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Welkom in deze Nieuwsbrief van Vrienden van het Diemerpark. Via deze Nieuwsbrief willen we
je op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen in en rondom het
Diemerpark. Heb je vragen en/of opmerkingen, wil je een gesprek met een bestuurslid, wil je
meewerken, etc., dan horen we dat graag. Onze contactgegevens staan achterin.

Ontwikkelingen in en om het Diemerpark
Ravage in de ARK-zone

De ARK-zone in het Diemerpark is het gebied tussen de Diemerzeedijk en het AmsterdamRijnkanaal. Het is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland, een ecologische verbinding tussen
enerzijds Amsterdam-Noord (Waterland) en anderzijds het Gooi en Flevoland.
Dit gebied is belangrijk als rust- en broedplaats voor dieren. Het zou daarom voor mensen en
hun huisdieren afgesloten moeten zijn. In gemeentelijke beleidsdocumenten zien we dat
weliswaar beschreven staan, maar in de praktijk zijn er diverse ingangen. Al jaren vragen we het
gemeentebestuur om maatregelen.
Tot onze verbijstering zagen we begin deze maand dat er diep in de ARK-zone met groot
materiaal bomen werden gekapt, begroeiing werd weggehaald en drastisch gesnoeid. Het leefen broedgebied van diverse vogelsoorten, waaronder rodelijstsoorten, werd vernield. En dat vlak
voor het broedseizoen, en drie dagen voordat we met de projectleider ‘Diemerpark’ zouden
overleggen over een betere bescherming en dus afsluiting van de ARK-zone!
De werkzaamheden werden uitgevoerd omdat de gemeente volgens het Waterschap of Waternet
nalatig was in het onderhouden (uitdiepen) van een sloot. Dit had natuurlijk zeer zorgvuldig
moeten gebeuren, maar door slechte communicatie tussen verschillende afdelingen van de
gemeente was dat niet bekend bij de uitvoerder.
In Het Parool (https://www.parool.nl/amsterdam/aannemer-richt-ravage-aan-in-diemerparkalles-is-gesloopt~be711e97/) en op AT5 (https://www.at5.nl/artikelen/207790/broedplekdiemerpark-platgegooid-gemeente-zegt-sorry) werd er aandacht aan besteed.
De Partij voor de Dieren heeft in schriftelijke vragen aan het College van B&W opheldering
gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren.
(https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-de-ravage-enkaalslag-in-de-ark-zone-in-het-diemerpark).

We hebben inmiddels een overleg gehad met de beheerder Stadswerken, een stadsecologe, de
Vogelwerkgroep Amsterdam en de projectleider ‘Diemerpark’ over hoe verdere schade nog
zoveel mogelijk voorkomen kan worden en de nu ruime toegangen tot de zone nog zoveel
mogelijk afgesloten kunnen worden.
Het zal nog een flink aantal jaren duren voordat de schade geheel hersteld is.
Wie heeft de regie?
Voor de portefeuillehouder ‘parken’ in het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost, Ivar Manuel,
was het creëren van de ravage ook een verrassing. In een vergadering van de
stadsdeelcommissie heeft hij excuses aangeboden.
Dit was sinds we ‘in gesprek zijn’ met de gemeente eind 2017 al de vierde keer dat er plotseling
ingrijpende werkzaamheden in het Diemerpark plaatsvonden, zonder dat iemand daarvan op de
hoogte was. De andere keren betrof het aanleggen van een (onbeloopbaar) puingranulaatpad op
de hoogvlakte, een vleermuizenbunker annex oeverzwaluwwand bij de paddenpoelen (intussen
vooral in gebruik als ‘chillplek’ voor mensen en als graffiti-object) en het vervangen van de
toplaag van een hockeyveld (de aangebrachte schade aan de vegetatie is nog steeds zichtbaar).
Dit roept de vraag op: wie heeft nu eigenlijk de regie in het park?
Wanneer gaan alle betrokken gemeentelijke afdelingen eerst met elkaar en met bewoners
overleggen voordat delen van het park drastisch overhoop worden gehaald?
Op 18 maart was de eerste (helaas nog digitale) ‘bijeenkomst’ van de beheercommissie
Diemerpark, met als deelnemers ambtenaren van Stadswerken, Grond en Onderzoek, de
programmamanager van de parken in Amsterdam, de projectleider Diemerpark en
vertegenwoordigers van hondenuitlaters, de Vogelwerkgroep Amsterdam en Vrienden van het
Diemerpark. We hopen dat dit een start is voor een echte samenwerking om het park mooi te
maken en te (onder)houden en de natuur beter te beschermen.

Digitale ’bijeenkomst’ maandagavond 22 maart
Maandagavond 22 maart 20:00 – 22:00 uur vindt er over de plannen voor het Diemerpark een
digitale bewoners ’bijeenkomst’ (d.m.v. MS Teams) plaats. Deze is georganiseerd door het
stadsdeelbestuur en heeft als onderwerp: het ‘nieuwe’ parkeren voor de sportvelden in het
Diemerpark.
Het is een openbare bijeenkomst, maar waarvoor het stadsdeelbestuur alleen de bewoners
van de Oeverzeggestraat en ‘blok 4’ langs de IJburglaan een uitnodiging heeft gestuurd.
Wil jij er ook bij zijn, meeluisteren en meepraten?
De link naar de bijeenkomst staat in de mail die je met deze Nieuwsbrief hebt ontvangen.
Heb je problemen met inloggen, laat het ons dan a.j.b. weten.
.

Parkeren: een onoplosbaar probleem voor bewoners en gemeente
De bewoners die zich officieel hebben aangemeld voor het bijwonen van de bijeenkomst (via
gebiedsteamijburg.zeeburgereiland.sdo@amsterdam.nl), hebben van het stadsdeelbestuur
informatie gekregen die tot dusver niet bekend gemaakt was.
De verantwoordelijke wethouders zouden nadrukkelijk
uitgesproken hebben dat er voor de sportvelden buiten het
Diemerpark geparkeerd moet worden.
Het stadsdeelbestuur overweegt nu de huidige (42)
parkeerplaatsen uit het Diemerpark te verwijderen, en in de
Oeverzeggestraat een parkeerterrein voor 90 auto’s aan te
leggen.
Het stadsdeelbestuur schrijft: "De grote winst van deze variant is dat er niet hoeft te worden
geparkeerd in de hoofdgroenstructuur. " Dat klinkt nobel, maar wat er niet staat, is dat er in de
Oeverzeggestraat, door de aanleg van 90 parkeerplaatsen, een aanzienlijke hoeveelheid ‘groen’
verloren zou gaan. Bovendien wordt het risico op verkeersonveilige situaties, door de ruime
verdubbeling van het aantal verkeersbewegingen door auto’s, groter.

Het échte doel voor het verplaatsen van het parkeren naar de Oeverzeggestraat lijkt ons om in
het park meer ruimte te creëren voor de door de gemeente gewenste extra sportvelden.
We hebben de plannen van de gemeente grondig bestudeerd en geconcludeerd dat vier extra
velden in het park domweg niet passen binnen de beschikbare ruimte daarvoor.
Andere ‘oplossingsrichtingen’ zonder extra parkeerplaatsen, waarbij gebruik gemaakt wordt van
de parkeergarage onder het winkelcentrum (Daguerrestraat) worden als niet realistisch
beschouwd omdat in de parkeergarage onvoldoende ruimte zou zijn.
Opvallend is dat het gemeentebestuur in 2013 zichzelf voor precies hetzelfde probleem stelde.
Toen ging het nog om 42 parkeerplaatsen en werd aan exact dezelfde ‘oplossingsrichting’
gedacht.
Er bestaat voor het parkeren geen oplossing zonder grote nadelen.
Het sportterrein in het Diemerpark ligt daar gewoon niet goed. Het gemeentebestuur zou er
goed aan doen om te stoppen met pogingen om er nog vier sportvelden bij te proppen en
bewonersgroepen met tegengestelde belangen tegen elkaar uit te spelen.
”Het parkeerspook”

[ingezonden brief van betrokken bewoners]

“En ja hoor, daar ploft het op de mat.
Een brief van de Gemeente met een uitnodiging voor een digitale bijeenkomst met alle
buurtbewoners rond de Oeverzeggestraat (IJburg).
Voor de uitbreiding van het sportpark worden 48 parkeerplaatsen gezocht.
De groenstrook in de Oeverzeggestraat, toegangsweg tot het Diemerpark, blijkt de enig
mogelijke locatie te zijn als het om loopafstand gaat.
De andere optie vraagt om nader onderzoek en zal een veel langere reistijd tot gevolg hebben.
Het roept een gevoel van machteloze woede op. Hoe kun je dit bedenken en hoe durf je dit voor
te stellen. De hele buurt belasten met in en uitrijdende auto’s (vaak haast) door een smalle
straat met daarbij nog het dagelijkse verkeer (voetgangers, fietsers, kinderen, honden).
Vergeet ook niet de stroom auto’s, die nu al ieder weekend op en af naar de parkeerplaatsen in
het sportpark rijden. En wat te denken van de hondenuitlaatstrook, die zal ook moeten
verdwijnen.
En wat krijgen we er voor terug? Een toename van uitlaatgassen, een hoop onrust, kans op
ongelukken en wederom het verlies van een belangrijk stuk groen.
Nee, die parkeerplaatsen gaan hier niet komen als het aan ons ligt.
Er is in het Diemerpark al meer dan genoeg opgeofferd voor die “heilige” sportnorm.”
Margot van Linge en Christine Baumann

Stand van zaken sportvelden
Negatief TAC-advies over het plan voor 4 extra sportvelden
De Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur, meestal ‘TAC’ genoemd, is een
onafhankelijk adviesorgaan van het gemeentebestuur. Als het College van B&W iets wil
veranderen in de Hoofdgroenstructuur, zoals bijvoorbeeld daarin sportvelden aanleggen, moet
het college aan de TAC een advies aanvragen. De TAC gaat dan kijken of de verandering passend
is in het beleid dat er voor het betreffende gebied geldt.
Het plan om het sportterrein in het Diemerpark te vergroten van zes naar tien sportvelden is aan
de TAC voorgelegd. En, zoals iedereen met een beetje verstand van zaken kon aanvoelen: de
TAC heeft er een negatief advies over uitgebracht. Het aanleggen van nog meer sportvelden in
het Diemerpark past niet in het bestaande beleid voor de Hoofdgroenstructuur.
De TAC wil vóór mei 2021 weten hoe het gemeentebestuur zal reageren op het negatieve advies.
Wij zien daarvoor drie mogelijkheden: 1. de betrokken wethouders trekken het plan in, 2. het
College van B&W legt het plan zonder positief TAC-advies voor aan de gemeenteraad of 3. de
projectgroep verandert het plan zodanig dat de TAC er een positief advies over zou kunnen
uitbrengen. Het stadsdeelbestuur en de wethouders, Kukenheim (D66), Van Doorninck
(GroenLinks) en Ivens (SP) hebben vooralsnog voor de derde optie gekozen.

Hoe groot wordt het ‘sportgebied’ volgens het gemeenteplan?
In juni 2020 werden namens het gemeentebestuur 4 varianten gepubliceerd voor de aanleg van
tien door het gemeentebestuur gewenste sportvelden in/bij het Diemerpark.
Daarvan is er één variant, zij het nog steeds heel globaal, verder uitgewerkt.

Deze  afbeelding staat in een document dat het gemeentebestuur meegaf bij haar aanvraag van
het TAC-advies (zie vorige paragraaf).
De informatie aan de TAC is op veel punten zeer ‘gekleurd’. Het onderbrengen van 10 plastic
sportvelden in het park wordt voorgesteld als een waardevolle ‘groene’ toevoeging. Over nadelen
wordt niet of nauwelijks gesproken.
Onderstaande afbeelding toont in een rode kleur een realistischer beeld van hoe groot het
sportterrein met de 10 sportvelden zou worden, inclusief clubhuis, terras, oefenveldjes,
fietsenstallingen, paden en parkeerplaatsen (die er volgens het plan in de Oeverzeggestraat
zouden moeten komen), etc.. In de hele kop van het park blijft er geen ‘struinnatuur’ meer over.

Korte manifestatie op zondag 18 april
Om de impact van het plan enigszins te kunnen bevatten, willen we de grenzen van het
sportterrein in het park zelf, met behulp van paaltjes en een lint, gaan uitzetten.
Dat willen we gaan doen op zondagmiddag 18 april.

 We zoeken mensen die ons bij de voorbereiding daarvan willen helpen. 
Wie vindt het leuk om mee te denken en ook de handen uit de mouwen te steken?
Stuur een mailtje naar: vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com.

Negatief advies van de stadsdeelcommissie
Wellicht wordt volgend jaar de
Omgevingswet ingevoerd. Dit is een
belangrijke wet voor de ruimtelijke
ordening van het land. In het kader
daarvan lag onlangs de ontwerp
Omgevingsvisie Amsterdam 2050
ter inzage.
Op afbeeldingen in de ontwerp
Omgevingsvisie
staat
het
Diemerpark
aangeduid
als
‘zoeklocatie sportlandschap’.
 De dikke groene stip in het
Diemerpark geeft aan: “zoekgebied
sportlandschap”
In een inspreekbijdrage in een vergadering van de stadsdeelcommissie stelden we voor om deze
aanduiding te verwijderen. Het Diemerpark zou geen zoekgebied moeten zijn voor nog meer
sportvelden. Dit werd opgepakt door de leden van de SP.
De stemming daarover leverde op: 9 stemmen vóór het schrappen van de aanduiding
‘zoeklocatie sportlandschap’: SP (2), D66 (4), PvdA (2), Méérbelangen (1) en 7 stemmen tegen
(GroenLinks (4), VVD (2) en PvdA (1).
De stadsdeelcommissie heeft dus, net als de TAC, een negatief advies uitgebracht over
uitbreiding van sportvelden in het Diemerpark. Dit advies zal aan het College van B&W worden
voorgelegd.
Het College kan het naast zich neerleggen, maar zal dat dan wel goed moeten motiveren.
We zijn blij met het advies van de stadsdeelcommissie. Het verschaft de gemeenteraadsleden
een argument om af te zien van uitbreiden van de plannen voor verdere plastificering van het
Diemerpark.

Windmolens
In de vorige Nieuwsbrief schreven we dat de plaatsing van een windturbine met een ashoogte
van 85 m. in het Diemerpark “redelijk kansrijk” werd geacht.
 Op deze kaart is te zien dat het Diemerpark
door het gemeentebestuur is aangewezen als
"extra reservegebied".
“De zoekgebieden voor windmolens hebben
een groene, gele of rode kleur gekregen. In de
gebieden met een groene kleur gaan we als
eerste nader onderzoeken waar en hoe
windmolens geplaatst kunnen worden.” Als
blijkt dat er in de groene gebieden niet genoeg
duurzame elektriciteit kan worden opgewekt,
wordt gekeken naar de geel gekleurde
gebieden en daarna in de rood gekleurde
gebieden. “Naar verwachting past ongeveer
de helft van het aantal windmolens in het
havengebied. De overige windmolens kunnen
waarschijnlijk in groene gebieden geplaatst
worden.“ Dat zou betekenen dat de kans dat er windmolens in het Diemerpark komen, klein is.
Maar uitgesloten wordt het niet.
Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaamamsterdam/windmolens-amsterdam/kaart-windzoekgebieden/

Smal fietspad in de ‘Staart’ verbreed
In de vorige Nieuwsbrief schreven we dat het fietspad op de Diemerzeedijk, in de ‘Staart’ aan de
oostkant van het Diemerpark 15 à 20 centimeter breder gemaakt zou worden. Dat is veranderd
naar ongeveer 60 centimeter. Het fietst er een stuk beter, maar ideaal is het nog niet.
Al dikwijls is aan het stadsdeelbestuur voorgesteld om de functie van de paden, fietspad
bovenop de dijk en voetpad onderaan de dijk, om te draaien, zodat wandelaars kunnen genieten
van een fraai uitzicht. Dit is volgens ambtenaren van de gemeente echter zeer ingewikkeld.
Waarom dat zo zou zijn is ons niet bekend. Maar er zal op een later moment wel onderzoek naar
gedaan worden.
Via een juridische procedure proberen we in ieder geval alvast te bereiken dat het illegale
autoverkeer en de illegale parkeerplaatsen langs het laaggelegen pad gaan verdwijnen.

Natuurnieuws
Voorjaar
Dat het voorjaar wordt, is in het Diemerpark al duidelijk te merken.

Groot Hoefblad

Tjiftjaf

Aalscholver

De bloemen van het Groot hoefblad zijn de eerste
voorbodes. Het Groot hoefblad is een bijzondere
plant: de knotsvormige bloemen bloeien nog voor de
bladeren te voorschijn komen.
Ook zijn de eerste trekvogels aangekomen: overal
horen we de tjiftjaf, die zijn eigen naam zingt, en op
20 maart was de eerste blauwborst terug in het park.
Uit het riet van de Grote Vijver stijgt het giechelende
geluid van de dodaarzen op en de aalscholvers
hebben hun broedkleed, ook prachtkleed genoemd, al
aangetrokken: hals, kop en nek kleuren wit en op de
heupen verschijnt een witte vlek.

Dodaars

Verenigingsnieuws
WhatsApp-groep ‘Vrienden Diemerpark’
We hebben voor het uitwisselen van informatie en meningen over het Diemerpark
een WhatsApp-groep ‘Vrienden Diemerpark’ gemaakt. Wil je meedoen?
Ga dan naar: https://chat.whatsapp.com/Cx5UJvFzKsLFFRXQ7q2j30

Omgevingsvisie Amsterdam 2050
Eén van de 5 ‘strategische keuzes’ in de ontwerp
Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is ‘Rigoureus
vergroenen’: “Een gezonde en klimaatbestendige
leefomgeving voor mens en dier”.

Extra plastic in het Diemerpark en
48 parkeerplaatsen erbij…

Wij hebben twee zienswijzen op het ontwerp ingediend:
één samen met de andere vriendenverenigingen van de
parken in Oost en één meer specifiek over het
Diemerpark. Die hebben we ‘Omgevingsvisie
Diemerpark 2100’ genoemd.
Ben je daarin geïnteresseerd, laat dat dan even weten of
kijk op onze website.

Lidmaatschap
Wil je lid worden van de vereniging Vrienden van het Diemerpark, heb je het lidmaatschapsgeld
voor 2021 nog niet overgemaakt?
Dan nodigen wij je uit om € 5,- over te maken (méér is zeker welkom) op ons bankrekeningnummer. NL18TRIO0254484840 t.n.v. Vrienden van het Diemerpark.

Tot slot
Over (bijna) alle onderwerpen waarover in deze Nieuwsbrief is geschreven, is meer
gedetailleerde informatie te vinden op onze website: vriendenvanhetdiemerpark.nl.
Heb je vragen over één van bovenstaande onderwerpen? Wil je meer gedetailleerde informatie
of wil je andere zaken aan de orde stellen? Dan horen we dat graag!
De vereniging Vrienden van het Diemerpark heeft als doel het ruige
karakter van het Diemerpark te beschermen en het park mens- en
diervriendelijk te houden.
De bestuursleden zijn: Kees Lakerveld, Marianne Elbers en Leen Pauwels.
We zijn bereikbaar via:
• tel. nr. 020 4164813
• e-mail: vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com
Website: www.vriendenvanhetdiemerpark.nl
Bankrekeningnr.: NL18TRIO 025448 4840 t.n.v. Vrienden van het Diemerpark
www.facebook.com/Diemerpark (Vrienden van het Diemerpark IJburg)
https://chat.whatsapp.com/Cx5UJvFzKsLFFRXQ7q2j30

