven, Geen fietspaden over koppen van eilanden (doe een kabelbaan), niet 

teveel nieuwe paden, omrijden mag best, Ook kijken naar functies Olympisch stadion, 

Fietsbrug over Amstelveense weg bij Fred Roeskestraat, geen fietsbrug, 

Discussie: 

Als jullie zorgen voor meer mensen in het gebied moeten jullie ook voor WC’s zorgen (Ilja), 

Zon gaat onder bij de oeverlanden, zo fraai is het niet. Brug bij de sluis weer terug (achter 

ABN-AMROkantoor). Rondje nieuwe meer is onzin!  
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Beeldverslag door Vania Stonner van de avond:  
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Bijlage: OPMERKINGINGEN PLAN VERDI TBV BIJEENKOMST 16-04-2018 

Zoals overhandigd bij informatiebijeenkomst Verdi 16 april 2018. 

 

Van: Marieke Nouwen 

Jachthavenweg 30A 

1076CZ Amsterdam 

marieke.nouwen@gmail.com 

06 242 241 00   

 

Algemene opmerkingen: 

 

-Verwarring Jachthavenweg. Er is een weg binnen en buiten de Ring A10 

 In het stuk wordt meestal het gedeelte buiten de ring bedoeld. 

-In het stuk geen aandacht voor het ontsluiten van de buurt. Geen infrastructurele 

 aanpassingen voor auto’s en vrachtverkeer.  

-Hoe wordt het proces en de planning afgestemd met de Zuidasdok? 

Bldz 5 

-Hoe wordt de kwaliteit van wonen voor woonbootbewoners versterkt? 

-Op welke geluidswerende voorzieningen wordt gedoeld? 

Bldz 6 

-Wat wordt bedoeld met: 

 “het cluster woonboten rondom het sluizencomplex is dichtgelegd waardoor de Schinkel en 

  de sluizen amper zichtbaar zijn”? 

-Onderdoorgangen A10. Er zijn niet 3 maar 4 onderdoorgangen! Ook de Jachthavenweg 

 heeft een onderdoorgang. 

Bldz 8 en 12 

-In het gebied rondom de Jachthavenweg hoofdzakelijk kantoren en bedrijven. Dit is het deel 

 buiten de ring. 

-Verruiming doorgang van de Jachthavenweg. Hier wordt ook het deel buiten de ring 

 bedoeld. 

Bldz 13 

-Sporthallen Zuid verplaatsen. Waarheen? Op afb 12 lijkt de nieuwe plek de plaats van het 

 Witte Huis bij de tennisvelden?  

Bldz 15 

-Op afbeelding 13 lijkt het ringwater om de tennisvelden en bij de Jachthavenweg 

 verdwenen. Dit pas aangelegde water met eilanden heeft ook een sportfunctie. In de winter 

 wordt er geschaatst en in de zomer varen er kinderen met bootjes. 

-Aandacht voor maatschappelijke voorzieningen vaak op het laatst, goed om hier meteen 

naar te kijken. Maar parkeren en ontsluiting van het gebied krijgt geen aandacht. 

Bldz 16 

-Mobiliteit. Er blijven auto’s en vrachtwagens (ook politie, brandweer, ambulance) in en uit 

 het gebied moeten kunnen. 

 Voor het hele gebied is nu één manier om de wijk binnen te komen en te verlaten. De druk 

 zal ernstig toenemen en kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. 

-Parkeernorm voor huidige bewoners handhaven 

MN 

 

 

mailto:marieke.nouwen@gmail.com
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Notities deelnemers 9 april over wensen en belangen 

 

Mijn wens is: 
 

- In de jaren 1995-1996 heft de Aktiegroep behoud Elzenbos en Jachthavenweg vele 

acties gevoerd om het Elzenbos als natuurgebied te behouden, met 6000 

handtekeningen als resultaat. Dat had tot gevolg dat het Elzenbos van de Centrale 

Stad en van Stadsdeel Buitenveldert de bestemming “NATUURGEBIED” kreeg. *Zie 

hiervoor “Bestemmingsplan Jollenpad, stadsdeel Buitenveldert Gemeente 

Amsterdam. Sector wonen en werken afdeling ruimtelijke ordening, april 1997, 

behorende bij besluit stadsdeelraad Buitenveldert, 9701319 -15 april 1997.  

 

- Ik vind belangrijk dat de bestaande natuur in het gebied behouden blijft inclusief de 

volkstuintjes, omdat ik geen auto bezit en dagelijks enorm geniet van het fietsen door 

dit gebied naar ’t A’damse bos. 
 

- Ik vind belangrijk dat de capaciteit voor het Noord-Zuid verkeer voor de fiets 

verhoogd wordt. 
 

- Ik vind belangrijk dat er aandacht is voor diversiteit van bomen, planten en daarmee 

voor vogels etc. Gevoel geven dat er geen massaal gebruikt gemaakt wordt van de 

recreatieve paden, ruimte voor “stille plekken” 
 

- Ik vind belangrijk dat bewoners intensief betrokken worden bij invulling/behoud 

groene stroken, omdat zij het groen ervaren, beleven en zich enorm betrokken voelen 

bij dit gebied. 
 

- Ik vind het belangrijk dat het Elzenbos blijft!!! Beschermd natuurgebied! Omdat 

Fauna en Flora aangetast worden door voortdurende pogingen het gebied in te 

blijven.  

(F. Rey +Marijke – Jolleupad 53) 
 

- Ik vind belangrijk dat sport voorzieningen blijven, vooral Arsenal en inloopbaan op de 

ze locatie. Geen hoogbouw daar! Frans Ottenstadion en tennis graag houden, FO mag 

hoger. Omdat sporthallen Zuid verplaatsen is prima, in die hoek dan iets verdeling, 

maar afwisseling gewenst, dus Arsenal e.o., geen bebouwing. 
 

- Ik vind belangrijk dat er veel groen blijft, waaronder bomen (water) vogels moeten 

hier toekomst kunnen zoeken. Verder luchtkwaliteit (A10) niet te stads, het dorpse 

karakter inclusief groen moet blijven. Het is een soort buitengebied, jachthaven beter 

ontsluiten is prima, maar dan per fiets lopende, geen extra verkeersdrukte iom 

parkeerdrukte en opstoppingen die er nu al zijn. Rond 17:0. uur duurt het zeker 20 

min. Om het IJsbaan pad te verlaten per auto. Parkeerdruk is nu al hoog, vooral op 

zondag. Zeilscholen moeten blijven.  
 

- Ik vind belangrijk dat er heel veel bomen terugkomen voor alle bomen die de laatste 

jaren zijn gekapt. Omdat ik bijna geen vogels meer hoor, bomen fijnstof vangen, CO2, 

leefbaarheid, schaduw, etc…. versterking, groene energie, zuiderlicht, eigen groene 

energie voor bewoners en decentrale oplossingen. 
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- Ik vind belangrijk dat nieuwe woningen en energiecentrale zijn (kantoren). Bomen 

moeten terug die allemaal zijn gekapt! Fijnstof neemt verder toe bij verlichting. 

Hoeveel verkeer kan een doodlopende weg aan? Kan er op doodlopende stuk IJsbaan 

pad een keerplek komen? Houd ons gebied groen!!! 
 

- Ik vind belangrijk dat er uitleg komt over de crisiswet, dus inspraak en luisteren naar 

bewoners. Omdat bezwaar maken dan niets uithaalt en dat ik over mijn gezondheid 

kan praten. 
 

- Ik vind belangrijk dat Watersport mogelijk blijft. De steandemast route gehaal baar 

blijft. Omdat sport en recreatie belangrijk is. 
 

- Mijn wens is voorkom dat Arsenal wordt opgehoogd! We willen zicht houden op de 

sportactiviteiten. Geen kantoren, er zijn al teveel. Fred Roeskenstraat? Groene opener 

gelijk onderzoek. Bomen CO2, fijnstof en duurzaam energie centraal parkeerdruk, 

ook bij evenementen. Zorg bij crisis + herstelwet, wat zijn convergenties. Wordt veel 

beloofd. Drukte, leefbaarheid onder druk , verkeersinfrastructuur  wordt onderschat. 

Zelfde auto 2x op het pad. Watersport beschutting voor gebied toegankelijk maken 

voor zeilboten. Geen bruggen continuïteit zeilvereniging, Elzenbos moet 

toegankelijker worden. 
 

- Ik vind belangrijk dat de tennisbanen blijven en dat groen rondom verbetert. Omdat 

dit een echt sportgebied is, maar aan het groen rondom kan wel wat gebeuren. 
 

- De museum tramlijn moet worden behouden met loodsen rails & Haarlemmermeer 

station. Onmisbaar in architectonische historisch ensemble plan zuid en ecologische 

hoofdstructuur. 
 

- Ik vind belangrijk dat het huidige groen, eventueel uitgebreid blijft. Omdat het fijn is 

er te wandelen, fietsen en relaxen. 2e wens: zwembroek in of bij sportcomplex. 
 

- School in Klavenstraat (nieuw) toegankelijk, groene fietswijk. Voor de leerlingen een 

veilige verkeersdoorstroom. 
 

- Ik vind belangrijk dat het gebied meer toegevoegde waarde door m.v. short stay.  

Functies op kleinschalige basis en d.m.v. horeca!  
 

- Ik vind belangrijk dat er geen woningbouw komt ten westen van de tramlijn. Dat het 

watergebied open blijft zonder woningen. 
 

- Ik vind belangrijk dat de nieuwe parkeerplaats achter het Frans Ottenstadion wordt 

teruggebracht in de voormalige groene staat: een grasveld met struiken waar o.a.de 

ijsvogel jaarlijks komt! Afgelopen feb. Gesloopt! PS: Is hier wel een vergunning voor 

gegeven?! 
 

- Doorstroming! Niet teveel druk op het gebied, het is al zo druk! 
 

- Ik vind belangrijk dat de bedrijven meer mogen om. (Tom Hemelaar, Boierspad 23) 
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- Ik vind belangrijk dat de toegankelijkheid en doorstroom op de Amstelveens weg 

verbeterd wordt mede door de woningbouw op het haven- straat terrein. Nu loopt et 

al aardig vast tijdens de spits. 
 

- Ik zou graag weten wat de verhouding wonen-werken recreëren, is nu een vla plan. 

Aandacht voor ontwikkeling op IJsbaan pad Olympia stadion. Bewoning creëert 

beperkingen. 
 

- Groen moet echt groen zijn, geen verlichting! 
 

- Ik vind belangrijk dat er “Schimkel,- eilanden” komen, verder langs de oever, zonder 

dat de watersport wordt gehinderd, omdat daar dan dag recreatie kan komen. 
 

- Laat het jachthaven gebied bestaan, niet opofferen voor alleen water. Geen fietsbrug 

einde IJssloot. Doodsteek gehele watersport achter de brug. Maak recreatie eilanden 

langs jaagpad en langs boszijde. 
 

- Ik vind belangrijk dat er aan de huidige activiteiten op het water gedacht wordt. Brug 

bij NM zou echt een belemmering zijn, onmogelijke situaties meebrengen. Denk aan 

de wind (invloed van omgeving) NM is beste water in A’dam. Water rond omgeving 1 

is belangrijk water om mijn bedrijf voort te kunnen zetten. 
 

- Ik vind belangrijk dat het IJsbaan pad niet teveel verkeer krijgt, te verduren met alle 

nieuwe bezoekers/bewoners die met de auto komen. Als bewoner sta je nu al vaak in 

de file als je naar de A’veense weg wilt. 
 

- Ik vind belangrijk dat het wandel/fietspad van jachthavenweg onder de A10 door weer 

open wordt gesteld en dat het ophaal bruggetje op het Suutsjepad weer in ere wordt 

hersteld. 
 

- Ik vind belangrijk dat er volop ruimte blijft voor de museum tramlijn. Omdat die 

gelegenheid biedt aan veel buurtbewoners en anderen om een leuk uitstapje te 

maken langs het Amsterdamse Bos. 
 

- Ik vind belangrijk dat er geen woningbouw gaat plaats vinden aan de Westzijde van de 

Sportas. Dit tast het gebied aan en ik heb als bewoner belang bij vrij uitzicht over de 

jachthavens. 
 

- Ik vind belangrijk dat in het algemeen belang de ecologische hoofdstructuur  niet 

verstoord wordt, liever uitgebreid. Ik houd van gezonde lucht, water, planten, dieren, 

insecten (micro- organisme) gezond ecosysteem. 
 

- Ik vind belangrijk dat sporthallen zuid op deze plek blijft (in een verdichte andere 

vorm) , omdat zo de Sportas wordt versterkt. 
 

- Ik vind belangrijk dat het gebied meer toegevoegde waarde mag en aan ontwikkelen. 

D.m.v. dagrecreatie met Short Stay! 
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- Ik vind belangrijk dat het jachthavengebied & watersport gerelateerde bedrijven 

bereikbaarheid. Omdat custon Inflatable & jachthaven niet goed bereikbaar/zichtbaar 

is. Boeierspad,  parkeer gelegenheid niet voor dagjes mensen wel bewoners/ 

bedrijfsvoerende. 
 

- Ik vind belangrijk dat verdichting beperkt blijft wat verkeersoverlast veroorzaakt. 

Omdat dit niet verenigbaar is met de groen-doelstelling. 
 

- Ik vind belangrijk dat verdichten ook voor betaalbaar woningcorporaties participeren 

(belangrijk) om betaalbare woningen te kunnen aanbieden. 
 

- Ik vind belangrijk dat geen gebouwen meer!!! I.v.m. zon etc.!!! 
 

- Ik vind belangrijk dat er niet genoeg vierkante meters zijn om nog meer te bouwen. 

Omdat er komt geen zonnestraatje meer binnen. De zon is weg. 
 

- Ik vind belangrijk dat er niet meer kantoren komen. Verdichten en vergroenen is een 

contradictie!  Het gaat niet samen. Omdat het gebied te intensief belast wordt als er 

en meer kantoren komen en meer recreatie en meer woningen komen. 
 

- Ik vind belangrijk dat er niet meer kantoren komen in dit gebied, want er zijn er al 

teveel. Omdat er ook extra woningen moeten komen, kantoren en woningen en 

recreatie geeft een te hoge belasting voor het milieu en gezondheid. 
 

- Ik vind belangrijk dat het groen en rustig blijft en er geen stadswijk ontstaat met een 

beetje groen. Omdat het karakter van het Amsterdamse Bos met her Os stadion dit 

een heerlijke plek maakt om te wonen zoals het nu is. 
 

- Ik vind belangrijk dat de kop v/h A’damse Bos uniek blijft. Omdat de stad voor de local 

zon moeten blijven.  
 

- Ik vind belangrijk dat lege gebouwen eerst gebruiken. Omdat er al genoeg hoge 

gebouwen zijn, geen snelverkeer. 
 

- Ik vind belangrijk dat er een mengsel is van kantoren, woningen en voorzieningen. Dat 

van het gebied een stadswijk kan maken. Lege kantoren -> woningen. 
 

- Verdichten -> bestaande kantoren ombouwen tot woningen. Kantoren verplaatsen 

naar Zuidas-West Zuid. Dus wat bebouwd is intensiever bebouwen (stapelen) en wat 

nu groen is zo laten. 
 

- Ik vind belangrijk dat bestaande kantoren gedeeltelijk een woonbestemming geven. 

Toezicht/veiligheid/ vergroening kantoren horen langs de A’veenseweg / snelweg niet 

aan de bosrand. 
 

- Verdichten bestaande bebouwing optimaliseren. 
 

- Minder verdichten, geen nieuwe woningen toevoegen, eerst lege kantorengebouwen 

omvormen. 
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- Ik vind belangrijk dat er veel aantrekkelijke woningen worden bij gebouwd zonder dat 

dit ten koste gaat van groen. Wees niet bang om veel slopen nieuwbouw te doen aan 

gebied tram/auto. 
 

- Zorgen over toename gemotoriseerd verkeer in jachthaven gebied. Omdat nu al 

probleem (bezorgers-) publiek dat gebruik maakt van jacht gebied verdwaalden. De 

verbinding v/d koppen door een fietsroute is de doodstreek voor jachthaven gebied de 

charme is juist heen en weer varen in het gebied, dit is niet op te lossen door een brug 

daarbij is er al een fietsroute. De nieuwe route voegt niets toe. 
 

- De oeverlanden en het Amsterdamse Bos verbonden worden zonder bebouwing. 
 

- Ik vind belangrijk dat er geen verkeer komt (snel verkeer) op het Boeierspad. Omdat 

er veel verzakking van de grond en bebouwing ontstaat. 
 

- Vervelend geen inspraak in vakantie periode 
 

- Wat nu steen is vooral intensiveren 
 

- Wat nu groen is juist vergroenen/niet gebruiken voor festival terrein 
 

- Bestaande paden en wegen optimaliseren ,niet te veel open gooien. 
 

- Nee: geen verbinding omdat 1-rust wordt verstoord door de mensen die komen door 

een rustig gebied welke nu al bereikbaar is middels het zwarte pad en andere paden in 

het bos gebied. 
 

- 2.zeilboten het beoefenen van sport wordt belemmerd door een brug. 
 

- 3.duurzame ,groene aanpassingen in het bestaande gebied 
 

- Onteigeningen van clubs :50 jaar erfpacht 
 

- Bodemverontreiniging 
 

- Blijf nieuwsgierigheid van de mensen prikkelen door het zoekende in het gebied te 

activeren door het te laten zoals het nu is.(de paden die niet op elkaar aansluiten) 

Advies: Zorg er voor dat de bestaande paden optimaler gebruik van gemaakt kunnen 

worden!  Dus niet meer, maar het bestaande optimaliseren. Masten van 6-8 meter 

kunnen niet onder de brug door! Huidige wegennet optimaliseren. 
 

- Zichtbaarheid vergroten betekent meestal :groen Verwijderen, is dat hier ook zo? 
 

- Hoe gat Amsterdam in dit plan de waterkwaliteit verhogen? 
 

- Geen verhulend taalgebruik:zeg wat je van plan bent 
 

- Wat is ‘vergroenen”’,zeg ook hier wat je bedoelt 
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- Praat vanuit je hart-Duidelijker-kom direct met het eind 
 

- Geen Festivals 
 

- Wat werd er bedoeld met ‘’watercirculatie”’in het jachthavengebied? 
 

- Hoe wilt u het remiseterrein opzij krijgen voor de verbinding met het vondelpark? 
 

- Gregor had het over het stimuleren van ‘’leven in het gebied ’s avonds’’, is het 

dierenleven/plantenleven niet voldoende? 
 

- Versterken  aantrekkelijkheid van de markt op het stadionplein 
 

- Veel overlast van vliegroute polderbaan Schiphol:geluid,vervuilde lucht-meer 

onderzoek doen. 
 

- Echt gras voor de jeugdige voetballertjes van Arsenal-Toezegging van de gemeente 

dat er geen nieuwe kunstgrasvelden bijkomen. 
 

- Er wordt kennelijk onderzoek gedaan naar de ecologie in het plangebied Verdi.Wordt 

in dit onderzoek ook het Elzenbos meegenomen en zoja kunnen de resultatenvan het 

onderzoek gedeeld worden?zo nee kan er een onderzoek worden gedaannaar de 

natuurwaarde en ecologie van en in het Elzenbos?Het idee van vergroenen lijkt 

tegenstrijdig met het kappen van bomen in het Elzenbosen dit toevoegen aan het 

water?Graag beantwoorden in het plenaire verslag,dank! 
 

Stakeholders:Jachthavengebruikers niet vergeten besturen van de vereningingen 

Blijft de jachthavenweg bestaan? 

 

Veilige tramlijnen; aanvoerlijnen met voedingsgebied voor scholen in het gebied in het 

bijzonder-Spinoza lyceum, Britsch school, Amsterdams lyceum. 

 

Bomen welke gekapt moeten worden,moeten daadwerkelijk ook terug geplaatst worden als 

dat in een vergunning gesteld wordt.1050 bomen  gekapt naar 800 bomen terug. 

 

Verlichting-Het is een ondoorzichtig idee om te denken dat het ijbaanpad met meer 

verlichting(woningen en kantoren) dat het verkeer zijn in en uit weg zou kunnenvinden. 

Het is nu bijna altijd een ramp om langs het ijbaanpad te kunnen rijden als bewoner. 

Maak veel meer ondergrondse parkeerplekken. 

 

Verdichting-Rood: Geeft meer autoverkeer en de Amstelveens weg zit al vol, veel auto’s geeft 

nog meer milieuvervuiling en we hebben al Schiphol en de A10, waar parkeren? 

Parkeervergunning regelen ook voor recreatie bewoners. 

 

Groen: Koppen ijssloot groener maken maar rust bewaren op Boeiersen Tjotterspad,dus 

doorgang naar Nieuwe Meer over verlengde jachthaven weg.Parkeren alleen voor 

belanghebbenden.Mileu vervuiling door Schiphol en A10 is groot in dit gebied. 
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-voor de verbinding ook rekening gehouden wordt met mensen die niet kunnen  lopen of 

fietsen. 

Dus ook een vorm van aanvullend vervoer vanaf Amstelveenseweg. 

 

-openbaar gebied gescheiden houden Vn bewoners prive gebied!  

-groen is bosrijk, plantrijk dierrijk= wilderig! Niet per definitie open, toegankelijk voor een 

ieder. 

 

-meegeven, groene wanden rondom de snelweg 

Door de aanleg v.d. zuidasdok veel groen verdwijnt.  

 

-we al deze mooie mensen die hier zijn verbinden rondom de vraag. Echt verbinden en samen 

met de belanghebbenden uit de rest van de stad een beslissing kunnen nemen over de 

toekomst. Een mandaat procedure met consent. 

-zwemmende dieren, we denken solo aan onzelf=mensen. Toekomst is fauna + respect + flora 

 

-er rekening gehouden wordt met verbindingen langs oever met woon boten. Dat ten koste 

gaat van de privacy  van de woonboten  buurt. 

-de watersprot verenigingen hun activiteiten kunnen voortzetten. Geen bruggen door 

jachthaven gebied. Ze een bijdragen leveren aan de recreatie behoefte in de stad. Dit moet je 

juist versterken. 

-opstoppingen ysbaanpad – amstelveenseweg oplossen? Meer begroening ronde kantoren. 

Hoek bij ING-nieuwe meer is nu zooitje moet weer “mooi” maken en toegankelijk nieuwbouw 

en hoogbouw. 

 

-de museumtram blijft, dat de hoofdgroen  structuur in tact blijft. Groen belangrijk is voor het 

leefklimaat. 

 

-uitbreiding/vergroenen ten noorden A-10 wenselijk zeker als de verstedelijking zal 

toenemen. Verlichting in het kader van veiligheid. 

 

-de bestaande parkeerplaatsen zijn onveilig(afwerkplekken) geen toezicht een belemmering 

voor het veilige gevoel. 

 

-definitie van groen geven 

 

-er moet meer groen komen tussen snelweg en woonwijk/woonboten om fijnstof tegen te 

gaan. 

 

-er genoeg veel groen blijft voor de vogels bosrijk. 

 

-de watersportverenigingen goed toegankelijk blijven voor de zeilers. Moterboot vaarders, 

zwemmers, surfers er niet gezeild kan worden door nieuwe bruggen/fietsvoetpaden.  

 

-gezondheid gewaarborgd blijft/wordt. Door de toename van verkeer. Meer bruggen dus 

toename van fijnstof en co2 uitstoot. Dus ook hier meer bomen planten. 
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-watersportvereniging gehandhaafd blijven en de ontsluitingen fietsen. Voetpaden zuidelijke 

aansluiten op Amsterdams bos en aan de noordzijde de brug jachthaven weg weer terug 

komt.   Deze brug is nu buiten dienst en dreigt te verdwijnen. 

 

-plannen van een nieuw museum op de zuidas. 

 

-verbetering en veiligheid fietsverkeer. Brommers weg dit ook controleren. Wel behouden 

museumtram.  

 

-verkeer op ijsbaanpad is te druk. Geen gevaarlijke fietskruising piet kranenbergpad. 

 

-het fietspad dat nu doodloopt omdat de brug eruit is gehaald weer doorloopt.  

 

-het fietspad beter wordt station kruising VU Amstelveenseweg teveel gevaarlijke situaties.  

 

-ruimte voor fietsers Amsterdam wordt fietsstad het helpt het milieu te redden. VU helikopter 

weg uit de stad lawaai + gevaarlijk.  

 

-rond zuid sporthallen + arsenal + olymp. Station heeft vergroenen geen zin. Is al open 

omgeving. Niet afsluiten door groen. 

 

-i would like to have it mjore green and neat, but not a place where all the city comes to. We 

moved to this place specitically because it is green, has a lot of water and not busy. Don’t 

destroy the relaxes atmosphere.  

 

-de jachthaven blijven bestaan en dat het gebeid meer mogelijkheden. 

 

-het gebied toegankelijker wordt. 

 

-meer permanente studenten huisvesting of campus op de zuidas. Met sociale huurprijzen. 

 

-aantrekkelijker maken van olympisch stadion voor bewoners. 

 

-straatnamen voor nieuwe routes moeten geïnterpreteerd worden in plan zuid. 

 

-het gebied groen blijft, geen zichtlijnen wel verborgen plekjes 

 

-daadwerkelijk gekoppeld wordt aan verruiming co ontlasting van natuur en ruimte 

voorzieningen. Verdichting een hogere druk op de omgeving en het milieu inhoudt en 

suburbanisatie ten koste gaat van licht lucht en ruimte. 

 

-schinkeleilanden groen houden. 

 

-beschermd stadsgezicht uitbreiden naar Amstelveenseweg.. 

 

-tegenover iedere 120.000 m2 bouwkavel/ oppervlak een evenredig equivalent aan natuur 

behoud.  

 

-behoud jeugdsport voorzieningen  betaalbaar voor alle inkomensgroepen. 
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-ook echt groen is een park is leuk maar er een grens tussen openbaar en woon gebied blijven.  

 

-scouting groepen handhaven op de huidige locatie. Toegankelijk zeilwater, kindvriendelijke 

natuur. 

 

-nieuw aanbod welzijnsvoorzieningen & wijkopbouw centrum voor nieuwe bewoners.  

 

 

 

 


