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Geachte heer Bossink,  

 

Zoals u bekend is Milieucentrum Amsterdam al jaren actief in het maatschappelijke debat over de ruimtelijke 

ontwikkeling van Amsterdam. De inzet is een leefbare en duurzame stad. Belangen als natuur, ecologie, groen, 

milieuvriendelijk vervoer (fietsers en voetgangers) en duurzaam bouwen moeten volgens Milieucentrum 

Amsterdam voldoende plaats krijgen in ruimtelijke plannen en de besluitvorming daarover.  

 

Op uitnodiging van uw dienst hebben vertegenwoordigers van Milieucentrum Amsterdam intensief 

deelgenomen aan verschillende voorbereidende bijeenkomsten over de concept Ontwerp Structuurvisie 

(hieronder kort aangeduid als Structuurvisie). Deze bijeenkomsten waren uitstekend georganiseerd en er was 

alle gelegenheid om onze visie over een duurzaam en leefbaar Amsterdam naar voren te brengen en deel te 

nemen aan de discussies.  

 

Het verheugt ons te zien dat in de Structuurvisie die u ons heeft toegestuurd ook veel van het gedachtegoed 

van Milieucentrum Amsterdam (en vele anderen) over ruimtegebruik en duurzaamheid is terecht gekomen. Zo 

juichen wij het toe dat het grote belang van groen voor het functioneren van de stad wordt onderkend. Er 

moet geïnvesteerd worden in het opknappen van parken, het tot stand brengen van een functionerende 

ecologische structuur en het aanleggen van meer groene fietsroutes vanuit de stad naar het ommeland, zodat 

mensen sneller en eenvoudiger in het groen en de buitenlucht kunnen komen. Eenzelfde positieve vaststelling 

geldt wat ons betreft voor de ambitie om het openbaar vervoer, waaronder metro en tram, uit te breiden. 

Hierdoor wordt het mogelijk dat grotere delen van de stad ‘autoluw’ en zelfs autovrij worden. Er komt zo 

ruimte vrij voor extra groen en speelplekken voor kinderen in de buurt. 

 

Toch hebben wij ook een aantal op/aanmerkingen op de Structuurvisie: 

 

Deel 1 De Visie 

 

Uitrol centrumgebied 

 

1. Diversiteit parken 

Het groen in de stad zal door de komst van meer woningen en bedrijvigheid in de stad plaats moeten bieden 

aan steeds meer mensen
1
. Investeringen in het groen zijn noodzakelijk, ook om te zorgen dat parken meer 

optimaal gebruikt (kunnen) worden. Er moet echter niet voorbij gegaan worden aan de waardering van 

gebruikers voor de grote verscheidenheid aan parken die de stad nu te bieden heeft.  

 

In de discussie over parken met lagere bezoekersaantallen wordt vaak gerefereerd aan het Westerpark. Dit 

park dient als voorbeeld van hoe het beter kan. De neiging om de succesformule van het Westerpark te willen 

kopiëren naar andere parken is een bedreiging voor de diversiteit aan parken die de stad haar inwoners biedt. 

Sommige mensen gaan naar het Vondelpark omdat het druk en hip is. Anderen mijden het Vondelpark om 

diezelfde reden en verkiezen het Rembrandtpark. De gemeente moet accepteren dat sommige parken jaarlijks 

                                                 
1
 Gemeente Amsterdam heeft als wens om tot 2040 nog eens 70.000 extra woningen in de stad te bouwen. Dit 

betekent ook een toename van Amsterdammers, geschat: 200.000.  



veel minder bezoekers per oppervlakte trekken dan andere. Beschouw dit als kracht en niet als zwakte. Zo blijkt 

uit het onderzoek Stille gebieden in de stad van GGD en DMB van de gemeente Amsterdam dat parken door 

Amsterdamse bewoners juist ook gewaardeerd worden doordat er stilte te vinden is. Veel ondervraagden in dit 

onderzoek vinden dat de stilte en de rust in de stad om die reden behouden en zelfs bevorderd moet worden.  

 

De centrale stad moet bij de aanleg en de herinrichting van parken en groengebieden waken over het in stand 

houden of verbeteren van de diversiteit in parkbeleving. Zo zijn minder of niet toegankelijke natuurgebieden in 

de stad (zoals de voormalige Israëlische begraafplaats bij het Flevopark) ook waardevol.  

 

2. Zone A10 

Met de uitrol van het centrum zal de A10 in een compleet ander daglicht komen te staan. Om plekken rondom 

deze ring te verbinden en als geheel te zien, moet er een antwoord komen op de vraag wat er met de A10 en 

de zone erlangs moet gebeuren. In de Structuurvisie is deze vraag nauwelijks uitgewerkt. Er wordt enkel 

gemeld dat er langs de A10 verder geïntensiveerd wordt; op sommige plekken met hoogbouw. Moet de 

snelweg niet meer gezien worden als stadsstraat? Moet de A10 op sommige trajecten niet onder de grond 

gelegd of overdekt worden, zodat de grond meervoudig gebruikt kan worden? De snelweg rond Barcelona kan 

in dat opzicht als goede referentie dienen.  

 

De zone A10 als belangrijkste locatie voor P+R locaties is vanuit die optiek ook ongelukkig. Deze zone is te zien 

als nieuw centrum, waar je zoals in het huidige centrum ook minder autoverkeer moet willen hebben. Zo wordt 

de Zuidas een plek in de stad die uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar zal zijn. Dit is geen plek voor 

een grote P+R locatie. Bezoekende automobilisten moeten buiten het nieuwe centrumgebied opgevangen 

worden, het liefst buiten de stadsgrenzen. Ingezet moet worden op P+R locaties in buurgemeenten en frequent 

openbaar vervoer naar deze gemeenten (Zaanstad, Castricum, Amstelveen, Haarlemmermeer, etc.) 

 

3. Wonen in volkstuinparken 

In de Brettenzone, het groengebied van Westerpark tot Spaarnwoude, moeten de recreatieve en ecologische 

verbindingen verbeterd worden. Ook in en rondom de volkstuinparken Sloterdijkmeer en Nut en Genoegen is 

in dat opzicht nog veel werk te doen. Daarnaast moet de optie opengehouden worden om een goede langzaam 

verkeer verbinding te  maken tussen de woonwijk Bos en Lommer en de eventueel nieuw te realiseren 

woonwijk op Sloterdijk I (Haven-Stad). Het toestaan van wonen op deze volkstuinparken betekent dat de 

grondwaarde van de parken fors zal stijgen en dat de toegankelijkheid en openbaarheid van de parken verder 

onder druk komt te staan. Dit zal de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst in de weg staan. 

Milieucentrum Amsterdam is daarom tegen het toestaan van permanent wonen op de volkstuinparken 

Sloterdijkmeer en Nut en Genoegen.  

 

Metropolitane landschap 

 

4. Koppen van scheggen 

Om meer mensen naar het landschap buiten de stad te trekken is het volgens de gemeente nodig om de 

koppen van de scheggen aantrekkelijker te maken. Om dit te doen moeten deze gebieden volgens de 

Structuurvisie veel intensiever worden geprogrammeerd met recreatieve functies. Ook als gebieden in de HGS 

liggen moet, volgens de Structuurvisie, bebouwing mogelijk zijn.  

 

Milieucentrum Amsterdam is van mening dat de Hoofdgroenstructuur in omvang niet mag afnemen. De 

koppen van de scheggen moeten zoveel mogelijk vrij van bebouwing blijven en hun kernkwaliteiten behouden 

blijven. Eventuele bebouwing moet niet alleen bijdragen aan een recreatieve waarde van de plek, maar moet 

ook het groen ondersteunen. Zo trekt een kinderspeelparadijs (zoals het nieuw gebouwde Ballorig aan de 

Gaasperplas) wel meer mensen naar het groen, maar past vanwege haar uitstraling en autoaantrekkende 

werking niet in de kop van de scheg. Onderzocht moet worden hoe het gewenste programma van recreatieve 

functies om mensen te trekken in de stedelijke randen aan de koppen van de scheggen past. Het streven is een 

vlijmscherpe rand tussen stad en groen. Bovendien kunnen er ook andere manieren bedacht worden om  de 

koppen van de scheggen aantrekkelijker te maken voor mensen. De ontwerpen uit Vrijstaat Amsterdam bieden 

hierin inspiratie.  



Waterfront: IJ 

 

5. Haven -Stad 

Onder de noemer Haven-Stad heeft de gemeente Amsterdam de toekomst van de westelijke IJ-oevers binnen 

de A10 verkend en uitgewerkt in 3 scenario’s. Het gemeentebestuur kiest voor de lange termijn voor een 

verdere uitwerking van scenario’s 2 en 3. Dit betekent in ieder geval de uitplaatsing van bedrijven die nu in dit 

gebied zijn gevestigd. Volgens de Structuurvisie moet de ruimte voor deze uitplaatsing in de gemeente of 

Metropoolregio gevonden worden. Het risico hiervan is dat bedrijfsterreinen elders worden uitgebreid, ten 

koste van het Metropolitane Landschap, bijvoorbeeld de Houtrakpolder. Daarom moet het zoekgebied voor 

uitplaatsing van bedrijven in het bestaande havenareaal liggen. Dit moet volgens Milieucentrum Amsterdam als 

voorwaarde aan de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Haven-Stad worden gesteld.  

 

6. Havenuitbreiding is onnodig  

De activiteiten rond het opslaan en overslaan van kolen zijn ruimteverspillend, niet duurzaam, niet innovatief, 

en eisen een groot deel van de milieuruimte (fijn stof) en hebben geen of zeer weinig toegevoegde waarde 

voor de stad. De kolen op- en overslag moeten beperkt worden tot de omvang die toereikend is om de lokale 

elektriciteitscentrale en energievoorzieningen te bevoorraden. De grote hoeveelheid ruimte die daarmee 

vrijkomt, kan dan worden gebruikt voor het opvangen van bedrijven die eventueel moeten verhuizen vanwege 

woningbouw. Uitbreiding van de haven zal daarmee onnodig zijn.  

 

Daarnaast is de Houtrakpolder, in de Structuurvisie aangewezen als mogelijke locatie voor havenuitbreiding, 

onderdeel van het Metropolitane Landschap van Amsterdam. De Houtrakpolder moet gezien worden als 

schakelpunt tussen stad en het waardevolle landschap en zou ingericht moeten worden als Metropolitane plek.  

 

7. IJmeer 

In de Structuurvisie staat dat de Europese Commissie heeft aangegeven dat natuurontwikkeling in het IJmeer 

en overige ruimtelijke ontwikkelingen parallel mogen plaats vinden. Hiermee wordt gerefereerd aan een brief 

van Eurocommissaris Ladislav Miko aan de provincie Flevoland van 8 april 2009. Echter, in deze brief staat niet 

meer dan dat de provincie Flevoland zich zal moeten houden aan de procedureregels. Als er plannen worden 

gemaakt, dan is het “de verantwoordelijkheid van de bevoegde instanties van de provincie Flevoland er zorg 

voor te dragen dat de passende beoordeling van de gevolgen van het plan voor het betreffende Natura 2000-

gebied gemaakt wordt en dat de beoordeling resulteert in duidelijke conclusies over hoe het plan de 

gebiedsdoelen van het Natura 2000-gebied zal beïnvloeden”. En iets verderop schrijft de Eurocommissaris: “Als 

passende beoordeling tot de conclusie leidt dat het plan, met alle individuele componenten, de natuurlijke 

kenmerken niet zal aantasten, of dat het plan zelfs zal bijdragen tot het bereiken van de gebiedsdoelen, kunnen 

de bevoegde nationale instanties met het plan akkoord gaan”. Kortom; dat andere ontwikkelingen in het 

IJmeer al mogen beginnen voordat het totale natuurpakket is uitgevoerd, is onjuist en moet worden geschrapt 

uit de Structuurvisie.  

 

De gemeente spreekt de steun uit voor de aanleg van een openbaar vervoer verbinding tussen Amsterdam en 

Almere. Deze moet bij voorkeur ondergronds aangelegd worden over de bodem van het IJmeer. In de 

Structuurvisie moet ook duidelijk worden wat de verkeerstechnische en ruimtelijke consequenties zijn van de 

aanleg van de verbinding voor Amsterdam. Wat zijn de wensen van de gemeente voor de ruimtelijke inpassing 

van deze verbinding op IJburg en in het Diemerpark? 

 

Zuidflank 

 

8. De Nieuwe Meer 

Het gebied rondom de Nieuwe Meer moet groen recreatief blijven. Milieucentrum Amsterdam is ook tegen de 

ambitie om een grote woningbouwlocatie aan de groene zuidzijde van de A4-infrabundel toe te voegen. Deze 

stedelijke ontwikkeling zal niet de gewenste stedelijke rand van de scheg Amsterdamse Bos gaan vormen. De 

A4-infrabundel vormt daarvoor een te grote barrière.  

 



Deel 2: Visie en beleid 

 

Wonen en werken 

 

9. Selectief vestigingsbeleid 

De gemeente wil qua werkgelegenheid inzetten op de ontwikkeling van een sterk duurzaamheidcluster waarin 

bedrijven en instellingen actief zijn op gebied van energiebesparing en duurzame energie. Milieucentrum 

Amsterdam adviseert om deze ambitie te vertalen in een selectief vestigingsbeleid voor bedrijven, zoals men 

ook in het havengebied wil doen.  

 

10. Koppel opgaven: verbetering openbare ruimte en klimaatadaptatie 

De bestaande wijken in de stad zijn zo ingericht dat extreme weersituaties als gevolg van klimaatverandering, 

zoals langdurige hitte, zeer droge perioden en intensieve buien, lastig op te vangen zijn. Bij een verdergaande 

binnenstedelijke verdichting blijft er ook steeds minder ruimte over om maatregelen te treffen. Het is dan ook 

van belang dat we maatregelen nemen om in de toekomst voorbereid te zijn op de effecten van 

klimaatverandering, juist in de openbare ruimte van de bestaande stad. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans 

dat we uiteindelijk grijpen naar technieken die het klimaatprobleem alleen maar verergeren. Zo zullen 

Amsterdammers op hitte in de stad (Urban Heat Island Effect) reageren met de aanschaf van airconditioning. 

Dit moet de gemeente voorkomen, omdat dit nog meer CO2-uitstoot betekent.  

 

De verbetering van de openbare ruimte in de stad moet volgens Milieucentrum Amsterdam een sterkere 

koppeling krijgen met de opgave om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Zo moet bij de 

herinrichting van pleinen en straten worden nagedacht over de aanleg van wadi’s en waterspeeltuinen in 

combinatie met waterzuivering. En op sommige plekken moeten grachten heropend worden en op 

vernieuwende manieren moet een groene ambiance in de wijk gecreëerd worden, bijvoorbeeld door extreme 

green op daken en gevels en andere onmogelijke plekken. In de Structuurvisie wordt de noodzaak van 

dergelijke maatregelen in de openbare ruimte nog onvoldoende uitgesproken.  

 

Verticaal groen en groen op het ‘tweede maaiveld’ zijn goede uitbreidingen van het groen in wijken. Maar de 

aanleg van dit groen kan niet dienen als compensatie voor het verlies aan oppervlakte aan groen in de wijk. Dit 

moet in de Structuurvisie worden vastgelegd.  

 

Verkeer en vervoer 

 

11. Auto in de stad 

Milieucentrum Amsterdam juicht het toe dat de gemeente de spanning noemt tussen het ruimtebeslag van 

auto’s en de ontwikkeling van een leefbare en betere stad.  

 

De discussie rond een meer autoluwe stad zal de komende jaren echter vooral vanuit het thema luchtkwaliteit 

gevoerd gaan worden. Uit het onderzoek Zelf meten is zeker weten van Milieucentrum Amsterdam blijkt dat de 

luchtkwaliteit op de grote stadsstraten in Amsterdam, maar ook in woonwijken nog zeer slecht is. Het aantal 

autokilometers op deze plekken moet op korte termijn omlaag. Niet alleen vanuit gezondheidsoverwegingen, 

maar ook om binnenstedelijke bouwprojecten door te laten gaan.  

 

Het aanwijzen van autovrije, autoluwe en parkeervrije gebieden en straten is een gevoelige kwestie. Daarom 

moet in de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie duidelijk worden hoe dit wordt opgepakt. Zo moet in 

nauw overleg met buurtbewoners nagegaan worden wat zij willen. Draagvlak is op dit onderwerp van groot 

belang.  

 

Groen en water 

 

12. Hoofdgroenstructuur 

Milieucentrum Amsterdam onderschrijft het advies van de ARS voor het opnemen van een stelsel van groene 

routes in de Structuurvisie. Het functioneren en uitbreiden van dit stelsel is een verantwoordelijkheid van de 

Centrale Stad. Er moet beleid worden ontwikkeld op het verbinden van onderbrekingen in deze routes. Ook is 

het verstandig om deze routes op te nemen in toekomstige ontwikkelingsprojecten in de stad, zoals 

Zeeburgereiland, de Zuidas en de IJ-oevers. Routes zouden ook groen ingericht moeten worden en onderdeel 



moeten zijn van de Hoofdgroenstructuur. Een voorbeeld is de voorgestelde fietsroute vanuit het Vondelpark 

langs de Schinkel naar de Nieuwe Meer.  

 

Een aantal extra groengebieden moet onderdeel worden van de nieuwe Hoofdgroenstructuur (zie kaart): 

 

• Ruigoord – een groene oase in het westelijk Havengebied. 

• De tuinparken bij Schellingwoude – belangrijk onderdeel van groene scheg. 

• Amsteloevers tot aan Berlagebrug – de entree voor de Amstelscheg. 

• Teleport – ecologische knelpunt tussen Westerpark en de Bretten. 

• Waterzuivering Noord – huidige groene karakter moet behouden blijven. 

• Toekomstig groen – zoals de Noordelijke IJoevers, de oevers en parken van IJburg 2 en Zeeburgereiland, en 

de uitbreiding van het Beatrixpark op het dok van de Zuidas.  

 

 

 
 

13. Kassen aan de Osdorperweg 

De wens van de gemeente om de kassengebieden aan de Osdorperweg uit de Hoofdgroenstructuur te halen 

strookt niet met de onlangs uitgekomen Ontwerpbestemmingsplan Osdorperweg e.o. van stadsdeel Osdorp. In 

dit bestemmingsplan is voor deze gebieden een sloopregeling voor de kassen opgenomen die een geleidelijke 

overgang naar groen mogelijk maakt. Dit ‘nieuwe groen’ verdient in de toekomst ook planologische 

bescherming en de gebieden moeten daarom onderdeel blijven van de Hoofdgroenstructuur.  

 

Bovendien moet de gemeente in de Structuurvisie meer ambitie tonen in het slopen of verplaatsen van de 

kassen. Als de kassen verdwijnen, zal de ecologische waarde van de Tuinen van West toenemen, net als de 

landschappelijke waarde. 

 



14. Groen nieuwe stijl 

Naast parken kent de Hoofdgroenstructuur ook groentypes als begraafplaatsen, volkstuinparken, sportparken 

en natuurgebieden. Bij deze groentypes is recreatie door het algemene publiek niet de voornaamste functie. 

Sommige gebieden zijn zelfs alleen toegankelijk voor specifieke gebruikersgroepen, of hebben de natuur als 

principaal. Om het toenemend aantal stedelingen met een nagenoeg gelijkblijvende groene oppervlakte te 

kunnen bedienen, zonder alle parken te “verwesterparken”, zal het noodzakelijk zijn om het “recreatief 

medegebruik” in deze typen groengebieden te vergroten. Anders gezegd; deze groengebieden zullen meer 

toegankelijk worden voor een groter publiek. Dit vergt een antwoord op allerlei problemen, zoals 

inbraakgevoeligheid op volkstuinparken en verstoring van de rust op begraafplaatsen en in natuurgebieden.  

 

Een stadsbrede studie naar de mogelijkheden van recreatief medegebruik is noodzakelijk om de toenemende 

druk op de Amsterdamse parken te beperken. Deze studie moet uitgevoerd worden in nauw overleg met de 

gebruikers van de groene gebieden en Milieucentrum Amsterdam. 

 

15. Kunstgras 

Op sportparken is de huidige trend om de sportvelden te vervangen door kunstgras. Hierdoor kunnen de 

velden intensiever bespeeld worden en kunnen er meer mensen van dezelfde ruimte gebruik maken. Dit is 

vanuit de compacte stad gedachte een positieve ontwikkeling.  

 

Kunstgras moet echter niet gezien worden als de ideale oplossing die overal zomaar toegepast moet worden. 

Kunstgras laat geen water door en is dus vanuit het oogpunt van waterberging een vorm van verstening. (Er zijn 

overigens ook waterdoorlatende vormen van kunstgras op de markt). Daarnaast hebben kunstgrasvelden veel 

water nodig in een periode met veel droogte: de zomer. Verder hebben natuurgrasvelden ook hun waarde 

voor de stad. Voor veel vogels is het een belangrijke plek om hun eten te halen. Een negatief randverschijnsel is 

ook dat kunstgrasvelden steeds vaker worden omgeven door betegelde randen. Juist de groene randen van 

sportparken zijn vaak zeer waardevol voor de biodiversiteit. Voorkomen moet worden dat deze verstenen.  

 

16. Meerwaarde groen 

Groen heeft een directe economische waarde. De aanleg van een groen dak betekent dat er ergens anders 

minder geld uitgegeven hoeft te worden voor bijvoorbeeld waterberging. Deze directe economische waarde 

zou in de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie verder uitgewerkt moeten worden.  

 

17. Groenvisie 

In de Groenvisie, geschreven in opdracht vanuit de portefeuille Groen ten behoeve van de Structuurvisie, 

worden enkele suggesties gedaan die in de voorliggende Structuurvisie niet zijn opgenomen. Milieucentrum 

Amsterdam vraagt de dienst Ruimtelijke Ordening dit alsnog te doen.  

- Neem in het SPvE van nieuwe gemeentelijke gebouwen op dat minstens 30% van het dak gebruikt 

moet kunnen worden als (toegankelijke) daktuin.  

- Benoem een Hoofdbomenstructuur, waarin de belangrijkste stadstraten worden ondergebracht waar 

ononderbroken bomenrijen essentieel zijn voor de stedelijke uitstraling.  

Energie 

 

18. Wind en zon 

In de Structuurvisie zijn de Amsterdamse Haven, Noorder IJplas en A10 Noord aangewezen als locaties voor de 

realisatie van grote windturbines. Ook langs de A2 in Amsterdam Zuidoost kan een rijopstelling van 

windmolens worden toegepast. Daarnaast kan onderzocht worden hoe geluidsschermen langs snelwegen 

gecombineerd kunnen worden met zonnecollectoren.  

 

Olympische Spelen 

 

19. Locatie: Haven-Stad of de Nieuwe Meer 

Milieucentrum Amsterdam is tegen de Nieuwe Meer als locatie voor de eventuele komst van de Olympische 

Spelen. Dit zou een grote aantasting van de Hoofdgroenstructuur betekenen. De enige reden voor Amsterdam 

om de Olympische Spelen binnen te halen is om nieuwe, maar zeer lastig te realiseren, ruimtelijke 

ontwikkelingen in gang te zetten. Vanuit deze optiek is de locatie Haven-Stad ook veel logischer. De komst van 

de Olympische Spelen zou een goede reden zijn om het convenant Houthaven – NDSM-werf open te breken; 

een veel lastigere opgave dan sportvelden bebouwen.  


