
Een ecologisch stadspark in Osdorp
 

- Idcecn over de inrichting -


Vlees noch vis 
Sinds ik enkele jaren geleden een tijdje 
als vrijwilliger in natuurtuin de Wie
dijk heb gewerkt, kom ik geregeld in 
stadsdeel Osdorp te Amsterdam. Als 
Amsterdammer was ik daarvoorheen 
zelden geweest. Met uitzondering van 
enkele natuurrijke gebieden kenmerkt 
dit gebied zich door rechte, tochtige 
wegen, grijze flats, veel bestrating en 
strakke kanalen met bomen en gras er
langs. Een typische tuinstad uit de ja
ren '50 en '60. Vlees noch vis. 
Het is geen stad, geen dorp en ook 
geen natuur. De Wiedijk ligt hier als 
een zinderend stukje leven middenin. 
Fietsend door de wijk is het moeilijk 
om, als tuinontwerpster en liefbebber 
van natuurlijk groen, niet te fantaseren 
over drastische ingrepen in deze kale 
rechtlijnigheid. Hier een heuvel, daar 
een bloemrijke berm, daar wat knot
wilgen, een eilandje in het water, etce
tera. 

Eindexamenproject 
Toen Ruud van Kempen (beheerder 
van de Wiedijk) en ik voor een eind
examenproject van de TIFF-cursus 
(Toepassing Inheemse Flora enFau
na, vakcursus van het AOe Friesland, 
in Leeuwarden) een stuk grond zoch
ten om in te rich ten, kregen we van het 
stadsdeel een groene strook aangewe
zen langs de randen van het zogeheten 
Zuidwestkwadrant van Osdorp. Deze 
groene strook bestaat nu uit eendroef
geestig stadspark waar wat planten be
treft voomamelijk vrij algemene soor
ten worden aangetroffen en dat relatief 
arm is aan diersoorten. 
Ons on twerp zal weliswaar fictief zijn, 
maar moet uitvoerbaar zijn en een rea
listische begroting bevatten en een dui
delijk beheerplan. 

Sanne Horn
 

Als het goed genoeg wordt bevonden 
kan het zelfs tot een definitief ontwerp 
leiden. 

Eindelijk kunnen we al 

onze dromen, wensen 

en ideeen over Osdorp 

kwijt in een on twerp. 

Urban villa's en stadsnatuur 
Het hele Zuidwestkwadrant wordt in 
de komende jaren volkomen gemoder
niseerd. In 1995 tekenden de woning
corporaties en Stadsdeel Osdorp een 
samenwerkingsovereenkomst. Doel 
van deze overeenkomst is om meer va
riatie in de woningvoorraad te bren
gen. Sommige flatgebouwen worden 
gesloopt, andere flats worden aange
past aan de huidige wooneisen en nieu
we urban villa's zullen verrijzen. 

Natuurlijke oever bij De Wiedijk 

Een ander doel van de overeenkomst is 
om de hoeveelheid groen in het gebied 
te handhaven, maarmet een hogere 
kwaliteit en meer variatie. Kansen 
voor stadsnatuur moeten in dit plan ex
tra aandacht krijgen. 
Het plan bevat ook een toevoeging van 
een nieuw groen gebied aan de be
staande groenstrook dat zal moeten 
worden ingericht als manifestatie- en 
recreatieterrein. 
Het is de kunst om beide wensen orga
nisch in een on twerp te integreren. We 
denken dat het goed mogelijk is om het 
gebied aantrekkelijk te maken voor zo
wel een groot publiek als voor diverse 
planten en dieren. 
Ook al wordt het intensief gebruikt dan 
kun je met kleine ingrepen de natuur
waarde al verbeteren. Plekken kunnen 
minder vaak gemaaid worden, inheem
se heesters en bomen kunnen worden 
aangeplant en de oeverkade aangepast, 
Zo verloopt de overgang met het toe
komstig natuurrijk gebied dat hiemaast 
zal komen te liggen op een vloeiende 
wijze. 

Een goede inrichting, een duidelijk be
heerplan en zorgvuldig beheer zijn on
misbaar. Dit laatste zal het grootste 
probleem vormen. 
Het zou zo langzamerhand tach eens 
de gewoonste zaak van de wereld moe
ten zijn voor de groenvoorziening om 
een hooiland te beheren of een takken
ril te maken. Maar helaas is het nog 
niet zo ver. Iedereen van de groenvoor
ziening, inclusief de mensen van kan
toor, zouden eens een tijdje in de Wie
dijk moeten werken. Niet dat Ruud dat 
zo leuk zou vinden maar het zou wel 
een gunstige invloed hebben op de 
stadsnatuur. Nu wordt er steeds maar 
weer gekozen voor traditionele oplos
singen omdat de kennis ontbreekt, 
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Een groot gebied 
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Het oppervlak van bet door ons in te 
ricbten groene gebied is 8,94 bectare. 
Aan de ene kant is bet begrensd door 
een recbt kanaal met stenen oeverrand 
en aan de andere kant door een straat 
rnet flatgebouwen, Verder worden drie 
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, golvende Iijnen om de strakke vorm
• r><+= geving van Osdorp te doorbreken en 
:: overal in de wijk worden stukken ga
: : zon niet intensief maar extensief be

binnentuinen van de flats bij bet geheel ) I. '; D £011? ----------- --, --- heerd ~~ worden bagen van inbeem se 
betrokken zodat daar nog eens 1,75 
hectare bij komt. Alles te samen een 
groot gebied . 
Voor ons kan bet niet groot genoeg 
zijn . Eindelijk kunnen we al onze dro
men, wensen en ideeen over Osdorp 
kwijt in een ontwerp. 
De flora en fauna van bet Zuidwest
kwadrant zijn nu voor een groot deel 
afuankelijk van migratie van planten 
en dieren uit ' brongebieden' elders, 
zoals begraafplaats Westgaarde en bet 
Sloterpark. Er zijn enkele potentiele 
ecologische verbindingszones met een 
groot aantal knooppunten die opgelost 
zouden moe ten worden om migratie 
mogelijk te maken. Het ontwikkelings
plan De Groene As dat door de provin
cie Noord-Holland is ontwikkeld lOU 

bier uitkom st moe ten bieden . Helaas 
wordt dit plan niet consistent uitge
voerd door de gemeente. In bet kader 
van De Groene As wordt voor sommi
ge projecten veel geld uitgegeven maar 
laat men op een cruciale plek net zo 
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makkelijk een plezierbaven met restau
rant verrijzen waardoor de verbinding 
tussen gebieden weer doorbroken 
wordt . 

Doelstellingen 
* Een van onze belangrijkste doelstel
lingen bij bet ontwerp van bet gebied 
in bet Zuidwestkwadrant is om bet ge
bied zo toegankelijk mogelijk te ma-
ken. Geen natuureiland in een stede
lijke omgeving. Een dergelijk gebied 
trekt slechts een kleine groep van al 
ge'interesseerde buurtbewoners. Het is 
ons streven om ook vele anderen in on
ze natuur te lokken . Natuurliefbebbers 
zuilen in dit park bun plek vinden, 
maar ook bezoekers die aan de rand 
van bet park op een bankje willen zit-
ten of willen recreeren aan bet water. 
De inricbting is zodanig dat de bezoe
ker zelf kan kiezen of bij bet gebied op 
een snelle manier doorkruist of langs 

begroeiing aangeplant. 
* Reeds aanwezig bosplantsoen en so
litaire bomen blijven zoveel mogelijk 
gespaard en er wordt gewerkt met een 
gesloten grondbalans waarbij alle 
ontgraven grond en s tenen in bet pro
ject worden verwerkt. Er komt bijvoor
beeld een enorme hoeveelheid steen 
vrij van de oeverrand die bijna hele
maal wordt weggebaald. Deze puin
brokken zullen tot diep in de wijk te
rug te vinden zijn langs de straten en in 
bet park in een uitkijktoren, op twee 
heuvels, in een lange slangenmuur en 
in verscbillende kunstwerken die ver
spreid door bet park liggen. 

Dromen over de inrichting 
- natuurlijke oevers 
De natuurlijke oevers vormen een gril

lige begrenzing aan de cost- en zuid

kant van bet park ,
 
In bet water worden voorzetoevers ge

plaatst van wilgenbossen om de grond
 
langs de oevers vast te houden om
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maximale diepte voor doorvaart te ga
randeren. De nieuwe oever geeft een 
enorme oppervIaktevergroting in ver
houding tot de oude reehte kade en 
biedt nu, dankzij de variatie in nat en 
droog, ook plaats aan een gevarieerde 
flora en fauna. 
De inhammen varieren Iangs de hele 
oever in diepte en oppervIakte. Er zijn 
eilandjes en schiereilandjes, op andere 
plekken moerasgebieden en de bereik
baarheid wordt over de hele lengte be
paald door het weI of niet aanplanten 
van dichte ondoordringbare struiken, 
gemengd met takkenriIlen. 

- het manifesuuie-recreatieterrein 
Hier speelt de open ruimte een grote
 
rol en biedt het plaats aan een groot
 
publiek. Het bestaat voomamelijk uit
 
de originele grasmat geeombineerd
 
met stukken bloemrijk grasland en
 
voorjaarsweide.
 
De oever wordt afgeschermd en is al

leen te zien vanaf een hoog gelegen
 
uitzichtpunt in het midden. Dit uit

zichtpunt bestaat voor een gedeelte uit
 
brokstukken puin en kan tijdens mani

festaties ook dienst doen als een SOOft
 

podium .
 
Aan de straatkant liggen twee cirkel

vormige pleinen voor meer intimiteit.
 
Hier zitje beschut onder de bomen op
 
een bankje en er is plaats voor een kin

derspeelplaats of een fontein. Drie
 
kunstwerken liggen in het verlengde
 
hiervan. Grate verweerde stoelen van
 
steen die uitkijken over het hele ter

rein.
 
Om zelf over het gebied uit te kunnen
 
kijken klim je op een van de twee gro

te heuvels die aan de andere kant van
 
het fietspad liggen en kun je zitten op
 
de grate stukken steen die uitsteken .
 
Vandaaruit zie je de salamandervijver.
 
Een grate vijver die Diet in verbinding
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staat met het grachtenwater en dus af
hankelijk is van grand- en regenwater. 
Dit is gunstig voor de waterkwaliteit 
en daarmee aantrekkelijk voor veel 
planten en dieren. Van hieruit slinge
ren kleine paadjes rondom de vijver de 
rest van het gebied in. 

- het smalle gebied 
In dit gedeelte waar het park wat smal
ler wordt doorkruisen we via brugge
tjes de meanderende oever. Zij wordt 
verfraaid door tienlallen knotwilgen. 
Het fietspad Ioopt hier dwars door een 
grote bloemenweide waar duizenden 
wilde planten bloeien. In het smaIste 
stuk leidt het pad langs Zeeuwse hagen 
die in het voorjaar bloeien en bestaan 
uit eenstijlige meidoom, Spaanse aak, 
kruisbes en sleedoom. Vogels en in
seeten zuIlen hier rijk vertegenwoor
digd zijn. En aan de waterkant liggen, 

na!uurlijke oever 
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afgeschermd door de hagen, vier pad
denpoelen in rust verzonken. 
Aangekomen bij de Pieter Calandlaan 
zien we een kerk liggen. Nu staat hij 
verloren op een stukje afgetrapt gazon, 
maar wat de kerk natuurlijk nodig 
heeft is een prachtige artsenijhof met 
geneeskrachtige planten en keuken
kruiden en een boomgaard mel appel
en perenbomen. Dit is dan een plek die 
intensief beheer nodig heeft. De kerk
gemeenschap zelf of een hier dichtbij 

17



gelegen school zouden bet beheer op 
zich kunnen nemen en zicb over meer 
plekken, zoals de knotwilgen, kunnen 
ontfermen. 
Aan de andere kant van de drukke weg 
komen we in bet laatste gedeelte van 
bet smalle gebied. Een eco-ricbel on
der de brug geeft dieren de kans deze 
weg ongebinderd te passeren. 
Hier wordt een hoogteverschil tussen 
straat en oever opgevangen door een 
lange slangenmuur van anderbalve me
ter hoogte. De muur zal vol komen te 
staan met mooie muurbegroeiing en is 
vanaf bet slingerpad langs de oever 
goed te bewonderen. 

• het coulisselandschap 
Samen met drie binnentuinen vormt 
bet couJisselandscbap bet laatste ge
deelte van deze rondgang door bet 
park. De binnentuinen V01TI1en met el
kaar weer zo'n apart gebied dat we, 
om langdradigbeid te voorkomen, dit 
gebied overslaan. We bevinden ons nu 
in bet Jan van Zutpbenplantsoen waar 
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we bet coulisselandscbap bebben gesi
tueerd. Het is een type landscbap dat 
gekenmerkt wordt door kleine 
ruimtes die veel doorzichten 
bieden en begrensd worden 
door bos en struweel. Deze zo
genaamde kamers geven een 
gevoel van intimiteit en zijn 
door de luwe Jigging rijk aan 
vogels en insecten. 
Ook bier zijn stukken kade
muur blijven liggen. Afbanke
lijk van boe de grond erom
been verschoven is ligt ze nu 
eens op bet land, dan weer in 
bet water en beeft de kademuur 
een totaal andere rol gekregen 
in dit nieuwe natuurrijke ge
bied. 

Maar helaas... 
Aan bet eind van de zomer van 1998 
bebben we dit uitgebreide plan gepre
senteerd bij bet stadsdeel Osdorp. Het 
was niet uitgesloten dat ons schetsont
werp als basis zou kunnen dienen voor 

bet toekomstige park. Maar helaas ..., 
onze boop bleek overmoedig. De op
dracbt was al vergeven aan een land
schapsarchitect met grote naam. 
En afgelopen week bebben we zijn 
schetsontwerp gezien. In bet park, ons 
park, dat ooit is uitgeroepen tot ecolo
gisch voorbeeldgebied zal een giganti
sche recreatieboulevard komen. Het 
bestaat uit een diagonaal gelegen baan 
van verbarding waarin speeltoestellen 
Jiggen, wat plukken green en een skee
lerbaan. Het doet denken aan gedeeltes 
van bet nieuwe Museumplein. De eco
Iogische oever zal bestaan uit keien die 
opgestapeld liggen tegen de bestaande 
kademuur. Dit ontwerp sluit volgens 
de architect goed aan bij de architec
tuur. 

Maar wie zal bet tij eens doen keren? 
Een actieve buurtbewoner vecbt op bet 
moment nog door voor meer natuur en 
gebruikt ons plan als voorbeeld. bet 
gebied is nog niet verloren. 
Wij moeten nu even bijkomen maar 
gaan straks ook gewoon weer verder: 
met nieuwe plannen maken en einde
loos fantaseren! 0 

Sanne Horn is tuinontwerpster.
 
Dit schetsontwerp voor een natuur

vriendelijker inriciuing van de Zuid

westkwadrant in Amsterdam-Osdorp
 
maakte zij samen met Ruud van
 
Kempen, beheerdervan natuurtuin
 
de Wiedijk .
 

Meer infonnatie:
 
Sanne Horn, tel. 020-6628037
 
Ruud van Kempen, tel. 020-6869783
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