
                                                                     

 

Raadscommissie Ruimtelijke ordening 22 november 2017 

Geachte leden gemeenteraad en wethouder. 

Tussenrapportage Ruimte voor de Stad: 

Naar een metropool op menselijke maat, concept oktober 2017 

Hartelijk dank voor de gelegenheid om gebruik te maken van het 
spreekrecht op deze Tussenrapportage. 

Ik spreek hier als voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland. 
Amstelland vormt de groene long van Amsterdam waarbij de Amstel de 
stad verbindt met een wereld van rust, ruimte en natuur. Dit gebied 
verdient sterke bescherming.   

In de tussenrapportage wordt uitgegaan van “het handhaven van het 
vingerstadmodel” zoals dat met het algemene uitbreidingsplan van 
Amsterdam is ontwikkeld. Wij onderschrijven dat. Het is in onze ogen 
een ijzersterk concept.  De stad zal sterk verdichten. De groene longen 
dragen bij aan de leefbaarheid van de stad.  

De groene longen van de stad, de scheggen, dragen bij aan “de 
menselijke” maat: 

Het moet voor iedere stedeling mogelijk blijven om binnen een kwartier 
fietsend tegen de natte neus van een koe aan te kijken.  

De Amstelscheg vormt een scheg met grote cultuurhistorische waarden.  

Wij zijn verheugd dat in de rapportage het tuinpark Amstelglorie als 
onderdeel van de groene scheg blijft bestaan.  

Waar wij zorgen over hebben is dat bij  de beschrijving van de koppen 
van de scheggen  het “nieuw type stadspark” wordt geïntroduceerd. 
Hoewel niet verder omschreven, grootschalige intensieve voorzieningen 
vinden wij niet passen bij de Amstelscheg. Juist waar gebruik kan 
worden gemaakt van het bestaande landschap levert dat meerwaarde 



voor de kwaliteit. Rust en ruimte om de hoek van de stad met 
extensieve vormen van recreatie en een geleidelijke overgang van 
stadsgroen naar landschapsgroen lijkt ons de gewenste aanpak. 

Waar wij ons ook zorgen om maken is over het handhaven van de 
kwaliteit van de gehele scheg. Een mooi cultuurlandschap blijft niet 
vanzelf “mooi” . Zonder onderhoud treedt verrommeling en sluipende 
verstedelijking op en daarmee achteruitgang van de kernwaarden. Dat 
vraagt om een duurzaam landschapsbeheer en extra investeringen naast 
een goed afgestemd planologisch beleid.  

In de tussenrapportage wordt gesteld dat naast het lokale niveau het 
regionale niveau wordt betrokken bij de opgave. Gesproken wordt over 
een gezamenlijke aanpak en investeringen in het metropolitane 
landschap. Wij juichen dat toe. 

Er wordt echter ook gesteld: om de ambitie te halen is het noodzakelijk 
en wenselijk om nog een aantal zaken te regelen: 
“dekking te regelen voor nodige investeringen in bovenplans groen”. 
Laat dit geen sluitpost  zijn maar direct meegenomen worden bij de 
verdere uitwerking  lokaal en regionaal.   
 

Wij pleiten ervoor dat er een investeringsprogramma wordt opgezet 
voor de groene scheggen. 

 
In dit verband wijs ik u op een manifest geschreven door 16 
organisaties die actief zijn in Amstelland en zich gezamenlijk inzetten 
voor het behoud van Amstelland. Donderdagmiddag  7 december 16.30 
uur zal dit  worden aangeboden aan vertegenwoordigers van provincie, 
gemeenten, recreatieschap en waterschap. U wordt van harte 
uitgenodigd bij de overhandiging aanwezig te zijn. Helaas hebben 
betrokken wethouders van Amsterdam aangegeven niet beschikbaar te 
zijn in tegenstelling tot de toezegging van de gedeputeerde en 
wethouders van de andere gemeenten. 
 

        Kern van het manifest:  
Een samenhangende benadering van Amstelland en een verbond tussen 
stad en land. De betrokken partijen leveren deskundigheid, visie en 
vrijwilligers die aan behoud van Amstelland bijdragen. Van politiek en 
bestuur wordt concreet gevraagd: 



• eenduidig beleid voor geheel Amstelland (de provincie 
Noord-Holland, gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en 
Amstelveen en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) gericht op 
continuïteit  

• open te staan voor actieve participatie van maatschappelijke 
organisaties bij planvorming  

• investeringen in een samenhangend groen/blauw netwerk, in 
beheer van het landschap incl. achterstallig onderhoud , 
investeringen in verduurzaming van de landbouw, in 
weidevogelbeheer ,promoting van amstellandproducten en in 
duurzaam transport . 
 

De betrokken organisaties vragen u zich hierbij aan te sluiten en 
gezamenlijk dit gebied voor de toekomst te versterken. 

 
 
Tot slot: 
de maatschappelijke organisaties zijn er klaar voor mee te denken en hopen 
dat actieve participatie vanaf het begin van de verdere uitwerkingen zal 
plaatsvinden. 
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