
Inspraak	  commissie	  leefomgeving	  Amsterdam	  Zuid	  –	  20	  mei	  2015	  
agendapunt	  10	  :	  reactie	  op	  groen	  agenda	  van	  wethouder	  Choho/centrale	  stad	  
	  
Geachte	  commissieleden,	  	  
	  
De	  vereniging	  vrienden	  van	  het	  Beatrixpark	  waardeert	  de	  visie	  zoals	  deze	  wordt	  verwoord	  in	  de	  
agenda	  groen.	  wij	  hopen	  dat	  alle	  plannen	  gerealiseerd	  kunnen	  worden	  en	  dat	  de	  parken	  de	  aandacht	  
blijven	  krijgen	  die	  zij	  verdienen.	  	  
	  
Toch	  een	  paar	  kanttekeningen	  :	  
De	  verdichting	  van	  de	  bebouwing	  maakt	  groene	  verblijfsgebieden	  steeds	  belangrijker.	  
Te	  weinig	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  buurtfunctie	  van	  de	  parken	  –	  vooral	  oudere	  buurtbewoners	  of	  
mensen	  met	  jonge	  kinderen	  zijn	  aangewezen	  op	  een	  groene	  plek	  op	  loopafstand	  .	  	  
Wij	  vinden	  dat	  grootschalige	  evenementen	  	  niet	  in	  stadsparken	  moeten	  worden	  gehouden	  omdat	  
het	  park	  er	  vaak	  niet	  voor	  is	  ingericht,	  evenementen	  het	  	  openbare	  character	  aantasten,	  geluids-‐	  of	  
andere	  overlast	  geven	  voor	  de	  omwonenden	  en	  de	  flora	  en	  fauna	  	  er	  onder	  te	  lijden	  hebben.	  	  
	  
Er	  zijn	  in	  amsterdam	  meer	  evenementen	  per	  jaar	  dan	  er	  dagen	  in	  het	  jaar	  zijn.	  Met	  name	  de	  jeugd	  
krijgt	  zo	  de	  boodschap	  dat	  een	  park	  geen	  natuur	  is,	  maar	  een	  ruimte	  om	  concerten,	  festivals	  en	  
allerhande	  feesten	  te	  houden,	  waarbij	  het	  afval	  gewoon	  overal	  neergesmeten	  kan	  worden.	  	  
	  
Probeer	  dus	  andere	  locaties	  te	  vinden	  voor	  evenementen	  of	  breng	  een	  zonering	  aan	  in	  parken	  waar	  
dat	  mogelijk	  is.	  	  
	  
Voeg	  groen	  toe	  in	  gebieden	  die	  (her)ingericht	  worden	  en	  geef	  braakliggende	  terreinen	  een	  tijdelijke	  
groenbestemming	  in	  samenspraak	  met	  de	  buurtbewoners.	  	  	  
	  
Straten	  worden	  bijna	  traditioneel	  ingericht	  met	  bomenrijen,	  probeer	  ook	  eens	  om	  in	  straten	  groene	  
zones	  te	  maken	  door	  bomen/struiken	  te	  concentreren	  –	  bijv.	  om	  de	  50	  meter	  –	  en	  zo	  kleine	  
ontmoetingseilandjes	  te	  maken.	  er	  is	  zo	  ook	  meer	  biodiversiteit	  mogelijk,	  want	  je	  kunt	  de	  bomen	  een	  
grotere	  boomspiegel	  geven.	  Ondergrondse	  infrastructuur	  –	  de	  kabels	  en	  leidingen	  –	  kan	  beter	  
beheerd	  worden,	  wortels	  vinden	  in	  de	  grotere	  plantplek	  meer	  ruimte	  en	  tasten	  de	  bestrating	  niet	  
aan.	  Plantenbakken	  kunnen	  eventueel	  iets	  verhoogd	  worden	  aangelegd.	  
Kunst/prullenbakken/verlichting	  kan	  worden	  toegevoegd.	  
	  
Tenslotte	  :	  	  wissel	  zoveel	  mogelijk	  goede	  en	  slechte	  ervaringen	  uit	  en	  leer	  van	  de	  gemaakte	  fouten.	  
	  
Denk	  ook	  aan	  waterpartijen	  en	  verticaal	  groen.	  
	  
Marleen	  Munniksma	  
Vereniging	  vrienden	  van	  het	  Beatrixpark	  
	  
	  


