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De gemeente Amsterdam heeft op 25 mei 2021 de ‘Concept Ontwikkelstrategie De Oeverlanden’ voor
publicatie vrijgegeven. Op de website van de gemeente
(https://www.amsterdam.nl/projecten/oeverlanden-ontwikkeling-natuur/) staat hierover: “In de concept
Ontwikkelstrategie staat hoe het er in 2040 uit kan komen te zien. De gemeente Amsterdam wil de
komende jaren samen de belangrijkste betrokkenen uit het gebied en met andere Amsterdammers een plan
maken voor De Oeverlanden. Zodat het een authentiek, groen en afwisselend landschapspark wordt met
ruimte voor natuur én voor bezoekers.”
Bij het tot stand komen van de deze ontwikkelstrategie is het bestuur van onze vereniging betrokken
geweest en hebben we getracht onze visie over hoe het gebied in de toekomst zich zou moeten
ontwikkelen en hoe het moet worden beheerd, zoveel mogelijk in de ontwikkelstrategie opgenomen te
krijgen. In deze brief willen wij u informeren over de gang van zaken en onze inbreng, waar die succesvol en
waar die minder succesvol was.
Thema ‘Natuur’ afwezig
Aan het concept ontwikkelstrategie is een lange periode van onderhandelingen tussen gemeente en
huidige gebruikers van het gebied voorafgegaan. Nadat een ambtelijke projectgroep in 2017 was gestart
met het ontwerpen van plannen voor wat werd genoemd ‘het Groot-Amsterdamse Bos’ werden bewoners
en andere belanghebbenden in maart en juli 2018 over de voortgang geïnformeerd. De plannen gingen
over de natuur, cultuur, sport en recreatie en gebiedsontwikkeling.
Ons, gebruikers van de Oeverlanden waaronder vertegenwoordigers van kunstenaarscomplex Nieuw &
Meer, tuinpark Ons Buiten, watersportvereniging Onklaar Anker en de vereniging “De Oeverlanden
Blijven!”, viel op dat in de plannen geen rekening werd gehouden met de bij de ons in ruime mate
aanwezige kennis van het thema ‘Natuur’. Wij moesten helaas ook constateren dat een inventarisatie van
de biodiversiteit van het gebied totaal ontbrak. Kortom, de plannen waren geen toonbeeld van de wijze
waarop burgerparticipatie hoort plaats te vinden.
Brandbrief naar de wethouder
Toen we dit constateerden, hebben we in september 2018 een brandbrief naar het College van B&W en de
gemeenteraad geschreven. De brief resulteerde in een gesprek met verantwoordelijk wethouder Marieke
van Doorninck en een bezoek van haar en haar collega Laurens Ivens aan De Oeverlanden. Hierna besloot
de wethouder dat het proces opnieuw moest worden opgestart onder leiding van een nieuwe projectgroep
en dat gedurende dit proces een uitgebreide consultatie van gebruikers moest plaatsvinden.
Natuurgebied behouden met hogere natuurwaarden
Hierna hebben vertegenwoordigers van de vier eerdergenoemde groeperingen zich verenigd tot het
‘kernteam’, dat vanaf het begin van het proces constructief overleg heeft gehad met de gemeentelijke
projectgroep. Dit overleg vond soms ook digitaal plaats vanwege de coronabeperkingen, maar het is toch
gelukt om de ontwikkelstrategie voor De Oeverlanden ruim voor de volgende verkiezingen af te ronden.
De opdracht die de projectgroep meekreeg was om De Oeverlanden aantrekkelijker te maken voor een
groter publiek. Rekening houdend met de komst van verschillende woonwijken in de buurt, waaronder die
in het Schinkelkwartier, waar de komende jaren zo’n 11.000 woningen zullen verrijzen.
De uitgangspunten die na overleg tot stand kwamen, gaan er van uit dat De Oeverlanden een groen
recreatiegebied moet blijven waarin de kwetsbare natuurgebieden behouden blijven en de natuurwaarden
ervan verhoogd worden. Ook de biodiversiteit binnen de verschillende deelgebieden is een belangrijke
factor die verbeterd moet worden. De huidige recreatieve voorzieningen moeten geoptimaliseerd en
uitgebreid worden. Ook de Nieuwe Meer werd onderdeel van het ontwerp.
De uitgangspunten zijn na de herstart van de projectgroep gepubliceerd op de website van de gemeente;
https://www.amsterdam.nl/projecten/oeverlanden-ontwikkeling-natuur/uitgangspunten-toekomstoeverlanden/. Aan de hand van deze uitgangspunten heeft het kernteam regelmatig constructief overleg
gehad met de projectgroep. Ook heeft het kernteam zich laten bijstaan door landschapsarchitect Klaas Jan
Wardenaar van bureau Smartland. Dit bureau heeft een schets voor het gebied opgesteld in juli 2020:

‘Oeverlanden Nieuwe Meer I Natuur en Recreatie in Balans’ (zie hiervoor onze website
www.oeverlanden.nl. Veel ideeën van deze schets zijn overgenomen in de ontwikkelstrategie.
In de ontwikkelstrategie is een actieplan korte termijn opgenomen en zijn lange termijndoelstellingen voor
het gebied gedefinieerd. Voor de korte termijn, de jaren 2021-2024, is een budget beschikbaar vanuit de
gemeente van 2.2 miljoen euro. Dit budget zal worden besteed aan planvoorbereiding, ontwerp en deels
realisatie. De prioriteiten daarbij zijn: 1: Verbeteren biodiversiteit, natuurwaarden en waterkwaliteit; 2:
verbeteren routenetwerk en entrees; 3: verbeteren ruimtelijke kwaliteit.
Ons oordeel
Wij zijn al met al positief over het resultaat dat er nu ligt; zeker als de plannen worden afgezet tegen de
eerste plannen die er lagen. Wat ons natuurlijk vooral positief stemt, is de ondersteuning van het belang
van de natuurwaarden en de biodiversiteit door de gemeente. Dit onderdeel zullen wij wel nauwlettend in
de gaten (moeten) houden.
Natuurlijk zetten we bij een enkel onderdeel van de lange-termijnplannen onze vraagtekens, maar we
kunnen er nu eenmaal niet omheen dat het mooie gebied straks veel drukker bezocht zal gaan worden. Dit
bleek ook al het geval te zijn afgelopen zomer in de coronaperiode. Onderdelen van het plan waar we
minder gelukkig mee zijn is het Huizingastrand, gepland ten wensten van ‘De Waterkant’, en de toegang
naar dat strand vanaf het mogelijke nieuwe metrostation langs het moerasbos. Ook zijn we niet erg
gelukkig met de beperkte invulling, zeker op korte termijn, van de financiering van het beheer van het
gebied en de rol daarbij van de beheerploeg van onze vereniging.
Nadere informatie
Op onze website: www.oeverlanden.nl vindt u op de thuispagina een kort artikel over de ontwikkelstrategie
met links naar de belangrijkste documenten en de projectpagina’s van de gemeente.
Op dinsdag 15 juni is vanaf 19:30 (inloop vanaf 19:00) een bijeenkomst georganiseerd door het kernteam.
Leden van de projectgroep van de gemeente zijn hier ook bij aanwezig. Locatie: Voorterrein van
ateliercomplex de Nieuw en Meer, Oude Haagseweg 51. Zie uitnodigingsbrief op onze website.
De gemeente Amsterdam organiseert een Webinar op 28 juni 2021 van 19:00-20:30. De toegang tot de
Webinar kunt u krijgen door voorafgaand aan de start, naar deze link te gaan:
https://vimeo.com/event/1037896/61965f337b. Zie link naar de Webinar op onze website.
Inspraak en consultatie gemeente
Tot en met 5 juli 2021 kan worden gereageerd op de concept ontwikkelstrategie. Elk individu en elke
organisatie kan dat doen. Dat kan door een mail te sturen naar oeverlanden@amsterdam.nl of door een
schriftelijke reactie te sturen naar Gemeente Amsterdam, t.a.v. de directie Ruimte en Duurzaamheid,
Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. We zouden het op prijs stellen als u uw reactie ook naar ons stuurt. We
kunnen dan een samenvatting publiceren van alle reacties.
Verantwoording bestuur op de ALV
De inbreng van het bestuur in de kerngroep en de keuzes die daarbij gemaakt zijn, zullen ter sprake komen
op onze komende Algemene Ledenvergadering. We hopen die na de zomervakantieperiode te kunnen
organiseren. De ledenvergadering kan er dan een oordeel over uitspreken.
Contact met bestuur
U kunt het bestuur bereiken door het zenden van een e-mail naar bestuur@oeverlanden.nl. Op de Info
pagina van de website www.oeverlanden.nl kunt u meer gegevens vinden over de bestuursleden.
Tot Slot
We hopen u duidelijk gemaakt te hebben waarom we als bestuur de keuze hebben gemaakt om invloed uit
te oefenen op de ontwikkelstrategie door deel te nemen aan het kernteam. Als er nu een strategie was
gepubliceerd waarin natuurwaarden en biodiversiteit onvoldoende was meegenomen, dan was die nu via
inspraakprocedures aanzienlijk moeilijker te bestrijden.
Wel zal bij de invulling van zowel de plannen op korte termijn als bij de plannen op lange termijn uiterste
waakzaamheid van onze vereniging worden gevraagd. Het handhaven van een balans tussen recreatie en
natuurwaarden is een mooi uitgangspunt maar tussen die twee is een spanningsveld en de recreatiedruk
op het gebied kan dan snel onherstelbare schade aan het gebied tot gevolg hebben.
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