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Aan 
Directeur Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000 CT Amsterdam 
 
digitaal verzonden naar: 
omgevingsvisie@amsterdam.nl 
 
 

Amsterdam, 23 februari 2021 
 
Betreft: Zienswijze op ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Hierbij sturen wij u de zienswijze van de volkstuinparken in Amsterdam-Noord op de 
ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. 
De volkstuinparken in Noord, die zijn aangesloten bij de Bond van Volkstuinders, zijn 
verenigd in de Alliantie Noordelijke Tuinparken (ANT). De ANT bestaat uit de volgende acht 
volkstuinparken: Buikslotermeer, De Molen, Tuinwijck, Kweeklust, Rust & Vreugd, 
Wijkergouw, De Bongerd en Buitenzorg. 
 
Wij onderschrijven de zienswijze van de Bond 
De ANT-parken onderschrijven de zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie, die het bestuur 
van de Bond van Volkstuinders aan u heeft gestuurd. Kern van die zienswijze van het 
Bondsbestuur is voor ons de oproep aan de gemeente om haar principes van het ’samen 
stadmaken’ ook daadwerkelijk toe te passen op de volkstuinparken. Die principes zijn ons op 
het lijf geschreven. Maak gebruik van de kracht, deskundigheid, creativiteit en vrijwillige 
inzet die de volkstuinparken te bieden hebben. Torn niet aan het bestaansrecht van de 
volkstuinparken! 
In deze aanvullende ANT-zienswijze gaan wij in op twee onderwerpen die voor ons als 
noordelijke tuinparken van belang zijn: de ecologische waarden van onze tuinparken en de 
plannen voor de kop van de Waterlandscheg. 
 
De noordelijke tuinparken zijn ecologische kerngebieden 
De gemeente wil dat de volkstuinparken hun oorspronkelijke rol blijven vervullen. 
Volkstuinparken moeten door meer Amsterdammers gebruikt worden en meerdere functies 
vervullen, maar nieuwe ontwikkelingen moeten wel passen bij de functie en het karakter van 
het betreffende park (p.90-93, 198-202). 
Die ambitie ondersteunen wij, maar wij willen benadrukken dat het kind niet met het 
badwater moet worden weggegooid. Vergroting van het ene mag niet leiden tot 
vermindering van het andere. Bestaande kwaliteiten moeten in ieder geval behouden 
blijven. 
Wij wijzen u op het in 2020 verrichte onderzoek naar de ecologische waarden van de 
verschillende groengebieden binnen de Schellingwouderscheg in stadsdeel Noord. Bureau 
Arda heeft deze quick scan gepubliceerd onder de titel ‘Schellingwouderscheg op de kaart. 
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Onderzoek naar ecologie en verbinding van de deelgebieden in de Schellingwouderscheg’1. 
Zes van de acht noordelijke tuinparken zijn in dit onderzoek meegenomen. Daaruit blijkt dat 
de volkstuinparken binnen de Schellingwouderscheg topscorers zijn als het gaat om 
soortenrijkdom. Zij zijn kerngebieden voor de natuur. Hun natuurwaarde is fors hoger dan 
op de gemeentelijke Natuurwaardenkaart uit 2016 staat aangegeven. 
U gebruikt de woorden ‘groen’ en ‘natuur’ soms door elkaar, zie pagina 22: ‘meer en vooral 
beter groen’, twee regels later: ‘meer en betere natuur’. U doet alsof het twee inwisselbare 
begrippen zijn. Dat is onjuist. Zorgvuldig begrippengebruik is gewenst om te kunnen 
signaleren of vergroting van de gebruiksmogelijkheden wel of niet leidt tot vermindering van 
de ecologische waarden, ook al blijft alles ‘groen’. Belangrijk is daarom wat staat op pagina 
48: ‘Hierbij [bij het toegankelijk maken van ruige groengebieden en volkstuinparken] is het 
zaak de bestaande ecologische kwaliteit en sociale functie te versterken.’ 
De ANT-volkstuinparken dringen er bij u op aan vast te leggen dat de modernisering van de 
volkstuinparken niet ten koste mag gaan van de natuur/ biodiversiteit. De natuurwaarden 
moeten minimaal behouden blijven en liefst worden versterkt. Wij pleiten ervoor het gebied 
direct om de volkstuinparken als een bufferzone om deze ecologische parels te beschouwen 
en deze zone extra zorgvuldig natuur- en milieuvriendelijk te beheren. 
 
Maak van de kop van de Waterlandscheg geen rommelzone 
Zeven van de acht noordelijke volkstuinparken liggen aan de Ring A10, drie aan de 
binnenkant, vier aan de buitenkant. Door hun aard en ligging kunnen deze parken een goede 
functie vervullen in de vergroting van de ecologische en recreatieve verbindingen tussen het 
stedelijk gebied van Noord en het landelijk gebied van de Waterlandscheg. Daar leveren wij 
graag onze bijdrage aan. 
Het is echter met grote zorg dat wij kennisnemen van de gemeentelijke ideeën en plannen 
voor de koppen van de groene scheggen. Dat betreft dus ook de kop van ‘onze’ 
Waterlandscheg, het landelijk gebied dat begint ten noorden van de ringweg. De gemeente 
wil de kop van de Waterlandscheg omvormen tot een ‘landschapspark’ om de recreatieve 
betekenis van het gebied voor Amsterdammers te vergroten. Tegelijkertijd wil zij de 
kwaliteit van de Waterlandscheg versterken door bodemdaling tegen te gaan, biodiversiteit 
en het waterbergend vermogen te bevorderen, en de omschakeling naar duurzame 
landbouw te ondersteunen. 
Heel concreet lezen wij echter dat: 
- de strook net boven de ring wordt aangewezen als zoekgebied voor de plaatsing van 

windturbines en dat heel Landelijk Noord achter de hand wordt gehouden als reserve 
zoekgebied (p.116-117); 

- er in de groenstrook benoorden de ring A10 een ‘Waterland-sportlandschap’ zal worden 
gevestigd (p.107, 182). 

Wij krijgen de indruk dat de kop van onze groene scheg een rommelzone dreigt te worden 
voor voorzieningen waar elders in de stad geen plaats (meer) is. De hinder van windturbines 
voor de tuinders van de tuinparken benoorden de ring en voor de extra recreanten die de 
gemeente naar deze zone wil lokken, staan op zeer gespannen voet met elkaar. Hoge 
windturbines tasten ook het open karakter van onze groene scheg aan, één van de 
kernkwaliteiten van dit Bijzondere Provinciaal Landschap.  
De ANT-volkstuinparken dringen er bij u op aan de strook benoorden de A10 en Landelijk 
Noord te schrappen als (reserve) zoekgebied voor windmolens. 

 
1 Zie: https://wijkergouw.nl/wp-content/uploads/2020/06/InventarisatieArda-jun20-1.pdf  
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De aanleg van Waterland-sportlandschap mag niet ten koste gaan van het grondgebied en 
de leefbaarheid (herrie, lichtoverlast) van het in de directe omgeving gelegen volkstuinpark.  
 
Voorts zijn wij van mening dat er meer nieuwe volkstuinen in Amsterdam moeten komen. 
 
 
Hoogachtend, 
namens de ANT-volkstuinparken (Buikslotermeer, De Molen, Tuinwijck, Kweeklust, Rust & 
Vreugd, Wijkergouw, De Bongerd en Buitenzorg), 
 
Nelleke Bosland 
penningsmeester tuinpark Wijkergouw 
 
correspondentieadres: Tuinpark Wijkergouw, Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam,  
tuinfin@gmail.com  
 
 
cc Bestuur Bond van Volkstuinders 
 


