Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

Deze presentatie gaat over de volgende onderwerpen:
1. Versterking van de Landsmeerderdijk
2. Integrale Landschapskaart Amsterdam-Noord
3. Stedelijk Groenvisie 2050 / Omgevingsvisie Amsterdam (in voorbereiding)
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Versterking van de Landsmeerderdijk

De dijk is afgekeurd
De dijk langs Zijkanaal I over het traject “hoek Appelweg-Kadoelerbreek – sectie 21” voldoet volgens
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) niet aan de veiligheidseisen en is
afgekeurd. HHNK bereidt nu maatregelen voor om de dijk te versterken. De dijk is sinds het in
werking treden van de nieuwe Waterwet per 1 januari 2017 geen primaire zeedijk meer, maar nog
wel een belangrijke regionale kering. De dijk moet een verhoogde waterstand op het IJ, en dus op
Zijkanaal I, kunnen weerstaan. Daarom worden eisen gesteld aan de sterkte en stabiliteit van de dijk.
Onderstaande tekening van HHNK geeft het betreffende dijkdeel aan.

Dijksectie 21: Landsmeerderdijk – Oostzanerdijk (tekening HHNK)

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

1

Presentatie september 2020

Ledenraadpleging

Bij de beoordeling van dijksectie 21 is door HHNK onderscheid gemaakt in dijkdelen zonder
bebouwing (dit zijn de open dijkdelen naast Wilmkebreekpolder en Kadoelerbreek) en dijkdelen met
bebouwing (ter plaatse van de woningen aan de Oostzanerdijk en de Landsmeerderdijk, en ter
plaatse van het nieuwbouwplan Klein Kadoelen). De dijkdelen zonder bebouwing zijn afgekeurd op
de binnenwaartse stabiliteit van het dijklichaam (macro-stabiliteit), de delen van de dijk met
bebouwing zijn afgekeurd op het “beheerdersoordeel”. Onder macro-instabiliteit verstaat men het
faalmechanisme, waarbij een groot deel van het dijklichaam over een diepgelegen glijdvlak afschuift.
Het “beheerdersoordeel” wordt niet nader omschreven; daarom is het niet duidelijk volgens welke
criteria HHNK de dijkdelen met bebouwing beoordeelt.
De stabiliteit van de dijk is met een computermodel doorgerekend voor de situatie dat een extra
belasting op de dijk werkzaam is als gevolg van een hogere waterstand op Zijkanaal I (in geval van
een calamiteit met hoog water op het IJ). Die verhoging van de waterstand op Zijkanaal I is overigens
zeer beperkt: HHNK houdt rekening met een maximale waterstand van NAP+0m, slechts 0,3m à 0,4m
hoger dan het normale waterpeil. De hoogte van de dijk met kruin op ca. NAP+2,8m is, gezien deze
maximale waterstand, ruim voldoende.

Korte historie van de dijk
De oorsprong van de Waterlandse Zeedijk, waar de Landsmeerderdijk deel van uitmaakt, ligt ver
terug in de tijd, in de 13e eeuw. Het dijkdeel naast de Wilmkebreekpolder dateert van 1410: na weer
een dijkdoorbraak werd de dijk opnieuw, nu binnenwaarts van het stroomgat, opgebouwd. In de
eeuwen daarna werd de dijk nog verschillende keren versterkt en opgehoogd. Onderstaande kaart
geeft de situatie in 1616, vóór het droogmalen van de Wilmkebreek (op de kaart met ‘De wester
Braeck’ aangeduid).

De Waterlandse Zeedijk ter hoogte van de Wilmkebreek – situatie in 1616 (Waterlands Archief)

Het vroeger zeer brede IJ werd in de 19e eeuw grotendeels ingepolderd. Hierna kon het Noordzeekanaal worden gerealiseerd; dit kanaal werd in 1878 geopend. Bij de inpoldering werd tussen de
Noord-polder (drooggelegd in 1872) en de Wilmkebreekpolder een kanaal uitgespaard, Zijkanaal I.
De bestaande dijk langs de Wilmkebreekpolder werd daarna niet meer wezenlijk aangepast.
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Zijkanaal I en Noord-polder – situatie in 1900

Dat de dijk in doorsnede nog steeds een zelfde vorm heeft blijkt ook uit een oude tekening bij een
brief uit 1872 van de heer Dirks, als ‘Eerstaanwezend Ingenieur’, aan de ‘Heeren Directeuren van de
Amsterdamsche Kanaalmaatschappij’. De tekening bevat een plattegrond en enkele dwarsprofielen
van de dijk. In de dwarsprofielen is te zien dat het dijktalud aan de kanaalzijde toen al was bekleed
met natuursteenblokken.

Tekening bij brief uit 1872 (Waterlands Archief)
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Na de afsluiting van het IJ (door de bouw van de Oranjesluizen) verdween het getij en werd de
waterstand op het gerealiseerde Noordzeekanaal, het IJ en de zijkanalen van het IJ op ongeveer de
huidige waterstand (ca. NAP-0,4m) ingesteld. De ondergrond van de dijk is inmiddels, na eeuwen van
belasting, goed geconsolideerd. Op het binnentalud, en later ook het buitentalud, zijn in de loop van
de tijd steeds meer huizen gebouwd, maar het dijkdeel naast de Wilmkebreekpolder is over een
grote lengte onbebouwd gebleven. Vanaf de dijk heeft men daardoor een prachtig uitzicht over de
diepgelegen polder.
De Waterlandse Zeedijk met aanliggende tuindorpen en dijkdorpen heeft bij aanwijzingsbesluit van
het ministerie van 3 maart 2014 de status van Rijksbeschermd Stadsgezicht.
De wegverharding op de dijk bestond lange tijd uit een hobbelige kasseienstrook, zoals onderstaande
foto uit ca. 1938 laat zien. De foto toont een doorkijkje naar Zijkanaal I met daarachter de Noordpolder (die toen nog onbebouwd was, en waar het agrarisch bedrijf werd uitgeoefend; recent werd
hier de nieuwe woonwijk ‘De Bongerd’ gerealiseerd).

Kasseien op de Landsmeerderdijk ca. 1938

De Landsmeerderdijk en de Oostzanerdijk maken deel uit van de historische Waterlandse Zeedijk. In
2001 heeft de provincie Noord-Holland de status van provinciaal monument verleend aan de gehele
Waterlandse Zeedijk. Ook de vroegere doorbraakgebieden, zoals de Wilmkebreek, de Kadoelerbreek
en de Buiksloterbreek, hebben de status van provinciaal monument gekregen.

Voorkeursalternatief van HHNK voor dijkversterking
Op de informatieavond van 8 april 2019 in het Concertgemaal heeft HHNK het voorkeursalternatief
voor dijkversterking gepresenteerd. Het voorkeursalternatief houdt het volgende in:
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➢ Over de gehele lengte van dijksectie 21 wordt het bovenste deel van de dijk lichter gemaakt
(het bovendeel wordt afgegraven en vervangen door lichtgewicht materiaal, waarna daarop
de wegverharding wordt aangebracht)
➢ Het binnentalud van het onbebouwde dijkdeel ter plaatse van de Wilmkebreekpolder en de
Kadoelerbreek wordt gestabiliseerd door middel van dijkvernageling.

Voorkeursalternatief HHNK voor versterking dijk: lichter maken en vernageling

Omdat het dijkprofiel bij vernageling niet wordt aangetast sluit dit alternatief het beste aan bij de eis
om de cultuur-historische en landschappelijke waarden van de dijk (een Provinciaal Monument) te
respecteren.
Inmiddels hebben wij van HHNK begrepen dat het bovendeel van de dijk tussen de huizen niet zal
worden afgegraven, dus niet lichter zal worden gemaakt.

De dijk heeft volgens ons een bewezen sterkte en stabiliteit
HHNK heeft de macro-stabiliteit van de dijk gecontroleerd aan de hand van een computermodel. Dit
model geeft aan dat de onbebouwde dijkdelen niet voldoende stabiel zijn en daarom bij een licht
verhoogde waterstand op Zijkanaal I gevaar lopen om langs een diep glijdvlak af te schuiven. Het feit
echter dat de dijk in de huidige opbouw al 150 jaar achtereen zonder problemen functioneert, en
vóór de afsluiting van het IJ ook een getijde-beweging rond NAP goed kon weerstaan, geeft ons
inziens aan dat de macro-stabiliteit van de dijk dik in orde is. Met andere woorden: de dijk heeft een
in de praktijk bewezen sterkte en stabiliteit.

Alternatieven voor borging van de waterveiligheid
Het spreekt voor zich dat de veiligheid tegen overstroming vanuit Zijkanaal I gewaarborgd moet zijn
(wettelijke eis). Omdat de dijk volgens ons een bewezen sterkte en stabiliteit heeft denken wij dat de
waterveiligheid al in voldoende mate geborgd is.
Het voorkeursalternatief van HHNK wordt op dit moment nader uitgewerkt. HHNK laat daartoe meer
gedetailleerd grondonderzoek doen naar de opbouw van de dijk en de ondergrond (er zijn al
verschillende grondboringen uitgevoerd). Het gaat hierbij o.a. om de grondsamenstelling, de
draagkracht van de grond en de waterdruk in de dijk. Aan de hand van de onderzoeksresultaten
zullen aanvullende stabiliteitsberekeningen voor de dijk worden gemaakt.
Mocht HHNK op grond van deze berekeningen besluiten dat toch maatregelen ter vergroting van de
waterveiligheid nodig zijn, dan stelt de Vereniging voor om eerst een tweetal minder ingrijpende
alternatieven te onderzoeken:
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➢ Een afsluitbare kering in Zijkanaal I (bijvoorbeeld een kering met eenvoudige draaideuren in
de doorvaaropening van de nieuwe Bongerdbrug over het kanaal)
➢ Een damwand of beschoeiing langs Zijkanaal I met een toereikende hoogte en sterkte
(bijvoorbeeld een damwand met bovenzijde op NAP+0,5m, een doorlopende deksloof, en
een ondersteuning door middel van schoorpalen; deze kering kan een verhoogde waterstand
op Zijkanaal I geheel zelfstandig keren en is daarmee een volwaardig alternatief voor
dijkversterking, zie figuur)

Alternatief: zelfstandig kerende damwand langs Zijkanaal I

In het voortraject is door HHNK weinig aandacht besteed aan dit tweetal voor de hand liggende
alternatieven.

Verkeer op de dijk: auto-te-gast-idee
In het wegdek zijn op dit moment lange scheuren te zien. Ze ontstaan doordat de zijkanten van de
dijk naar buiten worden gedrukt wanneer de weg wordt belast door (zwaar) autoverkeer. Dit effect is
ook te zien aan de scheefstaande lantaarnpalen. Het autoverkeer is daarnaast oorzaak van trillingen
in het dijklichaam, trillingen die voelbaar zijn tot in de huizen (die dicht langs de weg staan). Huizen
die niet op palen zijn gefundeerd lopen het gevaar van schuiven over de ondergrond en verzakken.
De Vereniging stelt voor om het autoverkeer op de dijk zoveel mogelijk te beperken en om het autote-gast-idee op de dijk in te voeren. Dit laatste houdt in dat voetgangers en fietsers voorrang hebben
en dat het andere verkeer (éénrichtingverkeer) zich daarbij aanpast en een lage snelheid aanhoudt.
De wegindeling, belijning en bebording dienen daartoe op een duidelijke manier te worden
aangepast. In de onderstaande figuur is een voorbeeld van zo’n andere indeling te zien. Op het
buitentalud is ruimte voor uitbouw van kleine parkeerhaventjes. Natuurlijk dient zo’n auto-te-gastidee onderdeel te zijn van een wijk-omvattend verkeerscirculatieplan.
De dijk wordt zo ook weer aantrekkelijk voor wandelaars die willen genieten van het uitzicht over
weidevogelgebied Wilmkebreekpolder (“Waterland in het klein”), en voor fietsers die de historische
Waterlandse-Zeedijkroute volgen.

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

6

Presentatie september 2020

Ledenraadpleging

Mogelijke indeling van de weg bij auto-te-gast idee; zijwaartse opsluiting van de wegverharding (kistdam constructie)

Bij een verkeersluwe dijk is het probleem van overbelasting van de dijk nog niet opgelost. Hier ligt
voor de gemeente Amsterdam (als wegbeheerder) een prachtige kans om samen met HHNK na te
gaan op welke wijze de kruin van de dijk het beste kan worden gefixeerd. Onze suggestie is om de
rijstrook op de dijk tussen twee doorgaande damwandschermen op te sluiten (de schermen hoeven
niet diep te zijn) en beide schermen onderling te koppelen (kistdam-constructie, zie bovenstaande
figuur). Dit voorkomt het uitzakken van de schouders van de dijk terwijl de verkeersbelasting dieper
het dijklichaam in wordt geleid en daardoor minder schadelijk is. Deze maatregel kan zowel in het
bebouwde als in het onbebouwde dijkdeel worden doorgevoerd.

Gesprekken met HHNK en gemeente Amsterdam
In gesprekken met vertegenwoordigers van HHNK hebben we onze zorgen, bezwaren en alternatieve
oplossingen naar voren gebracht. Wij vinden ook dat de gemeente Amsterdam niet mag toekijken nu
zeer ingrijpende, veel overlast veroorzakende en kostbare dijkversterkingsmaatregelen door HHNK
worden voorbereid. Door middel van een brief hebben we de gemeente Amsterdam opgeroepen om
meer actief betrokken te zijn bij de planvorming door HHNK (deze brief is op de website van de
Vereniging in te zien (www.wilmkebreek.nl).
In een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam en HHNK hebben we een
nadere toelichting gegeven op de brief. Vooralsnog stelt de gemeente zich op het standpunt dat de
waterveiligheidsopgave tot de verantwoordelijkheid van HHNK behoort. De gemeente gaat zich de
komende jaren wel bezig houden met de verkeersafwikkeling in de wijk Kadoelen.
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Integrale Landschapskaart Amsterdam-Noord

In de eerste helft van 2020 heeft Amsterdam-Noord een ‘Integrale Landschapskaart’ opgesteld. De
kaart biedt volgens het stadsdeel Noord “een afwegingskader voor ruimtelijke plannen in de
komende jaren, toont de kansen voor versterking, en maakt duidelijk welke kwaliteiten en gebieden
waard zijn om te behouden”.
De Integrale Landschapskaart is gebaseerd op vier onderliggende structuurkaarten:
•
•
•
•

Landschap
Groen en ecologie
Water
Gebruik van de ruimte

De Vereniging heeft een inspraakreactie gegeven bij de ‘Integrale Landschapskaart’. Onze reactie en
andere binnengekomen reacties zijn, volgens zeggen van Amsterdam-Noord, in de ‘Landschapskaart’
verwerkt. Het dagelijks bestuur van Amsterdam-Noord heeft de definitieve versie van de ‘Integrale
Landschapskaart’ inmiddels vastgesteld. De ‘Landschapskaart’ is in te zien op de website van de
gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl).
Hieronder worden de vier structuurkaarten getoond en worden de relevante opmerkingen in de
‘Landschapskaart’ voor de Wilmkebreekpolder, de Kadoelerbreek, de Buiksloterbreek, en ‘ons deel’
van de Waterlandse Zeedijk weergegeven.

Structuurkaart Landschap

Structuurkaart Landschap

Amsterdam-Noord laat als inleiding bij de ‘Structuurkaart Landschap’ weten:
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“Bij planontwikkeling is het de opgave de waardevolle landschappelijke structuren, inclusief de
stadsparken, te behouden en te versterken door de ontbrekende schakels te helen.”
Amsterdam-Noord onderscheidt vier landschappelijke hoofdstructuren: Waterlandse Zeedijk, NoordHollands Kanaal, het IJ en de noordoever, Landelijk noord met polders en bedijkingen.
Voor onze omgeving worden de volgende opgaven gezien:
➢ “De monumentale Waterlandse Zeedijk aanwijzen en ontwikkelen als één landschapspark.
Dit park bestaat uit een lint van omliggende dijk-gerelateerde parken (met elk een eigen
karakter en identiteit), aaneengeregen door de dijk. Maatvoering van dijk en parkzones
definiëren, zodat de dijk voor de toekomst waardevol blijft en context is voor stedelijke
ontwikkelingen.
➢ De Waterlandse Zeedijk weer inrichten als één herkenbaar geheel; één doorgaande route (in
ieder geval voor langzaam verkeer) met een eenvormig profiel (ook bij autogebruik) van
gebakken klinkerverharding, dijkwoningen en een dijklichaam met grastalud met iepen.
Dijkprofielen met planvorming in 2020 zijn: Durgerdammerdijk en Landsmeerderdijk bij de
Wilmkebreekpolder. Opgave is beide dijkdelen gelijkvormig, conform het Waterlandse
Zeedijkprincipe, te ontwerpen en daarmee de toon te zetten voor de hele Zeedijk. Daarbij
geldt: een zo smal mogelijk wegprofiel (incl. fiets, voet en parkeren) van gebakken klinkers
(tonrond / afwaterend op de dijk) met een continue bandenlijn.
➢ De dijkbebouwing langs de Waterlandse Zeedijk herstellen bij hiaten.
➢ Het historisch-landschappelijk karakter van de Buiksloterbreek herstellen. De Waterlandse
Zeedijk tot zijn recht laten komen. Groen, ecologie en water van de Buiksloterbreek
verbinden met de Kadoelerbreek.
➢ De Kadoelerbreek verbinden met groen en watergebied Buiksloterbreek. Watercompensatieopgave De Banne. Fietspad langs Kadoelerbreekgebied en Waterlandse Zeedijk
landschappelijk herstellen en historisch karakter (o.a. dijkdoorbraak) leesbaar maken.
➢ Waterlandse Zeedijk bij overgang Appelweg en Oostzanerdijk herkenbaar maken in de
openbare ruimte en landschappelijk versterken. Historisch woonlint Zuideinde versterken.
Onderzoek naar Oostzanersluis: nagaan of de vroegere waterverbinding tussen Zijkanaal I en
Twiske in ere kan worden hersteld.
➢ Met zorg omgaan met de cultuurhistorische Wilmkebreekpolder. De Landsmeerderdijk is één
van de randen van de polder. Deze wordt binnenkort versterkt door HHNK. Ook wordt het
wegprofiel aangepakt. Landschappelijke uitgangspunten zijn 1) dijkprofiel zo stijl mogelijk, 2)
wegprofiel zo smal mogelijk (incl. fiets, voet en parkeren) van gebakken klinkers tonrond /
afwaterend op de dijk) met een continue bandenlijn, 3) geen tot zo min mogelijk aantasting
van de markante landschappelijke eenheden zoals de Wilmkebreek en de Kadoelerbreek.
➢ De Wilmkebreekpolder is een rustgebied voor weidevogels. Het is een voor weidevogels
unieke locatie doordat het niet openbaar toegankelijk is voor de mens. Dit willen we
behouden.”
Amsterdam-Noord noemt hier dus als gemeentelijke opgaven dat de Landsmeerderdijk na
versterking door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een zo’n smal mogelijke
klinkerbestrating krijgt, en dat de Wilmkebreekpolder als rustgebied voor weidevogels behouden
moet blijven, en dus niet openbaar toegankelijk kan zijn. Prima dus, die laatste beleidswens. Maar
wel jammer dat de omschrijving wat te beperkt is: de polder is niet alleen een rustgebied, maar ook
een foerageer-en broedgebied en een overwinteringsgebied voor tal van vogelsoorten.
Verder pleit Amsterdam-Noord voor een onderzoek naar de mogelijkheden om de vroegere
Oostzanersluis in ere te herstellen. Wat ons betreft zou dat een stroomsluis moeten zijn, geen
scheepvaartsluis, die dient als ecologische verbinding tussen Zijkanaal I en de Twisk.
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Structuurkaart Groen en Ecologie

Structuurkaart Groen en Ecologie

Over het groen zegt Amsterdam-Noord:
“Het groen in Amsterdam-Noord vormt samen met de verschillende groene schakels op buurt-, wijken stadsniveau het groene raamwerk. Het groene raamwerk is belangrijk in een groeiende stad. Het
nodigt bewoners en bezoekers uit om te bewegen en eropuit te gaan. Voor de dieren in de stad
geldt hetzelfde. Gewenste eco-passages worden in kaart gebracht om knelpunten op te lossen. De
groenstructuren zorgen ervoor dat de dieren zich veilig kunnen bewegen. Het groen wordt daarom
ook gezien als ecologisch groen. Ook draagt het groen bij aan het verkoelen van de stad.”
Amsterdam-Noord bepleit de versterking en het herstel van landschappelijke zones (de groene
scheggen waaronder de Kadoelerbreek, de Noord-Hollands Kanaalzone, de Waterlandse
Zeedijkzone), herstel van de beleving van de cultuurhistorische dijk rond de Buikslotermeerpolder, en
uitbreiding in ruime zin van de Hoofdgroenstructuur (de Buiksloterbreek dient in zijn geheel
opgenomen te worden in de Hoofdgroenstructuur). Onderzocht gaat worden hoe de noordelijke IJoever kan functioneren als een doorgaande groene route.
Voor onze omgeving worden de volgende opgaven gezien:
➢ “De Waterlandse Zeedijk is één van de belangrijkste cultuurhistorische relicten in
Amsterdam-Noord. De dijk brengt de groenstructuren bij elkaar. De ambitie is om de
Waterlandse Zeedijk daar waar nodig te helen volgens de landschappelijke principes. De dijk
wordt hierdoor een landschapspark waarin alle dijk-gerelateerde parken samen komen als
een groene ruggengraat van Noord. De maat van de Waterlandse Zeedijk is van belang voor
het landschapspark. Knelpunten of ontbrekende schakels dienen versterkt te worden.
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➢ De Integrale Landschapskaart betreft het niveau van structuren en verbindingen. Als
uitwerkingsopgave (en in het kader van Groenvisie/Hoofdgroenstructuur van Amsterdam) is
het wenselijk een ecologische kaart voor Noord te maken met soortenrijkdom,
natuurwaarden, doelsoorten en ecologische kwetsbare plekken. In de groenkaart staan
kansen voor eco-passages. Onderzoek welke prioritaire en diervriendelijke eco-passages
uitgevoerd kunnen te worden en hoe het gefinancierd kan worden.
➢ Ontwikkelen van een groene corridor Oostertocht-Westertocht tussen Buiksloterbreek en
Noorder IJ-Plas met hoge ecologische waarde. Versterk de ecologische groenstructuur met
verbindingen en doorzichten naar het IJ, bij de groene balkons aan het IJ (Keerkringpark en
de Melissaweg/Softwareweg). Groenstrook in de Krasseurstraat biedt naast Klaprozenweg
optie voor een ecologische groenverbinding.
➢ De groenstructuur bij Sportpark Oostzaan is een belangrijke verbinding. Het verbindt
Oostertocht met de Waterlandse Zeedijk en via Zijkanaal I met het IJ.
➢ De Noorder IJplas ligt als solitair groenelement in de hoofdgroenstructuur. Op dit moment
wordt gewerkt aan een visie om de Noorder IJplas te transformeren tot stadspark in het
kader van de Haven-Stad transformatie. Opgave is het gebied op twee wijzen sterk te
verbinden aan de landschappelijke en groene structuur van de stad: 1) aan de Waterlandse
Zeedijk / IJdijk en 2) aan de Oostertocht-Westertocht.
➢ Zijkanaal I is ooit het IJ geweest. Voorafgaand aan de inpoldering en aanplempingen van
land, beschermde de Waterlandse Zeedijk het land tegen de zee. Door de aanplemping van
Cornelis Douwes terrein (Noord polder) is Zijkanaal I ontstaan. Het is wenselijk om de oevers
langs Zijkanaal I te vergroenen en te verzachten, zodat het bijdraagt aan de ecologie en
biodiversiteit van de stad.
➢ Landschapszone Kadoelen kent nog steeds de oorspronkelijke Waterlandse veenweideverkaveling. Het is voornamelijk in gebruik als sportvelden, manege en volkstuinen. Opgave is
deze functies beter in te bedden in de karakteristieke zone tussen Waterland en de
Waterlandse Zeedijk en om groene, ecologische en recreatieve verbindingen te maken. In dit
gebied leeft de Noordse woelmuis binnen de ringweg van Amsterdam; kansen deze
bijzondere natuur dieper de stad in te krijgen.
➢ Het Buiksloterbreekpark is in de hoofdgroenstructuur aangewezen als ruigte- en
struinnatuur. De aanwezigheid van de breek verwijst naar de historische dijkdoorbraak. Het
park rond de breek wordt heringericht zodat de historische Buiksloterbreek en de connectie
met de dijk weer tot zijn recht komt.
➢ De Wilmkebreekpolder is een rustgebied voor weidevogels. Het is een voor weidevogels
unieke locatie doordat het niet openbaar toegankelijk is voor de mens. Dit dient behouden te
blijven.”
Amsterdam-Noord wil dus vooral werken aan het versterken en zo mogelijk uitbreiden van
groengebieden en het creëren van ecologische verbindingen. Wij zien voor de Wilmkebreekpolder als
raakvlakken: het versterken en verhogen van de natuurwaarden, en het realiseren van ecologische
verbindingen met de omgeving (Zijkanaal I, de Twisk, Kadoelerbreek).

Structuurkaart Water
Ter inleiding zegt Amsterdam-Noord over het water:
“Het water is een belangrijk element in de historische en bestaande structuur van AmsterdamNoord. De kracht van de zee zorgde voor dijkdoorbraken in de historische Waterlandse Zeedijk. Door
afkalving van de grond ontstonden er meren in het landschap die op een later tijdstip zijn
drooggelegd tot polders. Tussen stad en land liggen nog vele (historische) vaarroutes. Niet alle routes
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zijn meer bevaarbaar en dienen hersteld te worden. Denk bijvoorbeeld aan de Waterlandse
Melkschuit waarbij boeren hun melk vanuit Waterland naar het centrum van Amsterdam brachten.
Stad en land dienen weer via de waterwegen met elkaar in verbinding te staan en de polders dienen
weer tot hun recht te komen als historische watersystemen.”

Structuurkaart Water

Voor onze omgeving worden de volgende opgaven gezien:
➢ “De Waterlandse Zeedijk is een herkenbare structuur van origine. In het verleden lag de dijk
volledig aan het ’t IJ maar in het verloop der jaren is de dijk onderdeel gaan uitmaken van het
stedelijk netwerk. Speerpunt is om de gehele benedensloot achter de dijk in ere te
herstellen.
➢ De vaarroutes van de Waterlandse Melkschuit behoren waarschijnlijk tot de oudste
vaarroutes in Amsterdam-Noord; ze vormden de verbinding tussen het centrum van
Amsterdam en het landelijk gebied. Het is wenselijk om te onderzoeken of het mogelijk is om
deze vaarroutes te herstellen voor kano’s en fluisterbootjes, zodat stad en land via het water
weer verbonden worden.
➢ Groene / blauwe verbindingen tussen de stad en het landschap dienen zowel voor de
recreant als flora en fauna. De wateroevers dienen natuurvriendelijke en zachte oevers te
worden.
➢ Onderzoeken of bij het gemaal aan de Kadoelenweg een uitzichtpunt mogelijk is zodat men
niet alleen vanaf de Landsmeerderdijk, maar ook vanaf de Kadoelenweg kan genieten van de
Wilmkebreek.
➢ Het Twiske is een oorspronkelijke veenrivier door het veenweidelandschap. Een deel valt nog
als brede sloot met natuurlijke rietkragen binnen de ring. Onderzocht gaat worden of via de
oude Oostzaner overtoom dan wel via de nog onder de grond aanwezige schutsluis een link
(kano-overstap) gelegd kan worden naar het Zijkanaal I. De meervleermuis maakt gebruik
van deze oude waterstructuur en heeft donkerte en natuurvriendelijke oevers nodig.
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➢ Nabij het muziekgebouw het Concertgemaal (het oude gemaal aan de Kadoelerbreek) ligt de
ambitie om een vaarroute te creëren door de Landschapszone Kadoelen en zo de verbinding
te leggen met Landelijk Noord. Onderzocht gaat worden of bij de Kadoelerbreek een
overhaal voor roeiboten mogelijk is.“
Amsterdam-Noord wil dus graag oude vaarverbindingen vanuit Waterland gaan herstellen voor
recreatie-doeleinden, maar ook met het oog op het creëren of herstellen van ecologische
verbindingen. Wij zijn evenwel bang dat die recreatieve vaarverbindingen niet in het belang zullen
zijn van de kwetsbare groene gebieden, waar de verbindingen doorheen lopen. Ook zijn we bang dat
de vaarverbindingen overlast gaan geven voor de buurtbewoners.

Structuurkaart Gebruik

Structuurkaart Gebruik

Over het gebruik zegt Amsterdam-Noord:
“ Voor lange verbindingen tussen stad en landschap dienen groene landschappelijke structuren
doorgetrokken te worden door sportvelden en/of tuinparken, waardoor deze onderdeel worden
van het landschap. Recreatieve routes op buurtniveau dienen gekoppeld te worden aan de grotere
groen- en waterstructuren. Bewoners dienen zich makkelijk te kunnen verplaatsen via en in het
groen. Niet al het groen is openbaar. Denk bijvoorbeeld aan volkstuinen en sportparken. Beide
maken vaak onderdeel uit van een groenstructuur. Ter versterking van het groen is het wenselijk om
te onderzoeken hoe semi-openbare gebieden onderdeel kunnen worden van het groene raamwerk.”
Voor onze omgeving worden de volgende opgaven gezien:
➢ “Het Groennet bestaat uit comfortabele routes door een veilige, gezonde, aantrekkelijke,
groene omgeving, zoveel mogelijk ontvlochten van het autoverkeer. Daarnaast worden door
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de groene routes belangrijke groengebieden binnen en buiten de stad met elkaar verbonden.
Het groennet wordt zoveel als mogelijk aangesloten op landelijke fietspaden.
➢ Naast het Groennet dienen ook recreatieve routes op buurtniveau gekoppeld te worden aan
de grotere groenstructuren. Bewoners dienen zich makkelijk te kunnen verplaatsen via en in
het groen.
➢ In de Kadoelerbreek en het Nesciopark (Schellingwouderbreekpark) wordt onderzocht in
hoeverre een laarzenpad gerealiseerd kan worden. Bij de Kadoelerbreek is het dan mogelijk
om een rondje rondom de breek te struinen. Ook wordt gekeken of er op meerdere locaties
een laarzenpad mogelijk is.
➢ Onderzoek naar de herinrichting en mogelijke uitbreiding van Sportpark Kadoelen (o.a.
terrein ten oosten en noordoosten van het Vikingpad).”

Inspraakreactie van de Vereniging bij de Integrale Landschapskaart
De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft een inspraakreactie ingediend. Een
aantal suggesties is in de een of andere vorm overgenomen.
De vraag is natuurlijk wel of de ‘Integrale Landschapskaart Noord’ voldoende gewicht heeft om in
toekomstige, grootstedelijke planologische ontwikkelingen een rol van betekenis te kunnen spelen.
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3 Stedelijke Groenvisie 2050 – Omgevingsvisie
Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft de ‘Stedelijke Groenvisie 2050’ uitgebracht. Deze visie heeft tot 25
juni 2020 voor inspraak door stadsdelen en bewoners ter visie gelegen. De voorlopige versie is in te
zien op www.amsterdam.nl. De ‘Integrale Landschapskaart Noord’ is door stadsdeel Noord gebruikt
als inbreng in de Groenvisie.
De ‘Stedelijke Groenvisie 2050’ is van een hoger abstractieniveau dan de ‘Integrale Landschapskaart
Noord’. De Groenvisie “schets een beeld van Amsterdam als groene stad en hoe dit zich tussen nu en
2050 verder kan ontwikkelen”. Kernpunten voor het groenbeleid zijn ‘gezondheid’, ‘sociaal welzijn’,
‘klimaatadaptatie’ en ‘natuur’.
Om de gewenste, robuuste, groene structuur in de stad Amsterdam te verkrijgen wordt uitgegaan
van de principes:
➢
➢
➢
➢

We zorgen voor genoeg gevarieerd groen voor iedereen.
We zorgen voor groen dat bijdraagt aan verschillende beleidsopgaven.
De stad wordt natuurinclusief aangelegd en beheerd.
Aan groen werken we samen.

Het meest concreet wordt de visie in hoofdstuk 3: ‘Wat gaan we doen?’. Het gaat dan om het
verbeteren, uitbreiden of groener maken van:
➢ groene en groen-blauwe verbindingen (het groene netwerk wordt uitgebreid; de buurten,
wijken, parkgebieden en het landschap worden verbonden door groene oevers, lanen,
(stads)straten, kades en routes)
➢ groene gebouwen (bijna de helft van de stad bestaat uit gebouwen, tuinen en bedrijventerreinen; door de verdichting van de bebouwing wordt die ruimte steeds belangrijker; er
zijn kansen om die ruimte groener te maken)
➢ parkgebieden (grote groengebieden zijn de oases van de stad, het zijn plekken om de rust of
juist gezelschap op te zoeken; de wens is om de parken uit te breiden)
➢ landschap om de stad (rondom de stad kom je in het rustige groene landschap: de
Brettenzone, de Tuinen van West, Waterland, de Diemerscheg, de Amstelscheg of het
Amsterdamse Bos; de wens is om deze gebieden onbebouwd te laten, de koppen van de
groene scheggen te ontwikkelen tot landschapsparken voor meer recreatieve activiteiten
door een breed publiek, en om betere verbindingen te maken met de stad).

De gemeente Amsterdam zal de ‘Stedelijke Groenvisie 2050’ gebruiken bij het opstellen van de
‘Omgevingsvisie Amsterdam’. Deze omgevingsvisie wordt een belangrijk planologisch raamwerk voor
stedelijke ontwikkelingen en zal mogelijk op dezelfde manier worden gebruikt als de huidige
bestemmingsplannen. Zaak voor de Vereniging om de ‘Omgevingsvisie Amsterdam’ nauwlettend in
de gaten te houden!

Amsterdam, 7 september 2020
Tom Jongeling
lid van het bestuur
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