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Inleiding: 
De notitie kwaliteitsverbetering wijkgroen Buitenveldert is door het dagelijks bestuur van 
stadsdeel Zuideramstel in 2008 vrijgegeven voor inspraak. De notitie heeft van 4 dec 2008 tot 
14 januari 2009 ter inzage gelegen. Het document was digitaal beschikbaar in combinatie met 
een digitaal reactieformulier.  De ter inzage legging is gepubliceerd in het stadsblad en op de 
website van het stadsdeel.  
 
Proces: 
In de voorliggende nota van beantwoording worden de inspraakreacties samengevat en 
beantwoord door het dagelijks bestuur. Eventuele wijzigingen naar aanleiding van de inspraak 
worden hierin meegenomen.  
De notitie wijkgroen Buitenveldert wordt, vergezeld van de nota van beantwoording, door het 
dagelijks bestuur aan de deelraad ter vaststelling aangeboden. 
 
Inspraak: 
Tijdens de terinzageleggingsperiode is er binnen de gestelde termijn een enkele mailreactie 
binnengekomen. Deze inspraakreactie van de voorzitter van de commissie ruimtelijke 
ordening van Stichting Wijkopbouwcentrum Buitenveldert wordt hier beantwoord. 
 
Vraag: 
Hoe is de onderhoudsachterstand ontstaan: 
Door een aantal oorzaken waaronder de ontwerp- en assortimentskeuze voor het groen in het 
verleden maar ook de prioritering van middelen binnen de gemeente Amsterdam en het 
stadsdeel Buitenveldert is een onderhoudsachterstand ontstaan.  
Welke consequenties heeft het voorliggend plan voor de bewoners? 
De consequenties voor de bewoners staan in de notitie omschreven. Gezien de gehanteerde 
randvoorwaarden worden de consequenties door het bestuur niet als groot gezien. 
Wat zijn de details van de herprofileringsprojecten? 
De notitie geeft geen details voor toekomstige herprofileringsprojecten. 
 
Inspraakreactie: 
Er wordt geen rekening gehouden met (verschillende beleidsvelden en doelen worden 
benoemd) centraal overheidsbeleid. 
De gemeente werkt aan de in de reactie genoemde beleidsvelden en beleidsdoelen. In deze 
notitie is er voor gekozen niet alle met groen en openbare ruimte verwante beleidsdoelen te 
omschrijven maar hebben we ons beperkt tot de voor de kwaliteitsverbetering van het 
wijkgroen belangrijke aspecten. In divers flankerend beleid van het stadsdeel en de centrale 
stad worden de in de reactie genoemde beleidsvelden en doelen vastgelegd. Zo maakt de 
hoofdgroenstructuur onderdeel uit van het vigerend structuurplan en de toekomstige 
structuurvisie voor Amsterdam en wordt beleid om monumentale bomen te beschermen 
voorbereid. 
 
De notitie gaat voorbij aan de gevolgen van de aanleg van de Zuidas. 
De zuidas valt als z.g.n. grootstedelijk gebied niet enkel onder de verantwoordelijkheid van 
het stadsdeel en maakt geen onderdeel uit van het wijkgroen van de tuinstad Buitenveldert.  
De zuidas is een gebied in verhevigde ontwikkeling. Het stadsdeel heeft aandacht voor het 
toekomstig wijkgroen in deze wijk. De voorliggende notitie wijkgroen richt zich expliciet op 
groenverbetering van de bestaande wijk Buitenveldert.  
 



Uit kostenoverwegingen zullen vele bomen en struiken sneuvelen 
Het kappen van bomen en struiken is zeker geen doel van de notitie, in de notitie wordt juist 
een kwaliteitsverbetering van de bomen voorgestaan, in combinatie met de in het 1001 
bomenplan voorgestane kwantiteitswinst. Bij de aanplant van nieuwe bomen of struiken 
wordt gekeken naar de gevolgen van de beplanting voor b.v. de omgeving of de 
luchtkwaliteit, hierbij worden de jongste inzichten gebruikt. 
 
De hoofdgroenstructuur mag niet verder worden aangetast.  
Slechts een klein deel van het wijkgroen maakt onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur van 
Amsterdam. De hoofdgroenstructuur is vastgelegd in het structuurplan Amsterdam en wordt 
in de toekomst in de structuurvisie opgenomen. Voor deze gebieden is een aanvullend 
toetsingskader vastgelegd waaraan momenteel een externe commissie (de Technische 
AdviesCommissie groen TAC) eventuele bestemmingsveranderingen toetst. De in de 
voorliggende notitie voorgestane verbetering van de kwaliteit van het groen is geen 
bestemmingsverandering en hoeft niet door deze commissie getoets te worden. Onder een 
bestemmingsverandering wordt b.v. het opnemen van een horecabestemming in een park 
verstaan. 
 
Niet de gebruikswaarde maar de natuurwaarde moet worden verhoogd 
In de notitie zijn een aantal doelen opgenomen. Meer ecologische waarde is een van de 
genoemde doelen. Door het toevoegen van natte natuur langs de oostrand Amstelpark, de 
voorgestelde ecologische oevers langs het Gijsbrecht van Aemstelpark en door het ecologisch 
beheer van het ecolint wordt ook de natuurwaarde in Buitenveldert verhoogd.  
Echter, juist voor het wijkgroen is voor de direct omwonenden de gebruikswaarde van het 
groen zoals het spelen of een hond uitlaten belangrijk.  
    
Met de instelling van de stadsdelen is de expertise t.a.v. het groen verloren gegaan. 
Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Waterberging krijgt een grotere prioriteit dan het verbeteren van de luchtkwaliteit 
Beide onderwerpen maken geen onderdeel uit van de notitie. Wel willen we aangeven dat 
juist de aanleg van extra oppervlaktewater een goede invloed op de luchtkwaliteit blijkt te 
hebben.  
 
Voorgesteld wordt om te meten of de kwaliteit van het groen verbeterd t.o.v. de situatie voor 
de aanleg van de Zuidas. 
De beleving van het beheer van de openbare ruimte en het groen wordt jaarlijks door O en S 
gemeten. Stadsdeel Zuideramstel scoort in de metingen relatief goed. Echter, voor de aanvang 
van de zuidas zijn geen vergelijkbare metingen gedaan waardoor we niet aan de wens 
tegemoet kunnen komen. In deze notitie stellen we een aantal doelen en doen we voorstellen 
om deze doelen uit te voeren. Het periodiek ijken van het beleid kan voor een waardevolle 
terugkoppeling zorgen. Voorgesteld wordt het beleid na twee jaar te evalueren, dit wordt in de 
notitie aangepast.  
 
 
Samenvatting: 
De notitie kwaliteitsverbetering wijkgroen Buitenveldert heeft ter inzage gelegen. Binnen de 
terinzage termijn is een enkele mail reactie binnen gekomen. Deze reactie heeft aanleiding 
gegeven de notitie op een punt te wijzigen. De notitie wordt volgens planning in mei 2009 
door de deelraad vastgesteld. 


