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1. Inleiding en leeswijzer 

Voor u ligt de Nota van Beantwoording (NvB) van het concept Toekomstplan Gaasperplas 2020 en verder. Het Toekomstplan beschrijft de 

ambities voor de komende 40 jaar van de Gaasperplas en het park eromheen. In deze Nota van Beantwoording zijn alle reacties opgenomen die 

tijdens de consultatieperiode (van 12 december 2019 tot en met 18 februari 2020) op het Toekomstplan bij de gemeente Amsterdam zijn 

binnengekomen. De vaak uitgebreide inspraakreacties tonen een grote betrokkenheid van de omgeving en gebruikers van het park. De gemeente 

Amsterdam dankt de indieners voor hun inspraakreacties.  

 

 

 
Figuur 1. Voorpagina Toekomstplan Gaasperplas 

 

 

Het volledige Toekomstplan Gaasperplas is digitaal te raadplegen via de projectwebsite Gaasperplas, www.amsterdam.nl/gaasperplas. 

 

 

 

http://www.amsterdam.nl/gaasperplas
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Aanleiding en vervolgproces 

Het Toekomstplan Gaasperplas is tot stand gekomen door een uitgebreid participatieproces. In opdracht van en in samenwerking met de 

gemeente Amsterdam en Recreatieschap Noord-Holland (RNH) heeft onafhankelijk bureau Stroom onderdelen van het participatieproces 

begeleid. RNH is de ambtelijke organisatie van de beheerder van het park Groengebied Amstelland (GGA). Naast de inbreng van de meedenk- en 

klankbordgroep leden, zijn vele gesprekken gevoerd met omwonenden, gebruikers van het park, zittende ondernemers en andere 

Amsterdammers. De volledige beschrijving en opgehaalde resultaten vanuit deze participatie is te lezen in het Participatieverslag (bijlage 10).  

Als sluitstuk van het participatietraject is de inspraakprocedure doorlopen. Tijdens deze periode zijn belangstellenden geïnformeerd over het 

Toekomstplan en zijn zij in de gelegenheid gesteld hun mening op het plan te geven. Indieners konden een inspraakreactie meegeven en een 

enquête als draagvlakindicatie invullen. Deze Nota van Beantwoording is het resultaat van de inspraakprocedure. Het stelt belanghebbenden in 

staat kennis te nemen van de inspraakreacties en beantwoording namens de gemeente en RNH.  

 

Vervolgproces 

Deze Nota van Beantwoording is door de gemeente Amsterdam in samenwerking met RNH opgesteld. De nota wordt aan het dagelijks bestuur 

van stadsdeel Zuidoost voorgelegd ter vaststelling. Samen met de Nota van Beantwoording, het advies van de Stadsdeelcommissie en het 

bestuurlijk advies van Groengebied Amstelland wordt vervolgens het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) en het bestuur van GGA 

geïnformeerd en geadviseerd. Het college van B&W wordt gevraagd om aan de hand van dit advies het Toekomstplan vast te stellen. We noemen 

dat een Voorkeursbesluit (PBI fase 2). Vanaf het moment dat de nota door het dagelijks bestuur is vastgesteld, is deze nota openbaar. Alle 

indieners krijgen bericht van de gemeente met daarin een link naar de Gaasperplas projectpagina waarop de nota digitaal te raadplegen is. Nadat 

het Voorkeursbesluit door het college van B&W is genomen, volgt de verdere uitwerking van de wijzigingen op het plan, zoals in hoofdstuk 3 

genoemd. De verdere uitwerking zal vervolgens bekrachtigd worden met een investeringsbesluit in combinatie met het vastgestelde definitief 

ontwerp. 

 

Context Toekomstplan 

De ambitie van het Toekomstplan Gaasperplas is om van de Gaasperplas weer een aantrekkelijk groengebied te maken voor alle bewoners van 

stadsdeel Zuidoost, andere Amsterdammers en buren. Een groen omzoomde, goed bereikbare recreatieplas voor iedereen met ruimte voor spel, 

recreatie en sport en uitnodigend om in te bewegen en van de natuur te genieten. Het plan gaat ook over het verhogen van biodiversiteit, 

natuurontwikkeling, een duidelijke zonering van natuur- en recreatiezones, een betere oriëntatie in het gebied voor fietsers en wandelaars en 

meer sport-, speel- en recreatievoorzieningen. In het Toekomstplan is uitdrukkelijk ruimte gemaakt voor veel verschillende groepen bezoekers.  
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Op basis van de in 2016 bestuurlijk vastgestelde Ontwikkelstrategie is het concept Toekomstplan Gaasperplas 2020 en verder tot stand gekomen. 

Het Toekomstplan geeft tevens invulling aan de taakstelling van het beheer en de inkomsten van het Groengebied Amstelland. Ook is door dit 

plan uitvoering gegeven aan de motie 974 van Groen, Van den Berg, Van Soest (BD).  
Het Toekomstplan geeft invulling aan het coalitieakkoord op de onderdelen: inclusief en verbonden, duurzaam en groen, balans in de stad, 
democratisering en de digitale stad en ontspannen in een levendige stad. Een voorbeeld hiervan is dat het Toekomstplan aansluit bij de 
programmering van Ontwikkelbuurten Zuidoost waarin maatregelen zijn opgenomen om beweging onder bewoners te stimuleren. Op deze 
manier sluit het aan bij de bewegingsprogrammering die nodig is om gezondheidsproblematiek zoals obesitas tegen te gaan.   
 
Consultatieperiode 

De consultatieperiode liep van 12 december 2019 tot en met 18 februari 2020 en besloeg in totaal 9 weken. In tegenstelling tot de reguliere 

procedure is de consultatieperiode in verband met het Kerstreces met 3 weken verlengd. Voorafgaand en tijdens de consultatieperiode zijn zoveel 

mogelijk omwonenden, belanghebbenden, ondernemers en gebruikers van het park geïnformeerd over de inhoud van het Toekomstplan en het 

(inspraak)proces. Dit is onder andere gebeurd door:    

 Publicatie van nieuwsberichten en recente informatie via de projectwebsite Gaasperplas (officiële website van de gemeente Amsterdam);  

 Publicatie van nieuwsberichten met daarin vermeld de start van de consultatieperiode in de fysieke kranten Het Parool en De Echo. Ook 

heeft er een officiële bekendmaking op de website www.bekendmakingen.nl gestaan;  

 Organisatie van drie informatieve inloopbijeenkomsten op drie verschillende locaties binnen Amsterdam Zuidoost (Stadsdeelkantoor 

Zuidoost, buurtcentrum No Limit en Congreslocatie Planetarium, nabij Nellestein); 

 Verzending van papieren huis-aan-huis flyer met uitnodiging voor de drie inloopbijeenkomsten naar 13.000 omwonenden van het park 

(half december 2019);  

 Publicatie van uitnodiging voor de inloopbijeenkomsten via social media, website en gedrukte middelen als WeesperNieuws voor 

inwoners van Weesp en omstreken. 

In totaal zijn binnen de genoemde periode 220 inhoudelijke reacties op het plan binnengekomen.  

 

Verspreidingsgebied 

Indieners van een zienswijze zijn niet verplicht geweest hun adres of postcode door te geven. Ongeveer de helft van de indieners heeft dit wel 

gedaan. Op basis van deze gegevens is te concluderen dat een ruime meerderheid aan reacties van bewoners binnen stadsdeel Zuidoost zijn. 

Daarnaast zijn reacties binnengekomen van bewoners van andere stadsdelen en plaatsen, waaronder Amsterdam Centrum, West, IJburg en Zuid 

en de plaatsen Weesp, Diemen en Amstelveen.   
 
 

http://www.bekendmakingen.nl/
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Enquête 

Tijdens de consultatieperiode is ook een draagvlakindicatie gehouden in de vorm van een enquête. Bureau Stroom heeft als onafhankelijk bureau 

de enquête opgesteld en geanalyseerd. Deze enquête is in totaal door 748 respondenten ingevuld en is zowel digitaal via de projectwebsite als 

fysiek tijdens de drie inloopbijeenkomsten afgenomen. De enquête bevatte vragen over in hoeverre de respondenten bepaalde thema’s, zoals 

natuur, recreatie, ruimte voor rust en oriëntatie in het park in het Toekomstplan voldoende vonden opgenomen. 

 

Uit de resultaten van de enquête zijn meerdere conclusies te trekken. Bureau Stroom heeft een rapport opgesteld met daarin een analyse van de 

resultaten en tussentijdse conclusies, zie hiervoor bijlage 12.  

Samengevat zijn op basis van de resultaten de volgende conclusies te trekken:  

 Het ontwerp van het Toekomstplan wordt door de meerderheid (75%) van de respondenten voldoende tot uitstekend beoordeeld;  

 De jongere doelgroep is over het algemeen positiever over het ontwerp dan de oudere doelgroep;  

 De respondenten uit Weesp zijn het meest positief over het ontwerp, de respondenten uit Nellestein het meest negatief; 

 De groep respondenten uit Nellestein en de groep senioren (66+ jaar) samen genomen vinden de enquête een minder geschikte manier 

om hun mening te geven;  

 De enquête wordt over het algemeen als een goede manier om een mening te geven (62%, dit zijn in totaal 464 respondenten).  

 

Leeswijzer Nota van Beantwoording  

Na deze inleiding en leeswijzer volgt hoofdstuk 2, Proces verwerking en beantwoording zienswijzen, waarin een toelichting is opgenomen over de 

aanpak van de verwerking en beantwoording van alle binnengekomen reacties. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen 

die in het Toekomstplan overgenomen zijn, van de items die al in het Toekomstplan opgenomen waren en van de items die niet in het 

Toekomstplan overgenomen zijn. In hoofdstuk 4 volgt de inhoudelijke beantwoording van de gemeente Amsterdam. Per thema kunt u lezen op 

welke wijze de gemeente de veelal samengevatte reacties beantwoordt. 
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2. Proces verwerking en beantwoording zienswijzen 

Alle binnengekomen reacties zijn zorgvuldig door de gemeente Amsterdam behandeld en opgenomen in deze Nota van Beantwoording. Er is 

begonnen met het lezen en anonimiseren van alle reacties inclusief de bijlagen. Hierdoor is de inhoud niet te herleiden naar de indiener. De 

reacties vanuit organisaties en/of verenigingen zijn wel herleidbaar (zie figuur 2). De uiteindelijke beantwoording van alle zienswijzen is afgestemd 

met Recreatie Noord-Holland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Overzicht van de organisaties, verenigingen en/of stichtingen die inhoudelijk hebben gereageerd. 

 

Werkwijze 

De inhoud van de 220 binnengekomen reacties zijn onderverdeeld in 9 categorieën, waarvan 8 categorieën met een inhoudelijk thema, een 

categorie ‘overig’ (zie figuur 2). Door deze opsplitsing was het mogelijk de beantwoording zo goed mogelijk per thema op te pakken. Hierdoor 

blijft de nota ook leesbaar. Op basis van de diverse samenvattingen is de inhoudelijke beantwoording vanuit de gemeente opgesteld. 

De categorie ‘overig’ bevat naast reacties over overige onderwerpen ook meningen, opmerkingen en complimenten over het plan. Op reacties 

binnen deze categorie werd geen antwoord gevraagd, waardoor voor een gedeelte geen inhoudelijk antwoord is gegeven. Wel is vermeld dat de 

opmerking voor kennisgeving is aangenomen. 

Naam organisaties en/of verenigingen  Reactie-

nummer 

Belangenorganisatie naaktrecreanten NFN 74 

Amsterdamse Hengelsport Vereniging 125 

Amsterdam Open Air 126 

Disc Sport Amsterdam (DSA) 134 

Nederlandse Frisbee Bond (NFB) 135 

Vereniging Gein3Dorp 151 

Bewonersbelangenvereniging Kantershof 157 

Zeilvereniging Gaasperplas 162 

Stichting Zuidoost Groenbewust 167 

GroenplatVorm Zuidoost 202 

Stichting Natuurbescherming ZO 218 
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Thema’s 

1. Thema Natuur 

2. Thema Water 

3. Thema Routes 

4. Thema Plekken en Voorzieningen 

5. Thema Evenementen  

6. Thema Participatie en Communicatie  

7. Thema Uitvoering 

8. Thema Beheer en Handhaving 

9.    Overig 

Figuur 3. Categorieën waarbinnen de zienswijzen vallen.    

 

 

Naast een inhoudelijke beantwoording is per reactie ook kort aangegeven wat de gemeente Amsterdam doet met de zienswijze en in hoeverre dit 

leidt tot aanpassing op het Toekomstplan. Vijf categorieën zijn te onderscheiden:   

 Reeds opgenomen in het Toekomstplan; de zienswijze leidt niet tot een wijziging in het Toekomstplan, omdat de genoemde onderwerpen 

al onderdeel waren van het plan dat ter inzage lag. 

 Overgenomen; de zienswijze leidt tot een wijziging in het Toekomstplan. In de inhoudelijke beantwoording leest u op welke manier dit 

gebeurt. Zie hoofdstuk 3 voor een samenvatting van deze wijzigingen, hierin wordt ook onderscheid gemaakt tussen de zienswijzen die op 

korte termijn tot concrete wijzigingen in het Toekomstplan leiden en zienswijzen die later in het vervolgtraject verder worden uitgewerkt.  

 Niet overgenomen; de zienswijze leidt niet tot een wijziging in het Toekomstplan, omdat het op basis van een inhoudelijke en integrale 

afweging niet wenselijk of mogelijk is om het plan hierop aan te passen. In de inhoudelijke beantwoording leest u hiervoor de 

onderbouwing. 

 Voor kennisgeving aangenomen; de zienswijze leidt niet tot een wijziging in het Toekomstplan, wel neemt de gemeente kennis hiervan. In 

de inhoudelijke beantwoording leest u op welke manier de gemeente hierop reageert. Alle reacties binnen de categorie ‘Overig’ zijn op 
deze manier beantwoord.  

 Uitleg; de zienswijze bevat een vraag en/of een veronderstelling. De gemeente licht inhoudelijk toe op welke manier met het onderwerp 

wordt omgegaan in het Toekomstplan. 
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3. Samenvatting wijzigingen Toekomstplan 

De zienswijzen leiden tot meerdere wijzigingen in het Toekomstplan. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die 1) in 

het Toekomstplan overgenomen zijn of worden, 2) al in het Toekomstplan opgenomen waren en 3) niet in het Toekomstplan overgenomen zijn of 

worden. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.  

 

1) Samenvatting overgenomen items 

De zienswijzen die tot wijzigingen hebben geleid, zijn onder te verdelen in twee categorieën. Allereerst volgt hieronder een opsomming van de 

overgenomen items die concreet tot wijziging hebben geleid van de inhoud en tekst van het Toekomstplan. Als tweede volgt een opsomming van 

de overgenomen items die in het vervolgtraject van het project verder worden uitgewerkt.  

 

Concrete wijzigingen van inhoud en tekst Toekomstplan  

 Hondenuitrenplek aan de westzijde 

Bij de inspraakreacties is door diverse mensen bezwaar gemaakt tegen het weghalen van het hondenstrand aan de westzijde ten gunste van onder 

meer horeca en andere vormen van sport en recreatie. Bij nader inzien is de gemeente van mening dat de weide groot genoeg is om de 

verschillende vormen van recreatie samen te laten gaan op de westoever. Het voorstel is om op deze locatie een speelhoek te maken voor honden, 

eventueel omheind en voorzien van zakjes en afvalbakken. In de volgende fase van de nadere uitwerking van het ontwerp, krijgen hondenbezitters 

en andere belanghebbenden ook de gelegenheid hierover mee te denken. In het Toekomstplan wordt deze aanpassing opgenomen.  

 

 Oriëntatie, plattegronden, routes, markeringen, aanduidingen en beter zichtbaar zijn 

Uit de participatie kwam  naar voren dat mensen zich moeilijk kunnen oriënteren  in het park. Door diverse indieners wordt 

verzocht om goede plattegronden met  informatie over het park te plaatsen. Suggesties voor extra informatie op deze 

plattegronden zijn: een monumentale bomenroute, de locatie voor naaktrecreatie, beeldenroute en doorgaande routes 

voor mindervaliden. Daarnaast leeft de wens om bij bijzondere plekken bordjes te plaatsen met uitleg. Dit kan een 

monumentale of bijzondere boom zijn, uitleg over de vissen bij de kade voor Nellestein of bijvoorbeeld over de restanten 

van de Floriade. De wens vanuit de naaktrecreatie is om als locatie beter vindbaar te zijn. De watersportverenigingen 

zouden juist beter zichtbaar willen zijn. Bijvoorbeeld door de locatie en verenigingen te vermelden op de plattegronden bij 

de entrees, met een bord en bewegwijzering en door, in de buurt van de watersportverenigingen, het weghalen van 
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beplanting. In de vervolgfasen neemt de gemeente deze wensen mee voor verdere uitwerking en betrekt hierbij de  betreffende partijen. In het 

Toekomstplan zal aan de hand van bovengenoemde wensen beter worden aangegeven dat we op die manier de oriëntatie en vindbaarheid in het 

park zullen gaan verbeteren.  

 

 Draagvlak enquête 

De enquête wordt over het algemeen als een goede manier om een mening te geven (62%, dit zijn in totaal 464 respondenten). 
 
Daarentegen hebben ook diverse indieners kritiek geuit over de vraagstelling van de enquête, waaronder: 
- ‘Er werden geen open vragen gesteld waardoor bewoners niet hun mening konden geven’; 
- ‘De antwoordmogelijkheden waren te beperkt’; 
- ‘De antwoordmogelijkheden waren zo geformuleerd dat alleen een positief antwoord in gevuld kon worden’.  
 
Bewoners werd gevraagd om aan te geven in hoeverre bepaalde onderwerpen (zoals ruimte voor natuur of recreatie) in het ontwerp zijn 
meegenomen. De antwoordopties waren: onvoldoende, matig, voldoende, goed, uitstekend (zie bijlage 12 voor rapportage enquête). 
Bewoners konden in de enquête niet aangeven dat een onderwerp (bijvoorbeeld recreatie of horeca) 'te veel' in het Toekomstplan volgens hen is 
opgenomen. De antwoordoptie 'matig' komt in de buurt, maar deze kan ook op een andere manier uitgelegd worden, namelijk dat de respondent 
aangeeft dat volgens hem of haar er te weinig aanbod voor recreatie of horeca is. Hoewel de respondent dit juist niet wil aangeven. 
De enquête is bedoeld als draagvlakmeting om op hoofdlijnen te zien wat de bewoners van verschillende wijken en leeftijden van het plan vinden. 
Door middel van het indienen van een zienswijze konden bewoners uitgebreider hun mening geven over elk gewenst onderdeel/onderwerp 
bijvoorbeeld ten aanzien van recreatie en horeca. 

In deze nota van beantwoording en bij de analyse van de uitslag is hiervan apart melding gemaakt, zodat het bestuur van de Gemeente 

Amsterdam over dit punt volledig en correct geïnformeerd is. 

 

Wijzigingen die verdere uitwerking in vervolgproces Toekomstplan nodig hebben 

 Bestaande rietkragen en bomen op een toekomstige zwemplek 

Door verschillende indieners is de zorg geuit over het weghalen van rietkragen en bomen ten gunste van zwem- en andere plekken aan het water. 

Aangezien het vergroten van de natuurwaarde voor de Gaasperplas een belangrijk onderdeel is van het Toekomstplan, zal de gemeente bij de 

nadere uitwerking van het ontwerp extra inspanning leveren om de rietkragen en bomen te  laten staan en/of s op een andere plek te 

compenseren.  
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 Voorzieningen voor mensen met een beperking 

Een aantal indieners wijst erop dat er In het Toekomstplan nog niet uitgebreid is ingegaan op  voorzieningen voor mensen met een beperking. De 

gemeente Amsterdam vindt de toegankelijkheid en bereikbaarheid van parken belangrijk en zal dit onderwerp zal dit in het Toekomstplan 

explicieter verwoorden. In de volgende fase van verdere uitwerking worden de organisaties Groen en Handicap en het Platform Gehandicapten 

Zuidoost (PGZO) benaderd om de uitvoering ten gunste van mensen met een beperking goed in te vullen. Overigens zijn de hoofdingrepen van 

het plan, zoals het rondje Gaasperplas, mede gekozen om de toegankelijkheid van het gebied voor mensen met een fysieke beperking te 

vergroten. 

 

 Sport- en spel mogelijkheden 

Diverse voorstanders van minder reguliere of minder bekende sporten hebben aangegeven ook genoemd te willen worden in het Toekomstplan. 

Een enkele inspreker zou meer aandacht willen in het Toekomstplan voor natuurbeleef-, ontdek- en speelplekken voor kinderen. Aangezien een 

van de belangrijkste doelen van het Toekomstplan is om zoveel mogelijk verschillende doelgroepen ruimte te bieden aan de Gaasperplas worden 

deze sport- en spel mogelijkheden, waar nog niet genoemd, ook opgenomen in het Toekomstplan. Veel van de genoemde sporten worden al 

beoefend aan de Gaasperplas en zijn er locaties in het plan aangewezen voor een klim- en speelbos. Naast deze sport en spelmogelijkheden zijn 

meer watertappunten, drinkwaterkranen, openbare toiletvoorzieningen en omkleedruimtes ook zeer welkom. In de fase van verdere uitwerking 

gaat de gemeente graag het gesprek aan met deze partijen om te zien hoe de inrichting verbeterd kan worden, zodat het park beter geschikt blijft 

of wordt voor deze verschillende activiteiten. Ook zal dan nader bekeken worden of alle genoemde sport en spel mogelijkheden geschikt zijn om 

aan de Gaasperplas toe te voegen.  

 

 Fietsverhuur en (natuur)bezoekerscentrum met educatieve doeleinden 

Ook is er behoefte aan een fietsverhuur en een bezoekerscentrum met educatieve doeleinden. Aangezien dit de aantrekkelijkheid van het park 

kan vergroten, zal in een volgende fase van verder uitwerking van het ontwerp de haalbaarheid daarvan onderzocht worden.  

 

 Kanovaarroutes 

In het Toekomstplan is opgenomen dat er een kanorondje gerealiseerd zal worden door het Floriade terrein. 

Enkele indieners hebben aangegeven dat op andere plekken soms de bestaande vaarroutes nu niet (meer) 

toegankelijk zijn voor de kano en vragen om herstel hiervan. Onderzocht moet worden wat de reden is van het 

onderbreken van de routes, dit volgt in de nadere uitwerking.  
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 Muziekkoepel en stille zwemplek 

Enkele indieners hebben hun wens en zorg geuit over mogelijk geluidsoverlast en de wens voor een stille plek. De plek 

waar de muziekkoepel in het Toekomstplan is opgenomen, namelijk op de weide voor Nellestein, zou mogelijk 

geluidsoverlast gaan geven. De muziekkoepel kan namelijk stimuleren om vaker muziek te maken of af te spelen. 

Daarnaast bestaat de angst voor hangjeugd op deze plek. Een andere indiener zou graag zien dat een van de noordelijke 

zwemplekken een stille en/of rustige plek wordt waar geen luide muziek gespeeld zou mogen worden.  

Het Toekomstplan heeft als doel om zoveel mogelijk doelgroepen een welkom gevoel te geven. In een volgende fase van 

verdere uitwerking wordt onderzocht of een andere locatie beter is voor de muziekkoepel en of het haalbaar is een stille 

zwemplek te realiseren.  

Een muziekkoepel is echter in strijd met het bestemmingsplan Gaasperdam. Planologisch is een muziekkoepel op dit moment daarom alleen 

realistisch buiten de NNN, zoals op de weide bij Nellestein. Een locatie binnen de NNN is alleen mogelijk als er met de provincie afspraken zijn 

gemaakt over inpassing (compensatie) in/van de NNN. Echter, sinds de vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (Provinciale Staten 

22 oktober 2020) zijn de mogelijkheden voor bebouwing, dus ook voor een muziekkoepel, verder ingeperkt. Een muziekkoepel binnen de 

werkingsgebieden van het Landelijk Gebied in die verordening is pas mogelijk bij een eventuele wijziging van de provinciale verordening.  

 

 Aalscholvers en lelieveld bij noordelijk hondenstrand 

Een indiener vraagt om zitgelegenheden voor aalscholvers in het water. Een andere heeft de zorgen geuit voor het mogelijk verdwijnen van een 

lelieveld bij het verplaatsen van het hondenstrand aan de noordzijde. Voor beide punten wordt in een volgende fase van verdere uitwerking 

onderzocht of het ontwerp zo aangepast kan worden dat de aalscholvers een rustplek boven het water krijgen en het lelieveld behouden of 

verplaatst kan worden.  

 

 Knelpunten en zorgpunten 

Door diverse indieners zijn zorgen en knelpunten geuit:  

- De kans op vernieling van de beelden op de beeldenroute en aantasting van de natuur bij plaatsing van de beelden; 

- Inrijden van auto’s om bij een barbecueplek te komen; 
- De huidige manier van fiets- en scooterparkeren bij festivals en de ontsluiting voor bezoekers; 

- Veiligheid toegangsweg naar de parkeerplaats bij Ballorig voor voetgangers. 

 

Er is beperkt budget om onderdelen van het Toekomstplan uit te voeren. In samenspraak met de beheerder wordt in de vervolgfase een keuze 

gemaakt welke onderdelen van het plan verder worden uitgewerkt om te kunnen worden uitgevoerd. Als de keuze wordt gemaakt om de 
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beschikbare middelen in te zetten ter bevordering van bovengenoemde zaken, dan zullen deze punten bij de nadere uitwerking van het 

Toekomstplan worden meegenomen, onderzocht en waar mogelijk opgelost. 

 

2) Samenvatting items die reeds in het Toekomstplan zijn opgenomen 

 

Natuur(beleving)  

 Herstel en uitbreiding van biodiversiteit in bomen en heesters, belang van onderbegroeiing voor insecten en kleine dieren 

Veel indieners vinden het belangrijk dat de biodiversiteit in het park hersteld en uitgebreid wordt met inheemse aanplant. Zo maakt een aantal 

indieners zich zorgen om het omzetten van spontaan opgekomen beplanting naar bloemrijk gras. Men wil meer bloei vooral aan de zuidzijde en 

dat een teveel van dezelfde soort wordt vervangen door nieuwe soorten. In het Toekomstplan is het verhogen van de biodiversiteit, ook in bomen 

en heesters, een belangrijke doelstelling. Het plan voorziet in meer variatie in bomen en meer bloeiende en vruchtdragende heesters. De 

zuidoever is een kansrijke locatie hiervoor. Inheemse plantsoorten staan daarbij voorop. Bloemrijke grasvelden maken onlosmakelijk deel uit van 

een goede biotoop voor verschillende diersoorten en worden op bepaalde plekken in het park toegevoegd. Juist ruig en bloemrijk gras is belangrijk 

voor insecten en kleine diersoorten. 

 

 Focus op natuur, dieren, schoonheid en rust. Meer ecologische inrichting in de Natuurboog ten gunste van de ringslang 

Diverse indieners refereren aan de ecologische verbindingszone Natuurboog die ten oosten van de Gaasperplas loopt. Zij maken zich zorgen over  

een gedegen werking hiervan na uitvoering van het Toekomstplan. Sommige indieners hebben aangegeven in het Toekomstplan de focus op 

natuur te missen. Op verschillende vlakken wordt door de gemeente Amsterdam en GGA gewerkt om de Natuurboog zo optimaal mogelijk als 

ecologische verbindingszone te laten functioneren. Binnen het project Natuurzoom zijn daarvoor al veel knelpunten opgelost. Met de voorstellen 

voor natuurversterking in het Toekomstplan zal het leefgebied voor de ringslang (en daarmee vele andere diersoorten) verder verbeteren. Samen 

met GGA wordt gekeken hoe het beheer meer ecologisch kan. 
In het Toekomstplan is een grote focus gelegd op natuur, door te werken met zonering voor natuur en recreatie. Er worden diverse voorstellen 
gedaan om de biodiversiteit te vergroten. Het plan voorziet in meer variatie in bomen en meer bloeiende en vruchtdragende heesters. De 
zuidoever is daar zeer geschikt voor. Inheemse plantsoorten staan daarbij voorop. Bloemrijke grasvelden maken onlosmakelijk deel uit van een 
goede biotoop voor verschillende diersoorten. Juist ruig en bloemrijk gras is belangrijk voor insecten en kleine diersoorten. 
 
De interessante ecologische zones worden verbeterd door de verruiging deels weg te halen en daarmee moerassige delen weer ruimte te geven. 
Ook worden delen van het park teruggegeven aan de natuur en tijdens het broedseizoen ontoegankelijk gemaakt voor bezoekers.  
Door de oostelijke entree als route voor op- en afbouw van evenementen er uit te halen en een kortere directe route vanaf de noordzijde te 
realiseren ontstaat meer rust voor de natuur in dit deel van het park.  
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Ook worden in het plan maatregelen voorgesteld om de waterkwaliteit te vergroten door bladval in de waterlopen en de toestroom van 
voedingsstoffen te verminderen. Vanuit de Kaderrichtlijn Water is de opgave om dat uit te breiden, zodat de waterkwaliteit van de plas verder 
toeneemt. 

Na de uitvoering van het Toekomstplan zal de Gaasperplas nog altijd een gebied zijn waar veel natuur en rust te vinden is. De zonering van natuur 

en recreatie zal daaraan bijdragen. 

 

 Leilinden en knot-platanen laten staan, net zoals de andere bijzondere bomen en struiken 

Diverse indieners hebben deze wens geuit. In het Toekomstplan blijven de bijzondere bomen die in de tijd van de Floriade zijn aangeplant, 

behouden. Deze worden op dit moment in het park vaak door opschot (tot bomen uitgegroeide zaailingen) verdrongen. In het Toekomstplan is 

aangegeven dat de bijzondere bomen vrij gemaakt worden, zodat die weer goed zichtbaar zijn en ruimte hebben om verder te kunnen groeien. De 

leilindes langs de hoofdentree worden wel grotendeels verwijderd. De reden hiervoor is om een duidelijkere entreezone naar het park te creëren, 

waarmee de oriëntatie wordt verbeterd en om de kosten van beheer aan nieuwe gewenste  onderdelen, zoals een zwemplek en sport- en 

spelvoorzieningen, in het park te kunnen besteden. De leilindes zijn verplantbaar en zullen elders in de stad een nieuwe plek vinden.  

 

 Behoud de eilandjes  

Diverse indieners hebben aangegeven het behoud van de eilanden in de Gaasperplas belangrijk te vinden vanwege de natuur. In het Toekomstplan 

wordt voorgesteld om één eiland af te graven ten gunste van een zwemplek. De overige eilanden worden behouden, waarbij sommige worden 

omgevormd tot moerassige eilanden met veel riet of tijdens het broedseizoen worden afgesloten ter versterking  van de natuurzone. Dit komt de 

biodiversiteit ten goede. Ook in de zonering voor intensievere recreatie. 

 

 Geen open en geordend park, behoud de sfeer 

Onder participanten en insprekers bestaat de angst voor veel kap, waardoor het karakter van de Gaasperplas verloren zou kunnen gaan. Het 

Toekomstplan heeft als doel om biodiversiteit en recreatiemogelijkheden te vergroten. De biodiversiteit is gebaat bij ruigtes en variatie in 

beplanting en water. Hiervoor is het nodig bomen te kappen zodat ruimte gemaakt kan worden voor moeras, natuurvriendelijke oevers, ruig of 

bloemrijk gras en heesters. De gekapte bomen worden gecompenseerd conform de bomenverordening. In het Toekomstplan is gezocht om de 

doelen te kunnen realiseren met behoud van de sfeer van het park. Veel participanten vinden wandelen, natuurbeleving en rust het meest 

belangrijk. In het Toekomstplan is daarmee rekening gehouden. Het plan voorziet in het vergroten van de biodiversiteit, bevat zones speciaal voor 

de natuur en er zijn diverse (natuur)wandelingen opgenomen. 
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 Beschutting van bosjes rond de plas en het kunnen genieten van het mooie zicht op het water 

Een enkele indiener heeft zorgen geuit over het maken van zichtlijnen naar de plas en zou graag de beschutting van bosjes rond de plas behouden. 

Hierbij wordt voorgesteld om de oriëntatie te verbeteren met bewegwijzering in plaats van met het creëren van zichtlijnen. 

Daar tegenover staat dat andere indieners aangeven dat de Gaasperplas de laatste jaren verscholen is geraakt achter verwilderde bosschages en 

dichtgegroeide oevers. De relatie tussen de verschillende deelgebieden van het park is mede daardoor flink achteruit gegaan. Het Toekomstplan 

voorziet in het aanbrengen en terugbrengen van zichtlijnen. Op de meeste delen blijven de bosschages behouden, op andere delen worden enkele 

bosschages verwijderd om juist meer zichtlijnen te creëren. Door het terugbrengen van de zichtlijnen verbetert ook de oriëntatie in het park. Het 

plaatsen van meer of betere bewegwijzering biedt geen alternatief voor het zicht op de plas. Veel bewegwijzering leidt wel tot verrommeling van 

het parklandschap en een hogere beheerlast. Regulier beheer blijft, naast de ruimtelijke ingrepen, in het park belangrijk om de variatie in 

beplantingstypen en het spel van open en dicht in het park op termijn te behouden. 

 

 Het Floriadedeel blijft natuur met kleine paadjes en veel groen 

Veel van de indieners willen de overblijfselen van de bijzondere inrichting van het Floriadedeel behouden en meer van 

de Floriade-beleving terugzien. Daar voorziet het Toekomstplan voor grote delen in. De bijzondere bomen en de 

structuur van kleine paden door de tuinenvallei blijven gehandhaafd. De bestrating die er nu ligt wordt opnieuw recht 

gelegd. Daarnaast wordt bloemrijk gras toegevoegd. De opzet van de tuinenvallei kan een goede plek bieden voor 

zelfbeheer. Met zelfbeheer kan een nieuwe bijzondere invulling van één van de tuinen tot stand komen en worden 

onderhouden. Succes hiervan is afhankelijk van een goede organisatie.  

 

 Behoud de fijnmazige padenstructuur en de wandelpaadjes voor de grienden 

Het Gaasperpark blijft ook na de uitvoering een fijnmazige padenstructuur hebben. Een enkel verhard wandelpad wordt omgevormd tot struinpad 

en met name aan de zuidzijde komt er een wandelpad bij. Aan de grienden zal niets veranderen.  

 

Routes 

 Rechtstreeks fietsverbinding tussen de Gaasperplas en het Mandelapark,  fietspaden bij de strandjes en speel/honden weides op 

veilige afstand en scooters verbieden aan de noordzijde 

In het Toekomstplan is een wandelroute dichtbij de plas en een fietsroute verder van de plas af, opgenomen. De paden liggen van elkaar af. Het 

fietspad bij het strandje van Ballorig komt los te liggen van de ligweide. Tussen het nieuwe wandelpad en het fietspad komt een bomenrij. Met de 

hond mag men van half april tot half oktober niet op het strand en de speelweide komen. Daarom is er buiten deze route om nog een struinroute, 
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waar men met de hond kan wandelen. De fietspaden krijgen een andere kleur dan de wandelpaden, zodat ze goed van elkaar te onderscheiden 

zijn.  

Het karakter van besloten ruimtes in het Floriadedeel gaat niet goed samen met een breed bromfietspad van 4,5 meter. Ten noorden van het park 

ligt al een bromfietspad van die breedte. Daarom is er in het Toekomstplan voor gekozen om brommers te weren rond de Gaasperplas met 

uitzondering van het zuidelijke fietspad, zodat de breedte van het fietspad beperkt kan blijven tot een breedte van 3,5 meter. 

“In verband met de verkeersveiligheid schrijft de Centrale Verkeerscommissie (CVC) een minimale breedte van 3,5 meter voor, voor twee-richtingen 

fietspaden. In de huidige situatie wisselt de breedte van het fietspad van ca. 2,90 (Floriadedeel) tot 4 meter (voor Nellestein en Zuidroute). In het 

Floriadedeel zullen de paden dus op sommige stukken ca. een halve meter verbreed moeten worden en het fietspad voor Nellestein kan ca. 0,5 meter 

versmald worden. Het fietspad aan de zuidzijde blijft bromfietstoegankelijk en zal daarmee met ca. 0,5m verbreed worden tot 4,5 meter. Indien 

bromfietsers toegestaan blijven, is volgens de CVC een breedte van 4,5 meter noodzakelijk. 

Bestuurlijk verzoekt het Groengebied Amstelland om het advies van de CVC te volgen, zodat veilige tweerichtingsfietspaden gerealiseerd worden. Bij 

een positief besluit wordt de voorbereiding van de benodigde (verkeers-)besluiten om dit mogelijk te maken betrokken bij de uitwerking van de plannen 

in de vervolgfase.” 

 

 Duidelijker padenstructuur, een route rond de plas voor wandelaars en hardlopers, wandelpaden zonder plassen en modder na een 

flinke regenbui 

Onder de participanten en indieners leeft de behoefte aan een duidelijker, doorlopende en betere padenstructuur. Dit 

vergroot de oriëntatie en kan voorkomen dat wandelaars en fietsers  op paden terecht komen die bijvoorbeeld doodlopen 

op de plas. Door de hoofdwandelroute in asfalt of beton uit te voeren zal minder plasvorming voorkomen. Het 

doorlopende wandelpad wordt breder dan het huidige struinpad rond de plas. Daardoor kunnen  verschillende recreanten 

tegelijkertijd van het wandelpad  gebruikmaken. Hardlopen wordt hierdoor ook beter gefaciliteerd. Bij diverse mensen 

leeft de wens om afstandsaanduidingen te plaatsen voor hardlopers. In het plan is de Amsterdamse variant daarvan 

bedacht. In de verharding wordt dan aanduiding geplaatst waarop de afstanden komen te staan.  

 

Evenementen 

 Betere bereikbaarheid en betere doorstroming in de omgeving tijdens festivals 

Met het Toekomstplan wordt voorzien in een betere bereikbaarheid door de aanleg van een goed en volledig fiets- en wandelrondje. De 

invalideparkeerplaatsen worden aangelegd en de entrees worden verbeterd door deze herkenbaarder te maken. Voor het noordelijk festivalterrein 

is het voorstel een kortere aanvoerroute en opstelplaatsen buiten het park te laten plaatsen. De bereikbaarheid van het Gaasperplasgebied per 
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fiets, auto en metro is nu ook al goed. De bereikbaarheid per bus kan nog sterk verbeterd worden, maar dat ligt buiten de reikwijdte van dit 

project. 

 

 Graag een groot groen, Umwelt festival met activiteiten om de natuur te ontdekken en beleven 

Diverse mensen hebben aangegeven behoefte te hebben aan evenementen die verband houden met natuur, passend binnen het karakter van de 

Gaasperplas. Binnen het evenementenbeleid is nog ruimte voor een dergelijk initiatief. Het is echter niet aan de gemeente om zelf dergelijke 

evenementen te organiseren. 

 

Plekken en Voorzieningen 

 Meer bomen op zonneweides bij zwemplekken en meer zonnige zwemplekken afgewisseld met schaduw 

Sommige indieners willen meer bomen op de zonneweides voor schaduw op zonnige dagen, anderen vinden dat er teveel schaduw in het park is 

en zouden graag meer zonnige zwemplekken afgewisseld met schaduw willen. Het Toekomstplan voorziet in beide. Op de ligweides worden extra 

bomen aangeplant en blijft genoeg ruimte over om in de zon te kunnen zitten. In andere delen van het park wordt op een enkele plek spontaan 

opgekomen bomen en heesters weggehaald ten gunste van moeras of bloemrijke grasvelden.  

 

 Graag de rode kleur van Ballorig beter inpassen in de natuurlijke omgeving 

Meerdere indieners hebben aangegeven de rode kleur van Ballorig storend te vinden. In het Toekomstplan wordt ingegaan op de wens om deze te 

maskeren door de toevoeging van bomen en heesters. In het kader van de plannen voor een  serre loopt overleg met de eigenaar van Ballorig over 

mogelijkheden om de gevel meer te laten passen in de omgeving.  

 

 Toilet in de buurt van de naaktrecreatie  

De recreanten van de naaktrecreatie wensen een toilet in de buurt. In het Toekomstplan is een locatie voor een toilet opgenomen tussen de 

toekomstige zwemlocatie aan de grote ligweide en de naaktrecreatie in. 

 

 Ideeën voor invulling Bastion zoals horeca, educatieve ruimte en/of museum onder een groen dak  

Onder de participanten en indieners leeft de wens om het Bastion in de toekomst te verrijken met bijvoorbeeld een museum, informatiecentrum, 

educatieve ruimte en/of horeca. Meerdere  varianten zijn voor een mogelijke invulling onderzocht en opgenomen in het plan. Een goede inpassing 

van het gebouw in de omgeving zal één van de randvoorwaarden worden. Voor horeca aan de plas zijn zoeklocaties opgenomen waar op termijn 

horeca kan worden gerealiseerd. Aan een restaurant worden doorgaans dagvergunningen verleend. In het Amsterdamse horecabeleid staat een 



Gemeente Amsterdam 

Nota van Beantwoording 

Toekomstplan Gaasperplas 

 

Versie 6 

2 december 2020 

Pagina 16 van 268 

 

dag vergunning openingstijden toe tot 01.00 uur door de week en tot 03.00 uur in het weekend. Met GGA zal overlegd worden of in contracten 

gewijzigde openingstijden gehanteerd kunnen worden. 

 

 Graag een sportveld met sportapparaten zodat werken aan een gezonde leefstijl gestimuleerd wordt  

In het Toekomstplan is aan de zuidzijde een strook opgenomen waar sportvoorzieningen gepland zijn zoals fitness en survivalbaan toestellen. Aan 

de noordzijde wordt nog naar een locatie gezocht om dit ook te kunnen toevoegen. Betonnen sportvelden zijn niet passend binnen de uit de 

participatie opgehaalde kernwaarden van de Gaasperplas. Deze worden dan ook niet aangebracht. In de volgende fase van verdere uitwerking 

wordt bekeken hoe een klimwand gerealiseerd kan worden.  

 

 Graag meer kleine plekken voor groepen mensen om bijeen te komen voor BBQ, sport, spel, tuinieren. Waar ook veel geluid mag 

worden gemaakt 

Een van de opdrachten voor het Toekomstplan is om het Gaasperplasgebied geschikt te maken voor veel verschillende activiteiten en voorkeuren. 

Om tegemoet te komen aan de uiteenlopende recreatiewensen zijn er in het Toekomstplan recreatiezones en natuurzones opgenomen. De 

recreatiezones bieden ruimte voor intensieve recreatievormen zoals barbecueën (op aangegeven locaties), sport en spel. Overigens is 

geluidsoverlast een punt dat in veel zienswijzen is genoemd. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt door verschillende zones in het park aan te 

brengen.    

 

Overig 

 Duurzaamheid en klimaat-neutraal 

Een enkele indiener heeft de vraag gesteld hoe bij de realisatie van het Toekomstplan wordt omgegaan met duurzaamheid, CO2 uitstoot, stikstof 

en klimaat-neutraal. Er is aangegeven dat hierover in het Toekomstplan niet gesproken wordt. Alle projecten in de Gemeente Amsterdam moeten 

zich houden aan de wet en aan het beleid van de gemeente Amsterdam. Bij de verdere uitwerking van het Toekomstplan worden de nodige 

onderzoeken verricht naar de genoemde aspecten. Bij de keuze voor materialen wordt het duurzaamheidsaspect ook meegenomen. Dit kan tot 

uiting komen in het planten van duurzame bomen, die een lange levensverwachting hebben, in de keuze van hergebruik van bestrating of 

bijvoorbeeld in de keuze van verharding die langer mee gaat of minder onderhoud nodig heeft.  

 

 Educatie over natuur, vogels en diersoorten 

Een enkele indiener ziet kansen om scholen te laten participeren in het park, zodat respect voor de natuur kan ontstaan. Natuureducatie is ook een 

veel gehoorde wens tijdens de participatie en heeft daarom ook aandacht binnen het Toekomstplan. Gesprekken hierover zijn reeds gevoerd met 

scholen en personen die met zelfbeheer aan de slag willen. Nader uitwerking volgt en vindt grotendeels los van het Toekomstplan plaats. 
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 Pluktuin, voedselbos of botanische tuin met groente en bloemen en planten 

Een aantal indieners vraagt extra aandacht voor een pluktuin, voedselbos of iets dergelijks. Een pluktuin en  voedselbos valt binnen het 

Toekomstplan Gaasperplas onder de opdracht zelfbeheer. In het plan zijn twee locaties aangewezen voor stadslandbouw. Genoemde initiatieven 

kunnen daar gerealiseerd worden. 

 
3) Samenvatting niet overgenomen items 

 Geen evenementen of festivals meer 

Veel indieners zijn kritisch over de evenementen in het park. Voor het Toekomstplan is echter het evenementenbeleid van de gemeente 

Amsterdam het uitgangspunt geweest. Afspraken omtrent toegankelijkheid van evenementen zijn hierin vastgelegd zoals de maximale periode 

voor evenementenorganisaties voor de op – en afbouw van het festivalterrein. Voorgesteld wordt om in de toekomst de op- en afbouw van de 

evenementen aan de noordzijde niet meer via de oost-route te laten plaatsvinden, maar via een bestaand fietspad aan de noordzijde. Dat kan pas 

uitgevoerd worden als het gebied tussen de Gaasperplas en de overkluisde A9 wordt heringericht. Deze ingreep leidt tot een wijziging van het 

locatieprofiel in de toekomst. 

 

 Geen bebouwing voor horeca en museum 

Verschillende indieners geven aan geen of minder horeca en geen museum in het park te willen. Zij vinden dat dergelijke ingrepen in strijd zijn met 

de provinciale regels met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De indieners willen wel graag de horecafunctie van boerderij 

Langerlust behouden. 

Vanuit de participatie kwam juist de wens voor meer horecafaciliteiten in en rondom het park naar voren. In het Toekomstplan zijn zoeklocaties 

opgenomen die voor deze faciliteiten geschikt zouden zijn. Om horeca in het park te realiseren moet de haalbaarheid kunnen worden aangetoond 

en dit verloopt via planologische procedures. Het duurt nog een aantal jaar voordat de zoeklocaties in het Toekomstplan een invulling hebben 

gekregen. Het idee van een museum en/of bezoekerscentrum komt voort uit de bestuurlijk vastgestelde ontwikkelstrategie Gaasperplas waarin 

een opdracht voor het realiseren van een stedelijke functie is opgenomen. Het realiseren van bebouwing is in strijd met het ruimtelijk beleid van de 

provincie voor de NNN en in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (vastgesteld 22 oktober 2020). Daarvoor zijn eerst 

overeenstemming met de provincie over inpassing in de NNN, en een wijziging van de provinciale verordening,  nodig voordat bebouwing 

planologisch mogelijk is. Binnen de planologische procedures zijn opnieuw inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden. 
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 Overlast, toezicht en handhaving  

Veel reacties gaan in op (storende) overlastsituaties, onveiligheid, te weinig toezicht en beheer in het Gaasperpark. Het Toekomstplan gaat niet 

over deze onderwerpen, hierbij is sprake van een algemeen probleem. Samen met GGA is de gemeente in gesprek met politie en 

veiligheidsadviseurs over de aanpak van dit probleem. Door op sommige plekken bomen te kappen voor doorzichten en door meer 

recreatievormen te trekken wordt wel de sociale veiligheid in het park groter. Het onderwerp heeft dus zeker op meerdere fronten de aandacht.  

 

 Hoger beheerniveau, minder ruimtelijke ingrepen 

Veel indieners geven aan dat zij niet tevreden zijn over het huidige beheerniveau. Zij geven aan dat zij de voorkeur hebben aan beheer en 

onderhoud van een hoger niveau, dan het realiseren van ruimtelijke ingrepen. De ingrepen van de gemeente komen voort uit een bestuurlijke 

opdracht om het Gaasperpark  toekomstbestendig en duurzaam te maken voor de komende 40 jaar. Ook gezien het groeiend aantal bezoekers die 

vanuit Zuidoost, de rest van Amsterdam en buurtgemeenten naar de Gaasperplas komen. Op basis van berekeningen blijkt dat de ruimtelijke 

ingrepen niet zullen leiden tot hogere beheerlasten.  

 

 Wensen voor meer functies 

Er zijn verschillende suggesties gedaan voor meer functies: een uitkijktoren, hotel, midgetgolfbaan, aanlegsteigers voor boten, stukken bos ter 

grootte van enkele voetbalvelden, aanlegsteigers, overdekte barbecueplek met convectie dak. 

Al deze ideeën zijn afgewogen tegen de uit de participatie opgehaalde ontwerpprincipes, vigerend beleid en de meegegeven opdracht. De ideeën 

(midgetgolfbaan, uitkijktoren, specifieke barbecueplek) zijn niet passend bevonden binnen de ontwerpprincipes en sfeer en karakter van de 

Gaasperplas, of zijn strijdig met het hotel- en ruimtelijk beleid (bijvoorbeeld het initiatief voor een hotel). Soms is het risico van zwemmen vanaf 

bepaalde plekken (aanlegsteigers) te groot. Voor de voorgestelde bossen is niet genoeg ruimte zonder het karakter van het (Floriade)park volledig 

te veranderen. 

 

 Herder inzetten voor beheer 

Het idee om een schaapskudde in te zetten als beheersmaatregel van GGA is eerder onderzocht en blijkt niet haalbaar te zijn vanwege de 

combinatie schaap en hond. Ook zijn er gezondheidsrisico’s voor de schapen vanwege de door de mens intensief gebruikte ligweides. 
 

         Geen bomenkap 

Meerdere zienswijzen gaan in op bomenkap. Men vindt die vaak in het algemeen ongewenst en/of is het er niet mee eens om bomen te kappen 

voor het creëren van zichtlijnen naar de plas.  

Voor een betere oriëntatie en beleving van de plas, voor goed onderhoud van het park, om een grote biodiversiteit in een relatief klein 
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groengebied te krijgen en te behouden en voor de sociale veiligheid, is het soms nodig om bomen te kappen. Door kap is het soms ook mogelijk 

meer duurzame boomsoorten terug te plaatsen. Het kappen van bomen wordt zorgvuldig afgewogen. Bomen worden geïnventariseerd op soort, 

vitaliteit en levensverwachting. Dit zal een belangrijke rol spelen bij de bepaling of bomen wel of niet gekapt zullen worden.  

 

Bomenverordening 

Daarnaast geldt binnen de gemeente Amsterdam de bomenverordening (vastgesteld in 2016). Strekking hiervan is dat Amsterdam de capaciteit 

van ecosysteemdiensten door bomen op peil wil houden, waarbij het huidige aantal bomen in de stad als richtsnoer wordt aangehouden. Denken 

in ecosysteemdiensten biedt een breder palet van compensatiemogelijkheden dan boom-voor-boom. Bij compensatie van ecosysteemdiensten 

past de gedachte dat een gekapte boom niet per se als boom hoeft te reïncarneren, maar ook kan worden vervangen door andere vormen van 

groen, zoals kruiden of struiken. Je zou kunnen zeggen dat het gaat om het vervangen van het volume aan chlorofyl van de gekapte boom. 

 

Het geldbedrag dat de gekapte bomen vertegenwoordigen wordt in het plangebied op onderstaande wijze ingezet:  

- Compensatie van gekapte bomen vindt primair plaats door directe herplant of aanplant van vervangende bomen inclusief de 

(ondergrondse) voorzieningen die nodig zijn om de bomen tot wasdom te laten komen;  

- Als het plangebied onvoldoende mogelijkheden biedt om alle gekapte bomen fysiek te herplaatsen of te vervangen, wordt het resterende 

compensatiebudget gebruikt voor:  

o Aanplant van vervangende bomen inclusief de voorzieningen die nodig zijn om de bomen tot wasdom te laten komen binnen het 

plangebied op een later moment; 

o Het verbeteren van de groeiplaatsen van de bestaande bomen en ander groen binnen het plangebied, direct of op een later 

moment; 

o Verplanten van bestaande bomen, direct of op een later moment; 

o De aanleg van openbaar groen en natuur in het plangebied, inclusief faunavoorzieningen binnen het plangebied, direct of op een 

later moment. 

 

 Geen wijziging hoofdentree 

Als gewaardeerd element van de Floriadetijd moet de hoofdentree in stand blijven. De oriëntatie is volgens enkele indieners al jaren geen 

probleem. Uit de participatie komt echter naar voren dat de oriëntatie op het plein bij de metrohalte en het busstation wel moeizaam is en dat het 

onduidelijk is welke route naar het park leidt. Dat is de reden dat een duidelijke hoofdentree van het park gewenst is.  
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 Er  moet een barbecueverbod komen 

In meerdere zienswijzen wordt gepleit voor een barbecueverbod in het park. In veel van de Amsterdamse parken is het barbecueën gereguleerd, 

alleen in de daarvoor bestemde zones mag gebarbecued worden. Het college van B&W kan deze zones aanwijzen op grond van de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV, artikel 5.8 a). In het Toekomstplan zijn deze zones ook aangegeven, buiten deze zones om is barbecueën niet 

toegestaan hetgeen een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie.  

 

 Aarden wal tussen surfweide en fietspad 

Gepleit wordt om de surfweide met een aarden wal te scheiden van het toekomstig fietspad, zoals  de surfweide nu wordt gescheiden van de 

huidige parkeerplaatsen. De aarden wal is aangebracht om te voorkomen dat mensen met hun auto de weide oprijden. Als de weg en het parkeren 

hier weggehaald wordt, heeft de aarden wal geen toegevoegde waarde meer. Het weghalen van de wal levert wel meer ruimte op de 

recreatieweide op. 

 

 Nieuwe en oude elementen 

Gepleit wordt om geen nieuwe elementen (bijvoorbeeld bruggen) toe te voegen die leiden tot meer beheerkosten en tot de noodzaak om 

waardevolle bestaande elementen te verwijderen. Veel van de huidige bruggen zijn aan vervanging toe. Het Toekomstplan biedt kans om de 

status van deze elementen te onderzoeken. In het Toekomstplan worden bruggen verwijderd, op een andere plek toegevoegd en soms vernieuwd. 

De wensen voor recreatie zijn in de afgelopen 40 jaar veranderd. Met het Toekomstplan is gezocht naar een nieuwe balans van beheer intensieve 

onderdelen in het park.  

 

 

--- 
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4. Samenvatting binnengekomen inspraakreacties 

Hieronder volgen de inspraakreacties/zienswijzen per thema. In verband met de hoeveelheid ontvangen tekst en de overlap van de ontvangen 

reacties zijn de zienswijzen hieronder steeds zoveel mogelijk samengevat. Het doel hiervan is om de beantwoording leesbaar te houden.  
 

Thema 1. Natuur 

 

Thema Samenvatting zienswijze Nr. Antwoord namens gemeente Resultaat 

Natuur Er mogen geen bomen wijken voor de uitvoering van deze plannen. 

Er wordt niet gezegd hoeveel bomen en welke bomen gekapt 

worden. Ook ontbreekt een duidelijke onderbouwing over de 

noodzaak van de boomkap. 

Ook ontbreekt een opsomming van de aanwezige boomsoorten 

en/of struiken soorten en kruidachtige planten.   

26, 160, 

176, 

139, 

171, 

173,  

179, 

183, 

232, 

200, 

157 

Het klopt dat niet is aangegeven hoeveel bomen gekapt zullen moeten 

worden. Het Toekomstplan is een ontwerp op hoofdlijnen. In de 

volgende fase wordt het ontwerp verder in detail uitgewerkt en kan 

geïnventariseerd worden welke en hoeveel bomen gekapt zullen 

moeten worden. De conditie en levensverwachting van de boom zullen 

meewegen in deze beslissing.  

uitleg 

Natuur Hoe wordt in het Toekomstplan geborgd dat rust en biodiversiteit in 

balans zijn met de  gevolgen van de festivals (groot aantal 

bezoekers)?  

16 In het Toekomstplan wordt voorgesteld om te werken met een 

natuurzone en een recreatie zone. In de natuurzone kan dan geen 

intensieve recreatie meer plaatsvinden. Deze zonering zal bijdragen aan 

de balans voor rust en biodiversiteit, samen met het voorstel om de 

aanvoerroute voor het noordelijke evenemententerrein te verplaatsen. 

Dit zorgt ervoor dat de zone natuur ook tijdens de periode van de 

evenementen rustiger blijft.  

uitleg 

Natuur  Onderhoud met respect voor de natuur. Een opknapbeurt en 

duurzame oplossingen. 

29, 32, 

70 

In het toekomstplan is veel ruimte voor natuurontwikkeling 

opgenomen. Het beheer zal hierbij rekening houden met de 

doelstellingen en zorgdragen voor duurzaam beheer gericht op 

vergroting van de biodiversiteit.  

uitleg 
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Natuur  De Natuurboog loopt van het IJmeer naar polder de Rondehoep en 

langs de oostzijde van de Gaasperplas. Een verbinding is zo sterk als 

de zwakste schakel en een zwakke schakel is de zuidkant van de 

plas, de ligweide en de surfoever en vervolgens het terrein rond 

Ballorig. Ik zie dat de verbinding richting Gaasperzoom  geheel 

wordt genegeerd. Dat betekent dus dat die zwakke schakel nog 

meer wordt aangetast en dat daarmee de hele verbinding 

verbroken kan worden! Juist daar zou je de natuur een handje 

moeten helpen! Dat de smalle zone ten noorden van de 

Waterleidingbedrijf/ Driemondweg in de zonering is aangegeven als 

intensieve recreatie betekent het teniet doen van de gehele 

Natuurboog! 

33 In het Toekomstplan wordt rekening gehouden met de Natuurboog die 

aan de oostzijde van de Gaasperplas doorloopt naar de Gaasperzoom. 

Aan de surfweide worden in het plan bomen toegevoegd en het 

parkeren wordt hier weggehaald. Juist omdat de Natuurboog ter hoogte 

van de surfweide zo smal is, worden in de oost weide (tussen de 

Driemondweg en de Provincialeweg) sloten met natuurvriendelijke 

oevers en rietkragen aangebracht. Dit met het doel om de Natuurboog 

niet alleen ten westen, maar ook ten oosten van het terrein van 

Waternet te laten doorlopen. Zie ook de kaart op p. 29 van het 

Toekomstplan. 

uitleg 

Natuur  Ik mis bloemenvelden verspreid over het park die maand/seizoen 

gebonden zijn 

37 In het Toekomstplan zijn diverse bloemweides globaal opgenomen. De 

invulling (te zaaien soorten) en precieze locaties worden in de volgende 

fase uitgewerkt.  

uitleg 

Natuur  Geen rietkragen verwijderen voor nieuwe zwemplekken en 

kanoroutes daarmee worden de habitatten van rietvogels, libellen 

en andere insecten vernietigd. Als vogels verjaagd worden uit het 

park dan heeft dat gevolgen als de verdere uitbreiding van de 

eikenprocessierupsenplaag 

Over deze ecologische kwesties is in het geheel niet nagedacht. 

We zijn tegen het plan bij het bastion. De plannen voor een 

zwemplek zou voor een deel ten kosten gaan van de rietkragen en 

de rust voor vogels en bewoners. Het Bastion is een gewaardeerd 

Floriade-element. 

39, 106, 

107, 

108, 

208, 

210, 

214, 

218, 95, 

40 

Het klopt dat er ter plaatse van de zwemplek een deel van de rietkragen 

verloren gaat. Wij zullen in de fase van verdere uitwerking een extra 

inspanning doen om zoveel mogelijk van de bestaande rietkragen te 

behouden. Daarnaast worden  rietkragen ook ruimschoots 

gecompenseerd op andere plekken in het gebied waar nieuwe 

rietkragen zullen ontstaan bij de aanleg van natte zones in de vorm van 

moerassige gebieden en sloten met natuurvriendelijke oevers.  

deels over-

genomen 

Natuur  Geen bomen kappen voor zicht op de plas 39, 43, 

56, 76, 

95, 100, 

106, 

Het kappen van bomen ten gunste van een betere oriëntatie en beleving 

door zicht op de plas zal zorgvuldig afgewogen worden. In de volgende 

fase worden bomen geïnventariseerd op soort, vitaliteit en 

levensverwachting. Dit zal een belangrijke rol spelen bij de bepaling of 

uitleg 
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107, 

108, 97, 

114, 

119, 

149, 

150 

bomen wel of niet gekapt zullen worden.  

Natuur  Biodiversiteit  in bomen en struiken moet hersteld en uitgebreid 

worden door nieuwe inheemse aanplant. Minder grasvelden, meer 

bloei vooral aan de zuidzijde.  Vervang teveel struiken en bomen 

van dezelfde soort voor nieuwe soorten.       

39, 43, 

106, 

107, 

108, 

144, 

193, 56, 

100, 2, 

89, 95, 

96, 97, 

99, 131, 

160, 

189 

In het Toekomstplan is het verhogen van de biodiversiteit, ook in bomen 

en heesters, een belangrijke  doelstelling. Het plan voorziet in meer 

variatie in bomen en meer bloeiende en vruchtdragende heesters. Met 

name de zuidoever is kansrijk hiervoor. Inheemse plantsoorten staan 

hierbij voorop. Grasvelden maken onlosmakelijk deel uit van een goede 

biotoop voor verschillende diersoorten. Juist ruig en bloemrijk gras is 

belangrijk voor insecten en kleine diersoorten.  

reeds op-

genomen 

Natuur  De Gaasperplas is een natuurgebied. Het moet behouden blijven 

voor natuur, rust, bezinning.  

39, 96, 

97, 100,  

De kernwaarden rust en natuur(beleving) zijn een belangrijk onderdeel 

binnen het Toekomstplan. Ondanks de intensivering voor recreatie (rust 

zoeken en natuurbeleving zijn ook vormen van recreatie) zal er veel 

ruimte zijn voor deze kernwaarden. 

uitleg 

Natuur  Benader het park als natuurpark en niet als recreatiepark. 39, 100, 

185 

De opdracht voor het maken van het ontwerp voor de Gaasperplas 

beslaat meer dan alleen natuurverbetering. Het is belangrijk dat er voor 

het groeiende aantal bewoners van Amsterdam Zuidoost en omgeving 

én voor andere Amsterdammers, goede plekken zijn om in een groene 

natuurlijke omgeving te recreëren.  Uit het voor het Toekomstplan 

opgestelde cultuurhistorisch onderzoek blijkt overigens duidelijk dat het 

Gaasperplaspark vanaf het begin bedoeld is als regionaal recreatiepark. 

Ondanks het feit dat natuur een hele belangrijke rol speelt in het gebied 

uitleg 
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van de Gaasperplas, dient er daarom ook ruimte te zijn voor recreatie. 

Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. 

Natuur  Geef  lessen over natuur, over vogels, over beesten die in het 

struikgewas of het water leven. En de jeugd van tegenwoordig zal 

dankbaar terugkijken op hun bezoekjes aan het park.  

Laat scholen meer participeren in het park zodat jongeren weer 

respect gaan tonen voor natuur  in plaats van er een ‘pretpark’ van 
te maken. 

39, 100, 

187  

Natuureducatie is ook een veel gehoorde wens tijdens de participatie en 

heeft ook aandacht binnen het Toekomstplan. Gesprekken hierover zijn 

reeds gevoerd met scholen en personen die met zelfbeheer aan de slag 

willen. Nader uitwerking hiervan zal in de volgende fase en grotendeels 

los van het Toekomstplan plaatsvinden.  

reeds op-

genomen 

Natuur  Er wordt meer gekapt dan er terugkomt. 

Zichtlijnen zijn een belachelijk eufemisme voor bomenkap en 

groenvernieling. 

De bomenkap t.b.v. de zichtlijnen/toegang tot de plas, ontneemt 

het park haar natuurlijke karakter. Ook veel eerder, bij het 

ontwikkelen van de plannen voor inrichting van de Gaasperzoom, 

kwamen de ontwerpers weer met voorstellen voor ‘zicht’ vanaf de 
randen over de aangrenzende polders en het Geingebied. Niet 

alleen de bewoners aan deze stadsrand wezen de voorstellen om de 

boomopslag daar te verwijderen nadrukkelijk af, ook vanuit het 

naburige Abcoude kwamen protesten en bezwaren. ‘Wij willen 

helemaal geen zicht op de (verafschuwde) bebouwing van 

Zuidoost!’. 

39, 47, 

58, 

84,100,  

91, 198 

Dat er meer gekapt zal worden dan terug geplant heeft ermee te maken 

dat in het gebied veel bomen zijn ontstaan door een te geringe mate 

van onderhoud. Hierdoor is ook de het gevoel van sociale veiligheid af 

genomen. Om meer variatie in beplanting te realiseren (dus ook meer 

variantie in bomen en heesters) en om het gevoel van sociale veiligheid 

te vergroten, wordt voorgesteld om opschot en zaailingen te verwijderd 

en daarmee dichtgegroeide zichtlijnen weer open te maken. Hierdoor 

ontstaat meer ruimte voor parkbomen en kan zonlicht weer toetreden 

op natuurvriendelijke oevers en de kruidenrijke grasvegetaties. 

Het kappen van bomen ten gunste van een betere oriëntatie en beleving 

door zicht op de plas zal zorgvuldig afgewogen worden. In de volgende 

fase worden bomen geïnventariseerd op soort, vitaliteit en 

levensverwachting. Dit zal een belangrijke rol spelen bij de bepaling of 

bomen wel of niet gekapt zullen worden. Bij goed onderhoud van een 

park en om grote biodiversiteit in  een relatief klein groengebied te 

behouden, is het nodig om bomen te kappen. Het is daarom niet 

mogelijk en niet wenselijk om helemaal geen bomen te kappen. 

uitleg 

 

Natuur  Behoud de eilandjes. Deze laten verdwijnen doet de biodiversiteit, 

m.n. de dieren, geweld aan. 

56 In het Toekomstplan wordt voorgesteld om één eiland af te graven ten 

gunste van een zwemplek. De overige eilanden worden behouden, 

waarbij sommige worden omgevormd tot moerassige eilanden met veel 

riet. Dit zal de biodiversiteit (flora en fauna) ten goede komen. 

(deels)  reeds 

op-genomen 
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Natuur  Wanneer het prachtige eiland met vogels wordt vernietigd, worden 

de Nellestein-bewoners helemaal gek van de geluidoverlast. De 

hoge bomen houden het geluid nog enigszins tegen. 

45 Uit onderzoek blijkt dat beplanting het geluid niet of nauwelijks weert. 

Wel kan de geluidbeleving  toenemen. We zullen bij de verdere 

uitwerking van het Toekomstplan bekijken of we het ontwerp hierop 

kunnen aanpassen. 

over-

genomen 

Natuur  Maak het park niet te open en geordend, probeer de sfeer te 

behouden 

47, 12 Het Toekomstplan heeft zeker als doel om de sfeer van het park 

overeind te houden.  

reeds op-

genomen 

Natuur  De poelen voor de ringslang gaan vast verdrogen wanneer er geen 

schaduwrijke bomen staan. De afgelopen twee  zomers zijn de 

waterpoelen nl. ook verdroogd! 

45 Geen schaduw op een poel is niet de reden van de verdroging. Een  

volwassen boom verdampt per dag ca 300 liter water. Het goed 

functioneren van een poel is afhankelijk van veel zon. Zonder zon op de 

oevers en in het water kunnen de planten en dieren niet overleven. 

Daarbij heeft vallend blad in het water tot gevolg dat het water minder 

zuurstofrijk wordt. Ook dit werkt nadelig op het leven in en rond de 

poel. De lange en extreem droge periodes in de afgelopen jaren zorgt 

ervoor dat de poelen nu droog komen te liggen. Overigens is zo nu en 

dan droogvallen van een poel goed om van eventuele vis in de poel af te 

komen. Deze eten nl. de kikkervisjes op terwijl de poel juist bedoeld is 

als kweekvijver voor amfibieën en foerageergebied voor ringslangen. 

uitleg 

Natuur  Beschutting van bosjes rond de plas tegen de wind moeten blijven 45, 58, 

119 

Het Toekomstplan voorziet erin dat veel bosjes rond de plas blijven 

staan. 

reeds op-

genomen 

Natuur  kap niet teveel, er heerst kapzucht bij gemeentebesturen 78, 79, 

167 

Bij het kappen van bomen voor de realisatie van het Toekomstplan 
Gaasperplas zal steeds zorgvuldig gekeken worden of gekapt moet 
worden. Dit kan betekenen dat een route of een recreatievoorziening 
net even anders wordt aangelegd als dat betekent dat een waardevolle 
boom behouden kan blijven. Men  kan er rekening mee houden dat veel 
bomen die verwijderd zullen worden, spontaan ontstaan zijn. Vaak ten 
gevolge van een te beperkt beheer. 

 

uitleg 

Natuur  ik vind het een heel slecht ontwerp, het doet de voormalige Floriade 

geweld aan. De prachtige aangelegde delen van de Floriade moeten 

behouden blijven en onderhouden. 

56, 43, 

100, 39 

Het beschikbare onderhoudsbudget was en is niet voldoende om het 

voormalige Floriadeterrein op het gewenste parkniveau te beheren. 

Daardoor raakten de te behouden Floriade elementen in verval.  

uitleg 
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Met dit ontwerp is in samenspraak met de meedenkers gezocht naar 

een invulling van het Floriadedeel, waarbij nog altijd een bepaalde mate 

van Floriadepark ervaren kan worden. 

Natuur  Bijen, uilen, ijsvogels, spechten en nog veel meer dieren worden 

bedreigd door deze nieuwe indeling van het park. 

56, 39, 

43 

Het Toekomstplan heeft juist voor ogen  om  de biodiversiteit en de 

natuurwaarden te verhogen. De voorgestelde maatregelen en de 

zonering voor recreatie en natuur zullen daaraan bijdragen. Genoemde 

soorten krijgen juist meer geschikte leefomgeving. Bij de verdere 

uitwerking van het ontwerp zal ook weer een ecoloog betrokken worden 

om ervoor te zorgen dat deze doelen behaald worden.  

uitleg 

Natuur  hoe verhoudt het huidige beleid en de toekomstplannen zich tot het 

door de provincie ingezette beleid van tenminste de genoemde 15% 

biodiversiteit 

140 De 15% waar de provincie Noord Holland naar refereert is de huidige 

hoeveelheid biodiversiteit die nog over is t.o.v. die van de 18de eeuw. De 

provincie geeft aan er alles aan te doen om dat percentage te laten 

stijgen. De Gemeente Amsterdam heeft dezelfde doelstelling. Laten 

stijgen van het percentage biodiversiteit. Het Toekomstplan is een 

uitwerking van het Amsterdamse beleid en heeft dus ook als doel om de 

biodiversiteit te vergroten. 

 uitleg  

Natuur  Maak het wat frisser. Maar in het park horeca gelegenheden, meer 

stoepen, stranden...? Voor wie?  

Laat de omgeving voor wat het is. Hou op met de rijke blanke 

Nederlander naar zuidoost te lokken en laat mensen genieten van 

deze prachtige MULTICULTURELE wijk zoals het nu is met de 

mooie natuur rondom de Gaasperplas. Dat is namelijk de reden 

waarom de meeste mensen hier gaan wonen. 

68 Het Toekomstplan is de uitkomst van een breed en uitgebreid 

participatietraject. Meer horeca en  zwemvoorzieningen werden door 

velen als positief en gewenst ervaren.  

De komende jaren worden veel woningen en dus veel bewoners aan 

Zuidoost toegevoegd. Amsterdam wil een inclusieve stad zijn en het 

Gaasperplaspark geschikt maken voor alle huidige en nieuwe bewoners 

van Zuidoost, voor alle Amsterdammers en voor andere bezoekers uit 

de omgeving, ongeacht achtergrond en inkomen. 

 uitleg  

Natuur Waarom is er zo weinig aandacht gegeven aan de schoonheid van 

de plas zoals deze op dit moment al is? Aan de diversiteit zoals de 

tientallen verschillende vogelsoorten die de plas en het park rijk is? 

73, 115 De schoonheid van de Gaasperplas heeft zeker ook de aandacht van het 

projectteam. Er is echter ook veel ruimte voor verbetering van deze 

schoonheid en diversiteit. Het Toekomstplan geeft aan waar deze 

ruimte voor verbetering zit. 

uitleg 
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Natuur  Waarom ligt de nadruk vooral op de ringslang? Zijn andere dieren in 

het park niet net zo belangrijk? Is er geen ambitie om het park nog 

geschikter te maken voor nog meer diersoorten? 

73, 129, 

115 

Zeker is er de ambitie om het gebied geschikter te maken voor meer 

diersoorten. Het gebied van de Gaasperplas maakt onderdeel uit van 

het van oorsprong veenweide gebied. In dit gebied kwam, voor de 

sterke verstedelijking, de ringslang veelvuldig voor. Binnen de 

ecologische verbindingszone Natuurboog (onderdeel van het 

Natuurnetwerk Nederland) is de ringslang de gidssoort. Dit houdt in dat 

deze soort het meest kritisch is op zijn leefgebied. Als het leefgebied 

niet goed genoeg is ingericht kan deze soort zich niet handhaven. De 

ringslang is voor zijn voortbestaan afhankelijk van voldoende muizen, 

kikkers en andere amfibieën. Deze kleine dieren zijn voor hun 

voortbestaan weer afhankelijk van insecten. Indien het gebied van de 

Gaasperplas dus geschikt leefgebied is voor de ringslang, is deze 

automatisch ook geschikt voor heel veel andere en meer dieren.  

uitleg 

Natuur   Zorg over de hoeveelheid bomen/struiken door creëren van 

doorkijkjes. Gras hebben we in ZO al voldoende. Hopelijk zetten 

jullie voldoende terug. 

76 Het kappen van bomen ten gunste van een betere oriëntatie en beleving 

door zicht op de plas zal zorgvuldig afgewogen worden. In de volgende 

fase worden bomen geïnventariseerd op soort, vitaliteit en 

levensverwachting. Dit zal een belangrijke rol spelen bij de bepaling of 

bomen wel of niet gekapt zullen worden. 

uitleg 

Natuur  Kunnen er zones worden aangewezen voor barbecueën en voor 

vertier met muziek? En zones waar dit juist niet mag? 

76 In het Toekomstplan is hier rekening mee gehouden door het 

barbecueën nog enkel op aangewezen locaties toe te staan. En hier te 

zorgen voor goede afvalvoorzieningen. Deze functie gaat vaak gepaard 

met  geluidsoverlast en vervuiling door achterlaten van afval. Om 

klachten en overlast beheersbaar te houden wordt in het Toekomstplan 

voorgesteld om nog op maximaal 3 locaties barbecueën toe te staan. 

Hiermee is barbecueën op andere locaties niet meer mogelijk. Wij zullen 

deze vorm van overlast nog eens onder de aandacht brengen in het 

uitleg 



Gemeente Amsterdam 

Nota van Beantwoording 

Toekomstplan Gaasperplas 

 

Versie 6 

2 december 2020 

Pagina 28 van 268 

 

overleg met Handhaving, GGA en politie. Daarbuiten zal het dan niet 

meer toegestaan worden. Afspraken over evenementen en festivals zijn 

vastgelegd in het evenementenbeleid/locatieprofiel. Dit betreft 

vastgesteld beleid en valt buiten de reikwijdte  van het Toekomstplan.  

Natuur  Voorstellen voor kades en plekken voor zwemmen en zonnen 

hebben te weinig schaduw. Er moeten meer bomen blijven voor 

schaduw, anders branden de mensen weg en wordt het een hel in 

hete zomers. Zie het feit dat er uitdrukkelijk de wens is voor meer 

bomen bij het strand naast Ballorig. 

78 In het Toekomstplan is opgenomen dat de zonneweides bij de 

zwemplekken en de surfweide meer bomen krijgen die schaduw geven 

op hete dagen.  

reeds op-

genomen 

Natuur  Blijft het ronde plantsoen bestaan in de visie die een deel van het 

park "aan de natuur terug geeft"? Dit is onduidelijk. De brug daar 

lijkt te verdwijnen. 

78 Het ronde plantsoen is een vaste plantentuin. Deze zal niet blijven 

bestaan. Op deze locatie zal de natuur haar vrije gang kunnen gaan. Op 

de plek van de vaste planten zal in eerste instantie bloemrijkgras 

gezaaid worden om insecten te trekken.  Twee van de drie bruggen 

zullen omgezet worden naar bruggen die tijdelijk (in het broedseizoen) 

verwijderd kunnen worden.  

uitleg  

Natuur  Behoud leuke natuurlijke wandelpaadje door de grienden 70 Aan de grienden zal niets veranderen. De leuke kleine paadjes blijven 

dus behouden. 

reeds op-

genomen 

Natuur  Denk aan het klimaat. Maak desnoods stukjes bos ter grootte van 

een of twee voetbalvelden 

79 De gemeente Amsterdam heeft in divers beleid doelen opgenomen 

voor het klimaat. Dit beleid is ook van kracht voor het Toekomstplan. 

Het is echter niet mogelijk om in het gebied van de Gaasperplas stukken 

bos op te nemen van 1 of 2 voetbalvelden groot. 

niet over-

genomen 

Natuur  Het Gaasperplaspark is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. 

De natuur hoort voorop te staan in dit park. 

GroenLinks zou een groene partij moeten zijn, althans dat is waar 

de mensen voor hebben gestemd in de stadsdeelraadverkiezingen. 

GroenLinks heeft zijn ziel allang verkocht aan zijn vriendjes van de 

VVD, lijkt het. Laat het niet waar zijn. 

84 Het klopt dat de Gaasperplas onderdeel uitmaakt van het NNN. Het is 

echter zo dat ook recreatie onderdeel uitmaakt van deze NNN-

gebieden. Dit kan op een goede manier samengaan met natuur en is 

binnen de NNN ook toegestaan. 

 uitleg 



Gemeente Amsterdam 

Nota van Beantwoording 

Toekomstplan Gaasperplas 

 

Versie 6 

2 december 2020 

Pagina 29 van 268 

 

Natuur  Leilinden en knot-platanen moeten blijven staan, net als alle andere 

bijzondere bomen en stuiken. 

43, 95, 

96, 97, 

39, 56, 

100, 

106, 

107, 

108, 

131, 149 

Met uitzondering van de hagen en een deel  van de leilindes in de 

entreezone, blijven alle bijzondere bomen en heesters in het 

Toekomstplan behouden. De hagen die de grote weides in het 

Floriadedeel markeren zullen ook grotendeels blijven staan. Dat hangt 

samen met de kwaliteit van de hagen.  

 reeds op-

genomen 

Natuur  Er moeten geen bomen gekapt worden in deze tijden van 

klimaatverandering en CO2 beleid. Bomen zijn belangrijk voor het 

klimaat, de vogels en de biodiversiteit. 

89, 205, 

39, 100, 

136, 161 

Heesters en kruidengewassen zijn naast bomen minstens zo belangrijk 

voor het klimaat en vogels. Insecten en vogels zijn afhankelijk van bloei. 

Voor de opslag van CO2 heeft onderzoek uitgewezen dat die in de 

bodem het hoogst is op plekken waar bomen in kleine bosjes langs 

graszones staan. Voor de opslag van CO2 in de bodem is zonlicht nodig.  

 uitleg 

Natuur  Laat de hoge bomen aan de Nellestein kade staan.  144 Deze bomen blijven  staan. reeds op-

genomen 

Natuur  Het park is ook een gebied om te wandelen en natuur kan beleven.  101 Een van de recreatievormen die ook opgenomen zijn in het 

Toekomstplan is wandelen en natuurbeleving. Het plan voorziet in 

diverse wandelingen, zoals natuurwandelingen.  

reeds op-

genomen 

Natuur  Het park is onderdeel van het NNN. Is het plan niet strijdig met de 

provinciale ruimtelijke verordening? 

101, 

167, 187 

Onderdelen van het plan, om precies te zijn de bebouwing, zijn strijdig 

met de provinciale ruimtelijke verordening (vastgesteld 22 oktober 

2020). Het plan geeft de ambitie van de gemeente Amsterdam weer. 

Het plan kan daarmee inzet zijn van overleg met de provincie over 

mogelijkheden in de toekomst. In het plan en in de besluitvorming is 

expliciet aangegeven dat de bebouwing binnen het plan planologisch 

nog niet mogelijk is. 

uitleg 

Natuur  Ik mis pluktuinen, een voedselbos of een botanische tuin met 

groenten en bloemen en planten.  

104, 

105 

Een pluktuin en  voedselbos valt binnen het Toekomstplan Gaasperplas 

onder zelfbeheer. In het plan zijn 2 locaties voor stadslandbouw 

aangewezen waar een dergelijk initiatief gerealiseerd kan worden.  

reeds op-

genomen 
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Natuur  Recreatie moet verder beperkt worden, niet uitgebreid, dit tast de 

natuur verder aan 

106, 

107, 

108, 

178, 

208, 

214, 

218, 95 

Natuurbeleving, wandelen, fietsen, en dergelijke, vallen ook onder de 

noemer recreatie. In het Toekomstplan wordt met de zones voor 

recreatie voorkomen dat intensieve vormen van recreatie door het hele 

gebied kunnen plaatsvinden. Wij verwachten dat deze maatregel de 

uitbreiding van recreatie beperkt en overzichtelijk houdt. 

uitleg 

Natuur  Wat mist in het plan is de focus op natuur, dieren, natuurschoon en 

rust. Stilte is in Amsterdam zeer zeldzaam en moeilijk te vinden. 

Behoefte hieraan is i.v.m. gezondheidsklachten juist heel hoog. 

Laat de Gaasperplas het rustpunt en toevluchtsoord zijn voor zowel 

mens als dier. Als er uitgegaan wordt van flora, fauna, diversiteit in 

begroeiing, beschutting, verbinding met stroken gras en bomen in 

de omgeving, dan komt het met het geluk van de mens wel goed. 

115, 73 In het Toekomstplan is juist een grote focus gelegd op natuur. Wij zijn 

van mening dat ook na de uitvoering van het Toekomstplan de 

Gaasperplas nog een gebied zal zijn waar veel rust te vinden is. De 

zonering van natuur en recreatie zal hier zeker aan bijdragen.   

reeds op-

genomen 

Natuur  Is betere bewegwijzering een alternatief voor bomenkap voor zicht 

op de plas? 

115 Betere bewegwijzering biedt geen alternatief voor zicht op de plas. Wel 

draagt de bewegwijzering bij aan verrommeling van de openbare ruimte 

en een hogere beheerlast.  

uitleg 

Natuur  Waarom deze kleine focus op flora en fauna? Er schijnen biologen, 

ecologen en natuurspecialisten bij de ontwikkeling van dit plan 

betrokken te zijn. Waar is hun rapport of aanbeveling? 

Biologen, ecologen en natuurspecialisten zijn bij de ontwikkeling 

van het Toekomstplan betrokken. Waar is hun rapport of 

aanbeveling voor dit gebied? 

73, 115 De input van de natuurspecialistensessie is verwerkt in de  

'opmerkingenkaart natuurspecialistensessie'. Deze is in de 

meedenkgroepbijeenkomst van 17-09-2018  gepresenteerd en 

besproken.  Zie ook pagina 18 van het participatieverslag. Dit verslag is 

als bijlage met de besluitvormingsstukken aan het bestuur 

meegezonden (bijlage 9).    

 uitleg 

Natuur  Bospark met goede struik- en kruidenlaag herbergt beschermde 

soorten, vooral broedvogels. Betreding van mensen verstoort dit 

leven. 

119 Het klopt dat een goede heester- en kruidenlaag van essentieel belang 

is voor de biodiversiteit. Hier profiteren  beschermde diersoorten ook 

van. Betreding door mensen verstoort dit enigszins. Loslopende honden 

daarentegen veroorzaken een veel grotere verstoring, omdat die door 

de struiken en het hoge gras struinen. Veel (broedende, rustende) 

dieren worden hierdoor verstoort. Het heeft dus minder betrekking op 

uitleg 
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mensen. Mensen blijven overwegend op de paden, honden niet.  Mede 

hierom is er ook voor gekozen om een klein deel van het park tijdens het 

broedseizoen af te sluiten.  

Natuur  Er wordt gesproken over “Leefomgeving ringslang en andere 
diersoorten niet optimaal”. (Ringslang wordt 19 x genoemd.) De 
leefomgeving van de bewoners is helemaal niet optimaal met deze 

dreiging van bomenkap, graafwerkzaamheden en de terugkerende 

festivals! Prima, de ringslang mag van mij ook een mooi leefgebied, 

maar als daar bomen en struiken voor gekapt moeten worden, klopt 

er iets niet. Juist onder begroeiing lijkt mij wel fijn voor een 

ringslang en andere dieren.  

119 Een ringslang is voor zijn voortbestaan afhankelijk van een 

moerasachtige omgeving. Heesters geven hem wel beschutting, maar 

bieden weinig voedsel.   

uitleg 

Natuur  Graag meer zonnige plekken, afgewisseld met wat schaduw. Nu is 

er teveel schaduw 

121 Daar zal niet zo heel veel verandering in komen. Op enkele plekken 

zoals rond het Bastion is daar wel in voorzien. 

deels reeds 

op-genomen 

Natuur 

 

Genieten van vogels, het groen en de rust graag voorrang boven 

toevoeging van recreatie. Liever meer bomen, struiken, wilde 

bloemenweides voor insecten. Meer schaduw en minder 

gras/ligweides.  

178 Het plan voorziet in meer variatie in bomen en meer bloeiende en 

vruchtdragende heesters. Insecten en vogels zullen hiervan profiteren. 

Grasvelden en zonlicht maken onlosmakelijk deel uit van een goede 

biotoop voor verschillende diersoorten. Juist ruig en bloemrijk gras is 

belangrijk voor insecten en kleine diersoorten.  

deels over-

genomen 

Natuur  Het hele Gaasperpark is NNN-gebied en is een ecologisch kruispunt 

in de verbinding van de natuur van boven het IJ, het Gooi, Zuidelijk 

Flevoland, het Groene Hart en de veenweide gebieden tussen 

Noord Holland en Utrecht. Gaasperpark heeft een belangrijke rol in 

het maken van een verbinding voor uitwisseling van de genen van 

Flora en Fauna zoals de ringslang populatie. Nu werk dat nog niet 

goed genoeg. De inrichting en het beheer moet hiervoor aan 

voorwaarden voldoen. In het Toekomstplan mist de aandacht 

hiervoor. Ook is niet uitgewerkt hoe de verbinding met andere 

onderdelen van deze hoofdstructuur (zoals Diemerbos en 

Bijlmerweide) zal worden gerealiseerd. 

 139, 

160, 

167, 

173, 

183, 

158, 157 

De natuurboog maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het 

Toekomstplan. In het plan zijn diverse voorstellen opgenomen om deze 

verbinding verder te versterken. In het project Natuurzoom, waarnaar in 

het Toekomstplan verwezen wordt, zijn diverse knelpunten in deze 

ecologische verbindingszone opgepakt en opgelost. Hiermee is de 

verbinding naar de aansluitende gebieden sterk verbeterd.   

uitleg 
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Natuur  Gaasperpark speelt een belangrijke rol voor wilde bijen en zeldzame 

bijen. Waarom is er geen contact geweest met de imker in de oude 

bijenstal van de Floriade? Vreemd dat de opmerkingen van een 

betrokken imker in het voortraject niet zijn meegenomen. Als 

rekening gehouden wordt met de bij wordt pas stevig ingezet op 

behoud van natuur 

139, 

173, 

171, 157 

In het Toekomstplan is  rekening gehouden met benodigd leefgebied 

voor bijen. Aan de sessies van de meedenkgroep heeft eveneens een 

imker deelgenomen, die bij ons de noodzaak voor meer bloeiende 

planten voor de bij heeft aangegeven. Hoe dat er precies uit gaat zien 

zal in de volgende fase verder uitgewerkt worden. Dan is er ook nog 

ruimte om nader af te stemmen met de imker uit het Floriade gebied. 

Overigens zal er aan de inrichting rond de huidige bijenstal niets 

veranderen.   

uitleg 

Natuur  De bomenkap strookt in eerste instantie niet met het rapport over 

de cultuurhistorische waarde van het oude Floriadepark. De 

volgroeide leilindes ter accentuering van de ingang zijn onderdeel 

van deze cultuurhistorische waarde. 

 

139, 

150, 

167, 

157, 173 

Het Floriadeterrein is ontworpen in zones. Van stadspark naar 

natuurpark. De hoofdentree is met die gedachte herontworpen. De 

hoofdentreeroute wordt daardoor  benadrukt door een rechte route 

naar het platanenplein, dat in de tijd van de Floriade het verdeelplein 

was. Vanwege het beperkte beheerbudget van Groengebied 

Amstelland, is ervoor gekozen om de hoofd entree te vereenvoudigen 

en daarmee te verduidelijken. De route wordt vanaf het entreeplein bij 

de metrohalte rechtdoor getrokken, tot aan het platanenplein. De 

leilindes worden deels verplaatst en de door hagen omvormde kamers 

worden verwijderd. Daarmee is er vanaf het entreeplein al zicht op het 

platanenplein en ontstaat een statig entree het park in. De bijzondere 

parkbomen blijven behouden en worden veel beter zichtbaar gemaakt. 

 uitleg 

Natuur  Hoewel er in het Toekomstplan Gaasperpark gesproken wordt over 

het belang van de biodiversiteit en natuurwaarde is nergens 

beschreven op welke wijze deze gehandhaafd wordt en/of versterkt 

wordt. 

139, 157 In het Toekomstplan is beschreven dat om de natuur te versterken een 

aantal zaken gedaan zullen worden. Deze zijn: aanleg van 

natuurvriendelijke oevers, planten van bloeiende en besdragende 

beplanting, aanbrengen of delen van ligweides omvormen tot bloemrijk 

of ruig gras.  

uitleg 

Natuur  Gezien het feit dat het klimaat veel sneller dan verwacht opwarmt, 

dat de biodiversiteit veel sneller afneemt en dat de toekomst van 

onze planeet en daarmee onze toekomst op het spel staat is elke 

gekapte boom er 1 teveel. Maaien, klepelen, snoeien, verhakselen, 

we weten inmiddels wat de gevolgen zijn voor de natuur en wat 

140 Vanuit ecologisch oogpunt wordt in het plan serieus rekening gehouden 

met de vergroting van de  biodiversiteit en het realiseren van 

gevarieerde natuurwaarden in het park. Het plan voorziet in meer 

variatie in bomen en meer bloeiende en vruchtdragende heesters. Met 

name de zuidoever is kansrijk hiervoor. Inheemse plantsoorten staan 

 uitleg 
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verlies van de natuur voor gevolgen heeft voor de mensheid. 

Mogelijk, als er een echt deskundige meetlat naast de plannen en 

de eerdere en huidige beleidsvoornemens van provinciale en 

landelijke overheden wordt gelegd moet u tot de conclusie komen 

dat er groen bij moet en absoluut niet af mag. Hopelijk wordt dit 

erkend voor de vernieling van de natuur in de Gaasperplas heeft 

plaats gevonden. 

hierbij voorop. 

 

Natuur  Wandelen is de grootste probleemoplosser die er bestaat. Het is 

gezond voor lichaam en geest en gaat de schade die we oplopen 

door het vele zitten tegen. 

De Gaasperplas leent zich in de huidige vorm uitstekend voor het 

maken van lange wandelingen al dan niet met hond. Het 

hondenstandje is elke dag weer een feest voor de vele honden die er 

komen. 

Conform de voorliggende plannen komt het accent te liggen op 

festivals en grootschalige recreatie. Zaken waarin al goed is 

voorzien in het Arena gebied bijvoorbeeld.  

Die festivals voorzien in een behoefte van fans afkomstig uit heel 

Nederland. Die behoefte zou uw zorg niet moeten zijn.  

Wandelen is goedkoop en voor iedereen die nog goed ter been is 

haalbaar. Voor veel Amsterdammers is wandelen fietsen en 

zwemmen in het beetje natuur dat we nog hebben de enige vorm 

van recreatie die ze kunnen betalen.  

140 Het maken van het rondje om de plas voor fietsers en voetgangers is 

een van de opdrachten geweest voor het Toekomstplan. In het plan 

wordt de hoofd wandelroute verbreed en verhard aangelegd, zodat 

deze voor meer doelgroepen geschikt is om gebruik van te maken. 

Daarnaast zijn aan de zuidzijde van de plas struinpaden toegevoegd 

zodat meer wandelrondjes ontstaan. Ook voorziet het plan in het 

markeren van diverse wandelingen door het park. Denk aan een 

natuurroute, Floriaderoute, rondje om de plas, enz.  

Wat betreft de festivals worden in het plan juist voorstellen gedaan om 

de door de gemeenteraad vastgestelde locatieprofielen voor festivals 

voor het Gaasperpark beter in overeenstemming te brengen met de 

functie van openbaar natuurlijk park. 

uitleg 
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Natuur  Ik maak me met name zorgen over het verwijderen van de onder 

begroeiing onder de parkbomen "zodat ze weer mooi zichtbaar 

worden" en het verwijderen van ander groei "om het park 

overzichtelijker te maken". De onder begroeiing en verwilderde 

bosschages zijn van ecologisch belang en bieden juist plek aan vele 

bijzondere planten- en diersoorten.  kappen van bomen verjaagt 

zeldzame vogels, beschutting voor dieren. Het is terugdringen van 

pure natuur 

141, 

208, 

214, 

218, 

186, 

119 

Het klopt dat onder begroeiing en bosschages beschutting geven aan 

veel diersoorten. Dit zal voor het overgrote deel van het gebied ook 

gewoon aanwezig blijven. De bomen die we vrij gaan maken betreffen 

uitsluitend bijzondere bomen die aangeplant zijn in het Floriadedeel en 

die in de verdrukking staan door ander bomen en heesters.  

uitleg 

Natuur  Nu het park zo oud en verwilderd is, wordt het qua natuurwaarde 

alleen maar interessanter. Deze natuurlijke ontwikkeling zou juist 

gestimuleerd moeten worden. Er wordt wel eens een eekhoorn 

gespot en onlangs ook een ree. Bekijk eerst de facebookgroep ZON 

zuidoost natuur alvorens de bulldozers erheen te sturen. 

141 Er wordt kennis genomen van de ontwikkeling van de natuurwaarden 

van het park, bijvoorbeeld via de NDFF (Nationale Databank voor Flora 

en Fauna). Ook wordt er eigen onderzoek verricht naar bijvoorbeeld 

broedvogels, wilde bijen en vleermuizen. Met deze actuele 

natuurwaarden wordt zeker rekening gehouden.  

uitleg 

Natuur  In het plan wordt veel teveel geld gestoken in kapitaalvernietiging. 

Gezonde volwassen bomen weghalen, om een enkele jonge 

aanplant terug te plaatsen.  

156 In de volgende fase worden bomen geïnventariseerd op soort, vitaliteit 

en levensverwachting. Dit zal een belangrijke rol spelen bij de bepaling 

of bomen wel of niet gekapt zullen worden.  

uitleg 

Natuur  Verbod op gemotoriseerd verkeer in het park omdat het grootste 

deel van het gebied tot het natuurnetwerk behoort 

144 In het Toekomstplan wordt voorgesteld om brommers vrijwel  volledig 

te weren op de fietspaden. Uitsluitend aan de zuidzijde tot de surfweide 

zullen brommers nog op het (brom)fietspad mogen rijden. Volledig 

gemotoriseerd verkeer weren is helaas niet mogelijk. 

Onderhoudsvoertuigen moeten het park in kunnen voor de nodige 

onderhoudswerkzaamheden. 

reeds (deels) 

op-genomen 

Natuur  Passages niet allen voor ringslangen, maar ook kleine zoogdieren en 

vos. 

144 De faunatunnels die aangelegd zijn in het gebied van de Gaasperplas 

zijn geschikt voor alle kleine dieren. Camerabeelden laten zien dat zelfs 

katten gebruikmaken van dit soort tunnels. Genoemde wilde dieren 

kunnen hier dus ook gebruik van maken. 

uitleg 
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Natuur  Graag nestplekken langs dakranden, enz. Zorg dat de bomen waar 

de ransuilen ieder jaar overwinteren blijven staan en beschut 

blijven. 

Plant veel distels aan, voor de grote groep puttertjes die in Zuidoost 

leeft. Plaats een ooievaarsnest. 

144 Eventuele geplande voorzieningen worden natuur inclusief aangelegd 

en zullen daarom voorzien worden van nestgelegenheden. Distels zullen 

zeker daar opkomen waar de bodem geschikt is. Uw voorstel voor een 

ooievaarsnest zullen we in de volgende fase van verder uitwerking ter 

overweging nemen. 

over-

genomen 

Natuur  Opknappen prima, maar karakter wijzigen d.m.v. meer recreatie 

etc. daar ben ik geen voorstander van. Laat flora en fauna ook de 

ruimte. Zeker in het licht van opwarming van de aarde. 

147, 24 Het karakter van het park zal ons inziens niet veranderen. De verschillen 

tussen parkdeel (netter aangeharkt en meer verschillende vormen van 

recreatie) en natuurdeel (niet aangeharkt en minder vormen van 

recreatie) wordt grotendeels teruggebracht. Het ontwerp van de 

Floriade voorzag al in deze verschillen en overgang van het ene deel 

naar het andere. 

 uitleg 

Natuur De meest genoemde nieuwe recreatieve mogelijkheden uit het plan 

zijn al volop beschikbaar op een steenworp afstand van het park, 

daar hoeft geen parknatuur voor te worden aangetast. De in het 

plan verder genoemde zeken als paintball, bootcamp, meer 

strandjes en mountainbike passen niet in een natuurgebied en 

natuur weghalen ten behoeve van dergelijk vermaak is onwenselijk. 

150 Voor alle opgehaalde recreatieve ideeën is gekeken of deze passend zijn 

binnen de ontwerpprincipes voor de Gaasperplas. In het Toekomstplan 

is een greep uit de opgehaalde ideeën getoond. Deze zijn niet allemaal 

passend binnen die ontwerpprincipes. Zo zijn paintball en een 

mountainbike parcours niet opgenomen in het ontwerp. Wel is het zo 

dat de druk op de openbare ruimte in onze stad toeneemt en daarmee 

de druk op recreatieve voorzieningen. Een uitbreiding van 

recreatiemogelijkheden is een van de opgaven van het Toekomstplan. 

uitleg 
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Natuur  De Natuurboog functioneert bijna naar behoren. Van belang is dat 

het beheer duurzaam blijft. Het dichtslibben van de 

schoonwaterloop in de Gaasperzoom is ongunstig voor de 

natuurwaarde. Ringslangen zijn gebaat bij de aanleg van 

broeihopen in en rond de Natuurboog. Daarnaast zijn er nog enkele 

zwak functionerende plekken in de Verbindingszone die extra 

inrichting behoeven. Dit zijn echter geen maatregelen die het 

Groengebied kan nemen. Wel kan het Groengebied een 

stimulerende rol spelen. Waakzaamheid tegen ingrepen die nieuwe 

obstakels in de routes kunnen vormen blijft geboden ( website 

GGA)”    Als het ingrijpende Toekomstplan doorgaat is als het werk, 
de energie en de financiële investering om broeihopen aan te 

leggen voor ringslangen voor niets geweest. Dan hebben 

bestuurders heel wat uit te leggen aan de belastingbetaler. 

150 Er wordt op verschillende vlakken door de Gemeente en GGA gewerkt 

om de Natuurboog zo optimaal mogelijk als ecologische 

verbindingszone te laten functioneren. Binnen het project Natuurboog 

zijn daarvoor al veel knelpunten in opgelost. Met de voorstellen voor 

natuurversterking in het Toekomstplan zal het leefgebied voor de 

ringslang verder verbeteren. Samen met GGA wordt gekeken hoe het 

beheer ecologischer kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

reeds op-

genomen 

Natuur  Bomen kappen? Voor welke doelstellingen, van wie, welke bomen. 

Het is onduidelijk en dat maakt wantrouwig. 

176 Bomen kappen in het gebied van de Gaasperplas is in bepaalde gevallen 

noodzakelijk om het leefgebied, en de ecologische verbindingszone 

Natuurboog, voor de ringslang geschikt te maken. Bomen worden niet 

zomaar gekapt. In de volgende fase worden bomen geïnventariseerd op 

soort, vitaliteit en levensverwachting. Dit zal een belangrijke rol spelen 

bij de bepaling of bomen wel of niet gekapt zullen worden.  

uitleg 
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Natuur  Voor ons welzijn en fysieke gezondheid hebben we een groene 

omgeving nodig. Groen betekent gezond en (bio)divers. Het is de 

taak van het bestuur van Amsterdam om te zorgen voor een 

gezonde leefomgeving voor alle burgers, waarbij burgers met een 

lage SES extra aandacht en ondersteuning verdienen. Op de lange 

termijn levert dat meer op dan de korte termijn inkomsten van een 

festival. De ontwikkeling van het park hoort dan ook meegenomen 

te worden in een langetermijnvisie. Gezondheidswinst wordt vaak 

niet gelijk in harde munten terugverdiend.  

156 De gemeente Amsterdam onderschrijft het belang van groen voor de 

fysieke en mentale gezondheid van haar bewoners. Het is juist mede 

daarom dat de gemeente Amsterdam de opdracht tot het maken van 

het Toekomstplan heeft gegeven. Belangrijk onderdeel daarbij is dat de 

openbare ruimte en dus onze parken geschikt moeten zijn voor alle 

groepen die onze stad rijk is. Het Toekomstplan probeert zoveel 

mogelijk in al deze verschillende behoeften te voorzien.   

 uitleg 

Natuur  We hebben hier met een bijzonder natuurgebied te maken dat 

hierdoor ernstig wordt aangetast. Verbazend wekkend is dat het 

afgraven van delen van het park wordt gezien als versterking van de 

natuur. Ook onnodige sloop van stukken park omdat een 

ambtenaar graag zichtlijnen wil hebben zodat je de Gaasperplas 

meteen kunt zien en om extra zwemgelegenheid te maken.  

Mijns inziens is dit een plan dat bol staat van menselijke arrogantie, 

namelijk de idee dat men de natuur verbeteren kan en dus moet. De 

natuur echter weet zelf het best waar ze behoefte aan heeft en 

dient door mensen niet verbeterd maar beschermd te worden. 

159, 

165 

Door opschot en zaailingen te verwijderen en daarmee dichtgegroeide 

zichtlijnen weer open te maken ontstaat meer ruimte voor parkbomen 

en kan zonlicht weer toetreden op natuurvriendelijke oevers en de 

kruidenrijke grasvegetaties. Deze maatregelen komen de biodiversiteit 

(soortenrijkdom) en het gebruik van het gebied ten goede. Hierbij wordt 

zorgvuldig te werk gegaan.  

 uitleg 

Natuur  Opvallend is dat de waarden van natuur en rust nooit in geld wordt 

uitgedrukt maar in kosten van onderhoud. Vrijwel alle parken in 

Amsterdam worden geëxploiteerd zoals ook dit park al. Waarom 

kan in dit park de nadruk niet worden gelegd op natuur en rust. Het 

voormalige Bijlmerpark is al kaalgeslagen en is voor een groot deel 

verbouwd tot park met speel- en sportvoorzieningen.  

159 Het Toekomstplan is de uitkomst van een bestuursopdracht, waarbij al 

het relevante vigerende beleid is meegenomen. Uit de participatie zijn 

diverse kenmerken en wensen opgehaald die vertaald zijn naar de 

'ontwerp principes'. Het ontwerp volgt deze lijnen. Dit betekent dat naar 

onze mening de Gaasperplas een gebied blijft waar veel natuur is en de 

natuurwaarde zal toenemen. Het blijft een gebied waar je van deze 

natuur kunt genieten en tot rust kunt komen. Maar is en blijft ook een 

gebied waar gerecreëerd kan en mag worden.  

uitleg 
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Natuur  Veel wijsheid toegewenst voor dit Toekomstplan Gaasperpark voor 

Amsterdam Zuidoost. Ik hoor graag hoe alle zienswijzen worden 

meegenomen in de verdere besluitvorming en hoop op een heldere 

onderbouwing en een versterking van de rijke natuur in mijn 

‘achtertuin’ het Gaasperpark. Hiermee kan Zuidoost zich in deze tijd 
van haar goede, groene kant laten zien en van grote waarde zijn 

voor de rest van de stad. 

160 Alle zienswijzen worden door dit schrijven, voorzien van een antwoord, 

bestuurlijk voorgelegd. We informeren  u over de uitkomst daarvan. 

uitleg 

Natuur  Twee derde van het park heeft al een stedelijke functie: de camping, 

het voormalige planetarium, de waterspeelplaats en het 

barbecueveld. In de zomer zijn daarnaast gedurende ettelijke 

weken grote delen van het park afgesloten vanwege de festivals. 

Als er nog meer stedelijke functies bijkomen, zoals sport- speel en 

recreatievoorzieningen, dan gaat dat ten koste van de natuur.  

164 De sport-, -speel- en recreatievoorzieningen zijn zoveel mogelijk 

ingepast in de gebieden waar ook nu al meerdere recreatievormen 

aanwezig zijn. Daarbij gaat een deel (het vaste planten eiland) van het 

recreatiedeel af en wordt toegevoegd aan het natuurdeel van het park. 

Ook wordt meer natuurwaarde toegevoegd aan de oostelijke weides, 

waar paarden grazen. Hier komen sloten met natuurvriendelijke oevers.  

uitleg 

Natuur  Het valt op dat er van veel zaken geen onderzoek is gedaan of 

gepubliceerd naar de effecten van de inrichting van het nieuwe 

Gaasperpark op de biodiversiteit, de bodemgesteldheid, de 

kwaliteit van biotopen, de lucht, het water, de gezondheid van plant 

dier en mens. Hetzelfde geldt voor de werkzaamheden: de 

machines die nodig zijn voor het bewerken van de grond en de 

overige wijzigingen in het park stoten allerlei stoffen uit, nog 

afgezien van het lawaai enz. Wat zijn de effecten daarvan op de 

natuur?  

167 De onderzoeken waarnaar u refereert horen bij de volgende fase van 

verdere uitwerking. In die fase van het project wordt het Toekomstplan 

worden onderzoeken verricht om het ontwerp nader te kunnen 

uitwerken. Deze onderzoeken zijn bv  bomeneffectanalyses, 

milieukundig onderzoek naar de bodemgesteldheid, etc. In deze fase 

wordt ook een beplantingsplan gemaakt en wordt verder nagedacht 

over de wijze van uitvoering. Het  doel hiervan is het minimaliseren van 

schade aan natuur als gevolg van de werkzaamheden. Uiteraard is 

hierbij de flora en fauna wetgeving van kracht.   

 uitleg 

Natuur  Wil men in dit plan alle natuur verbannen naar een niet 

toegankelijke gebied. Een soort groen eiland. Dit is verkleining van 

het leefgebied en zal tot gevolg hebben dat soorten verdwijnen.  

167, 187 In het Toekomstplan wordt nergens  alle natuur naar een niet 

toegankelijk gebied verbannen. Het 'soort groen eiland' (het vaste 

planten eiland) wordt juist  van het recreatiedeel afgehaald en 

toegevoegd aan het natuurdeel van het park. Ook wordt meer 

natuurwaarde toegevoegd aan de oostelijke weides, waar paarden 

grazen. Hier komen sloten met natuurvriendelijke oevers. 

uitleg 
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Natuur  In het plan wordt regelmatig gerept over recreatie, natuur en 

rustzoeker in één. Dit gaat niet samen. Amsterdam lijkt met 

recreatie altijd weer met name de luidruchtige, bruisende, vermaak 

en vertier zoekende burger te willen bedienen. Voor een groot deel 

van de bevolking is recreatie echter rust en stilte. Deze komen in de 

stad bijna nergens aan hun trekken. De Gaasperplas is een van de 

weinige, zo niet enige plek waar zij nog terecht kunnen.  

167, 182 De kernwaarden rust en natuur(beleving) zijn een belangrijk onderdeel 

binnen het Toekomstplan. Ondanks de intensivering voor recreatie (rust 

en stilte opzoeken zijn inderdaad ook vormen van recreatie) zal er veel 

ruimte zijn voor deze kernwaarden.  Ook na uitvoering van het 

Toekomstplan zal de Gaasperplas een plek zijn waar men  tot rust kan 

komen. De zonering voor recreatie en natuur zal daar aan bijdragen. 

uitleg 

Natuur  Voorop staat dat Gaasperpark een natuurpark is en vanuit een 

ecologisch standpunt is dit van grote waarde. In het plan zoals 

gepresenteerd staat mijns inziens weinig ten aanzien van het 

behoud van de wilde natuur. 

168 Wij zijn van mening dat met het Toekomstplan de natuur juist een 

betere positie krijgt dan in de huidige situatie. In de volgende fase zal in 

detail uitgewerkt worden hoe dat gerealiseerd zal worden.  

uitleg 

Natuur  Ik ben het niet eens met het plan om zo veel bomen te verwijderen. 

Ik begrijp dat veel bomen en struiken vernieuwd moeten worden. 

Maar dit "wilde gevoel" is precies wat Gaasperplas park heel 

bijzonder maakt. Bovendien, heel veel vogels en insecten wonen in 

het gebied met houtkrullen en zachte bodem. 

169 Het 'wilde gevoel' zal grotendeels behouden blijven. Het kappen van 

bomen ten behoeve van bijv. verbeterde paden, een betere oriëntatie 

en beleving door zicht op de plas, zal zorgvuldig afgewogen worden. In 

de volgende fase worden bomen op die plekken geïnventariseerd op 

soort, vitaliteit en levensverwachting. Dit zal een belangrijke rol spelen 

bij de bepaling of bomen wel of niet gekapt zullen worden.  

uitleg 

Natuur  Ik mis de aansluiting tussen het Bijlmerpark waar al slangen 

voorkomen met de Gaasperplas.  Zo zou er wellicht ook een 

aansluiting kunnen komen met het nieuwe park op de A9? 

171 De nieuwe inrichting op het tunneldak A9 voorziet in meerdere (fiets) 

verbindingen tussen de Bijlmer en Gaasperdam. U kunt de website van  

IXAS bezoeken voor een inzage in de plannen.  

uitleg 

Natuur  U zegt dat de natuur  de ruimte en de waarde behoudt maar zegt 

niet duidelijk hoe u dat gaat doen. U heeft het over de wensen van 

de huidige tijd maar dat worden  toch hopelijk geen paintballbanen 

en “ter land, ter zee en in de lucht”? 

171 Het Toekomstplan is een ontwerp op hoofdlijnen. In de volgende fase 

wordt het ontwerp verder in detail uitgewerkt. Pas dan kan duidelijk 

aangegeven worden welke maatregelen we hoe zullen gaan uitvoeren. 

Voor alle opgehaalde ideeën is gekeken of deze passend zijn binnen de 

ontwerpprincipes voor de Gaasperplas. In het Toekomstplan is een 

greep uit de opgehaalde ideeën getoond. Deze zijn niet allemaal 

passend binnen die ontwerpprincipes. Zo zijn paintball en ter land, ter 

zee, niet opgenomen in het ontwerp. Wel is het zo dat de druk op de 

uitleg 
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openbare ruimte in onze stad toeneemt en daarmee de druk op 

recreatieve voorzieningen. Bovendien worden aan Zuidoost, met name 

in ArenApoort en Amstel III zo’n 30.000 woningen en dus veel nieuwe 
bewoners toegevoegd in de komende jaren. Een uitbreiding van 

recreatiemogelijkheden is een van de opgaven van het Toekomstplan. 

Natuur  Is er voldoende onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van 

beschermde plant- en diersoorten? 

167 Geregeld vindt onderzoek plaats naar beschermde plant- en 

diersoorten. Bij elk evenement of groot onderhoudsactiviteit is 

onderzoek nodig. Zoals in het Toekomstplan is aangegeven 

(onlineversie p. 66) is de lijst met wettelijk beschermde (plant)soorten 

gewijzigd per 1 januari 2017. Daarmee zijn er per die datum geen 

wettelijk beschermde plantsoorten meer in het gebied van de 

Gaasperplas. Vogels zijn bij wet altijd beschermd. 

uitleg 

Natuur  Om juist langs de oevers een snel interlokaal fietspad aan te leggen 

strookt niet met de noodzaak om juist langs de oevers aandacht te 

geven voor migrerende planten- en diersoorten. De functie van 

ecologisch kruispunt van het Natuurpark Gaasperpark wordt 

hiermee volledig teniet gedaan. 

173, 139 Het Toekomstplan voorziet er niet in om een snel interlokaal fietspad 

langs de oevers aan te leggen. De brommer wordt juist over het 

grootste deel van het park geweerd. De zuid route blijft voor brommers 

ongewijzigd. Even voorbij Ballorig worden ze daar naar de weg 

verwezen.  

uitleg 

Natuur  voorkomende flora en fauna van het Gaasperpark is niet 

geïnventariseerd adv simpele literatuurstudies. Een duidelijke 

omschrijving van specifiek maatregelen om de natuurwaarde te 

beschermen dan wel vergroten ontbreekt 

173, 

139, 157 

Geregeld vindt onderzoek plaats naar beschermde plant- en 

diersoorten. Bij elk evenement of groot onderhoud is onderzoek nodig. 

Locatiegericht onderzoek ten behoeve van de uitvoering zal 

plaatsvinden in de volgende fase. In die fase wordt het ontwerp in detail 

uitgewerkt en het terrein onderzocht.  

uitleg 

Natuur  Er is te weinig aandacht voor het versterken van de 

natuur(waarden) en biodiversiteit, maar teveel voor zaken die dat 

afzwakken 

182, 

164 

De gemeente Amsterdam heeft de laatste jaren laten zien dat de 

biodiversiteit van planten en dieren kan toenemen in een drukke stad. 

Dit tegen de trend van Nederland in waar de soortenrijkdom juist 

afneemt. In het Toekomstplan zijn diverse maatregelen genoemd 

waarmee de natuur(waarden) en biodiversiteit zal toenemen.  Deze zijn: 

aanleg van natuurvriendelijke oevers, planten van bloeiende en 

besdragende beplanting, aanbrengen of delen van ligweides omvormen 

tot bloemrijk of ruig gras.  

uitleg 
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Natuur  Uitkomsten van bodemgesteldheid, ecologie en geluid in het 

Gaasperpark zijn niet meegenomen in het Toekomstplan 

182, 187 De opdracht van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost was om 

aan de hand van de opdrachten uit de Ontwikkelstrategie Gaasperplas 

een ontwerp te maken zodat de Gaasperplas weer 40 jaar mee kan. Om 

tot dit ontwerp te komen is al het vigerende beleid en de kennis over 

bodemgesteldheid, ecologie en geluid meegenomen. In de volgende 

fase zullen aanvullende onderzoeken gedaan worden om het ontwerp in 

detail te kunnen uitwerken.   

uitleg 

Natuur  In het Floriadedeel moet dit gebied natuur blijven met veel groen , 

kleine paadjes en rust. 

183 Grote delen zullen behouden blijven. Toch bestaat er ook een grote 

groep mensen die meer van de Floriade beleving terug willen zien. De 

structuur met kleine paden blijft, de bijzondere parkbomen blijven ook 

en er zal bloemrijk gras worden toegevoegd. 

deels reeds 

op-genomen 

Natuur  De leilindes bij de ingang zou ik graag behouden, eventueel op een 

andere plek in het park. 

183 De leilindes zijn beoordeeld als verplaatsbaar. De leilindes die bij de 

ingang weggehaald worden, worden herplant. In de volgende fase zal 

bekeken worden waar dat zal zijn. Mogelijk komen ze terecht in andere 

parken in Amsterdam. 

uitleg 

Natuur  Er wordt gesproken over bloemrijke graszones onder de bomen. 

Een park met alleen solitaire bomen en gras, zonder onder 

begroeiing, wordt saai en is killing 

voor de biodiversiteit van insecten en kleine dieren. 

138 Bloemrijk gras wordt toegevoegd op bepaalde plekken in het park. Op 

de kaart op p. 29 zijn die plekken aangegeven. Ze ontbreken op de 

natuurkaart op p. 28. Deze zullen we aanpassen. Verder blijft onder 

begroeiing gehandhaafd en zal op sommige plekken uitgebreid worden 

met bloem en besdragende heesters. 

reeds op-

genomen 

Natuur  Met respect voor de deelnemers aan het participatietraject; ik kan 

mij niet vinden in de plannen. Ik woon zelf in Nellestein om de hoek 

bij het bastion .  

In de kern is mijn bezwaar; uitgerekend een natuurgebied met op 

dat vlak alle mogelijkheden voor natuur recreatie wordt 

omgetoverd in een stadspark . Alsof inclusie alleen gerealiseerd kan 

worden door recreatieve en commerciële activiteiten . Ik ben niet 

tegen kleinschalige recreatie en culturele activiteiten  , en het meer 

aantrekkelijk maken voor kinderen.  En op dat vlak prima 

voorstellen.  Maar het voelt verder aan een ingeslagen weg naar een 

185 Bij de totstandkoming van het Toekomstplan is rekening gehouden met 

het vigerende beleid van de Gemeente Amsterdam en de provincie 

Noord-Holland. Het gebied valt onder het Natuurnetwerk Nederland en 

binnen de Hoofdgroenstructuur. In de Hoofdgroenstructuur is 

aangegeven dat het noordelijke deel van de Gaasperplas (Floriadedeel) 

stadspark is. Met de toenemende druk op de openbare ruimte in 

Amsterdam is het noodzakelijk om meer verschillende doelgroepen de 

mogelijkheid te geven te kunnen recreëren aan de Gaasperplas. De 

gebieden met meer intensieve recreatie krijgen/behouden 

natuurlijke/ruige randen en bosjes.   

uitleg 
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stadspark met dito druk op het gebied.     

Natuur  Is het bodemleven bestand tegen de plaatsing van kabels en 

leidingen? 

187 Ja, het bodemleven is bestand tegen kabels en leidingen. Deze liggen 

diep en zijn goed ingepakt.  

 uitleg 

Natuur  Zijn bodemleven, lucht en water bestand tegen barbecues, as, 

sigaretten, walmen, dampen en talloze ander afvalstoffen die 

intensieve recreatie met zich meebrengt? 

187 In de afgelopen jaren is niet gebleken dat de natuur specifiek te lijden 

heeft onder de genoemde items. Zaken als plastic en de filters van 

sigaretten kunnen niet afgebroken worden en zullen de bodem 

vervuilen. Dit is alleen niet specifiek van toepassing op een park. We zijn 

van mening dat door  een betere zonering van natuur en recreatie beter 

gehandhaafd kan worden t.a.v. vervuiling.   

 uitleg 

Natuur  Met een groeiend gevoel van onbehagen heb ik het Toekomstplan 

Gaasperplas gelezen. Tot mijn spijt heb ik moeten constateren dat 

in het gepresenteerde plan “Toekomstplan Gaasperplas 2020 en 
verder” teveel tekeningen, die tijdens de informatieavonden 
werden getoond, ontbreken in het plan. Dat zijn nu net de schetsen 

die een indruk geven hoe groot de kaalslag zal zijn bij uitvoering van 

de beoogde plannen. Het lijkt wel alsof wij kampioen bomenkap 

moeten worden. 

188 Al het getoonde materiaal op de bijeenkomsten is opgenomen in het 

Toekomstplan zoals dat online staat. 

uitleg 

Natuur  Het stuk tussen Jan Schaeferpad en Wisseloordpad leent zich nu 

juist goed voor natuurbeleving, zo zijn er nu voor voetgangers 

meerdere alternatieven; schelpenpad langs de waterkant, 2 

graspaden door bosschages, fietspad en ruiterpad. Dit zou moeten 

opgeofferd voor een stuk water, weg beleving. Zet hier juist meer in 

op natuurbeleving 

188 Wij zijn van mening dat met het aanbrengen van water de 

natuurbeleving groter wordt. Het brengt in elk geval een grotere 

biodiversiteit in het gebied. Daarbij wordt er een wandelpad 

toegevoegd. Ruimte voor spontane graspaden zal er altijd zijn.  

uitleg 

Natuur  Heb ook oog voor de vegetatie in de Gaasperplas, rietkragen en 

waterlelievelden. 

188 We hebben ook oog voor de vegetatie in de Gaasperplas. Vanuit de 

kader richtlijn water is de opgave om dat uit te breiden, zodat de 

waterkwaliteit van de plas verder toeneemt. 

 uitleg 

Natuur  Geen nodeloze kap, de berkenbosjes aan de zuidzijde dragen bij aan 

natuurbeleving. 

188 De berkenbosjes aan de zuidzijde zullen grotendeels behouden blijven. reeds op-

genomen 
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Natuur  In het rapport staat dat de Gaasperplas de potentie heeft om te 

voorzien in o.a. de groeiende behoefte aan rust. Hier ben ik het 

volledig mee eens! Echter, in het rapport wordt er nauwelijks 

aandacht gegeven aan dit aspect. Er zijn te veel 

(tegenstrijdige/conflicterende) ideeën die allemaal gerealiseerd 

moeten worden op dit hele kleine strookje groen, waar water – de 

plas zelf – het overgrote deel van uit maakt. Er wordt gesproken 

over zonering. Maar beseffen jullie wel hoe klein het park is? De 

woonwijk is niet los te zien van het park, de verschillende 

windrichtingen zijn niet los te zien van het geheel van het park. 

Mensen en met name dieren, zullen zich niet houden aan deze 

zonering. Als er in bijvoorbeeld het oostelijke deel van het park een 

festival is, dan heeft zowel alles ten zuiden, ten noorden en ten 

westen hier overlast van. Afhankelijk van de wind, draagt het geluid 

– onafhankelijk van in welke zone het plaatsvind – naar andere 

stadsdelen en/of omliggende dorpen. Ook geluid houdt zich niet 

aan een bepaalde zone.  

189, 187 Wij zijn van mening dat de zonering ertoe zal bijdragen dat men rust kan 

blijven vinden aan de Gaasperplas. De meeste vormen van recreatie 

worden beperkt tot de recreatiezones. Dit zijn de plekken waar ook nu al 

meerdere vormen van recreatie plaatsvinden. Uiteraard houden dieren 

zicht niet aan de zonering, dat is ook niet de bedoeling. De gebieden 

met meer intensieve recreatie krijgen/behouden ook natuurlijke/ruige 

randen en bosjes. Tegen het geluid van de festivals kunnen wij binnen 

dit Toekomstplan helaas niets doen. Dat valt buiten de scope van het 

project.  

 uitleg  

Natuur  intensievere recreatie heeft tot gevolg dat er minder rust is en dat 

de aantallen en diversiteit van dieren achteruit gaat. 

189 Intensievere recreatie kan leiden tot minder rust. Daarom worden deze 

beperkt tot de recreatieve zones. De afname van diversiteit van dieren 

staat hier voor een deel los van. In Amsterdam is de biodiversiteit de 

afgelopen jaren toegenomen, tegen de landelijke trend in. 

uitleg 

Natuur  hoe verhoudt de ijsvogel in het gebied zicht tot kano's en kleine 

bootjes die over het water varen waar de ijsvogel jaagt en broedt? 

189 In bijna alle stadsparken in Amsterdam broedt de ijsvogel. Vaak zijn 

deze broedplaatsen op 20-30 meter afstand van drukke ligweiden zoals 

in het Vondelpark. Een ijsvogel gaat pas broeden als er een geschikte 

steile wand aanwezig is. Voorbij varende bootjes zullen de ijsvogel niet 

verontrusten.  

 uitleg 

Natuur  Er is nog een veronderstelling en argument in de inleiding die 

curieus is in mijn optiek. Er moet begroeiing en ‘spontaan’ 
opgekomen onder begroeiing (dit is de natuur; het verspreiden van 

zaden en zorgen voor vermenigvuldiging, zo ontstaat alles) 

189 In het deel van de voormalige Floriade zijn veel parkbomen geplant. Dit 

zijn bomen die van oorsprong hier niet vanzelf voorkomen. Door een 

geringe mate van beheer hebben boomsoorten die hier wel van 

oorsprong voorkomen de kans gekregen om zich te vermenigvuldigen 

uitleg 
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verwijderd worden om bomen zichtbaar te maken. Welke boom of 

bomen zijn op dit moment onzichtbaar? Als door het verwijderen 

van een struik een boom ineens zichtbaar wordt, dan moet het een 

klein boompje zijn, of iemand is toe aan een betere bril. Net als met 

een aantal andere punten die ik reeds hierboven heb genoemd, lijkt 

dit het opportunistisch verdraaien van argumenten zodat het de 

gewenste uitkomst lijkt te hebben (meer mensen, entertainment, 

festivals en minder natuur) en het op deze manier beter in het plan 

past. 

(dat is idd de natuur). Deze boomsoorten hebben grotendeels de 

groeiplaats overgenomen van de geplante bomen, waardoor deze in de 

verdrukking zijn gekomen. Met dit plan worden de parkbomen, 

aangeplant in de Floriadetijd, weer vrijgemaakt, zodat ze weer goed 

zichtbaar zijn.  

Natuur  Zijn de bij dit project betrokken bewoners, en ambtenaren zich 

voldoende bewust van de huidige slecht staat van de 

natuur/biodiversiteit in Nederland en de hele wereld? Juist het 

vooropstellen van economische belangen boven alle andere heeft 

ons hiertoe gebracht. Om ook ons, burgers van Nederland, deel te 

doen aan het beschermen, dan wel herstellen en 

uitbreiden/versterken van de natuur en biodiversiteit in Nederland, 

dient er met een hele andere mindset en blik te worden gekeken, en 

daaruit volgend anders gehandeld aangaande onze weinige natuur. 

Het Gaasperpark valt grotendeels onder het NNN.  

Dit feit, tezamen met de slechte staat van de natuur, maakt het 

voor mij vanzelfsprekend dat de natuurwaarde(n) van het 

Gaasperpark de hoogste prioriteit had moeten hebben, zowel 

tijdens het participatietraject als daarna. Tevens hoeft en mag dit 

uiteraard absoluut niet ten koste gaan van de toegankelijkheid voor 

alle burgers, i.c. de burgers die afhankelijk zijn van een rolstoel of 

scootmobiel. Want wij maken allen deel uit van deze natuur, 

hebben deze hard nodig en moeten onze verantwoordelijkheid 

hiervoor nemen. Maar: First, do no harm.  

191 Binnen de gemeente Amsterdam zijn wij ons zeer bewust van de 

verslechtering van de natuur in Nederland. Juist daarom treft  de 

gemeente al jaren maatregelen waarbij de biodiversiteit van planten en 

dieren binnen de stad toenemen. En dat blijkt te werken, want sinds 

enkele jaren stijgt de biodiversiteit in Amsterdam tegen de landelijke 

trend in. 

uitleg 
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Natuur  Een natuurpark ombouwen naar een stadspark is in deze tijd van 

het grote stikstof probleem een heel slecht idee. Er wordt dan 

enorm veel bomen en bosschages vernietigd. Dit alles voor bredere 

fietspaden ten behoeve van de festivals in een natuurgebied. De 

ingang moet worden aangepast voor de doorstroom van de festival 

bezoekers. Waarom, de miljoenen bezoekers van de Floriade 

konden er wel doorheen. Daarnaast is het Gaasperpark een 

onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, maar dit wordt 

nergens vermeld! Dit is met het Bijlmerpark ook extreem 

misgegaan en zie wat dat opgeleverd heeft. 2 sportparken en een 

evenementen terrein.  

Ik hoop dat dit plan alsnog wordt afgekeurd en dat het park een 

grondige onderhoudsbeurt krijgt, wat ook nog eens geld scheelt in 

deze dure tijden.  

 

197, 70 Bomen worden onder meer gekapt ter verrijking van de biodiversiteit 

door meer duurzame bomen, natuurvriendelijke oevers en heesters 

terug te planten met voldoende groeiruimte zodat de nieuwe soorten 

zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Het  advies van de stedelijke adviescommissies Ruimtelijke Kwaliteit en 

de Technische Advies Commissie (die toeziet op plannen in de Hoofd 

Groenstructuur en burgemeester en wethouders daarover adviseert) op 

dit punt is om meer variatie in beplanting te realiseren (dus ook meer 

variatie in bomen en heesters) door opschot en zaailingen te 

verwijderen en daarmee dichtgegroeide zichtlijnen weer open te 

maken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor parkbomen en kan zonlicht 

weer toetreden op natuurvriendelijke oevers en de kruidenrijke 

grasvegetaties. Ook worden plaatselijk bomen gekapt ten behoeve van 

gebruiksfuncties (zoals zwemplekken) en bij de aanleg van natte zones 

in de vorm van moerassige gebieden en sloten met natuurvriendelijke 

oevers. Deze maatregelen komen de biodiversiteit (soortenrijkdom) en 

het gebruik van het gebied ten goede. Hierbij wordt zorgvuldig te werk 

gegaan. In het vervolgtraject, bij de detailuitwerking van het ontwerp 

worden de gevolgen voor het bomenbestand specifiek gemaakt. 

 uitleg 

Natuur  Het Gaasperplaspark bezit of bezat zowel aan de noord- als aan de 

zuidzijde een aantal mooie, interessante en ook ecologische 

relevante ruigere delen (niet in de zin van verruigd). Plekken met 

bijzondere bomen en planten, waar ook de wat zeldzamere dieren 

zich thuis (kunnen) voelen en schuilplaatsen kunnen vinden. Deze 

delen van het park zijn ook van belang als onderdeel van de 

ecologische verbindingen tussen de stadsrandgebieden. 

De laatste jaren zijn hiervan al teveel locaties aangetast, waardoor 

de biodiversiteit is afgenomen, soorten zijn verdwenen en (echte) 

verruiging en toegenomen eenvormigheid is toegenomen. 

Om deze locaties te ontzien zijn diverse maatregelen nodig en 

 198 Het Toekomstplan voorziet erin om juist de biodiversiteit te vergroten. 

De interessante ecologische zones worden terug gebracht door de 

verruiging deels weg te halen en hiervoor moerassige delen weer ruimte 

te geven. Ook worden  delen van het park teruggegeven aan de natuur 

en tijdens het broedseizoen  ontoegankelijk gemaakt  voor bezoekers. 

reeds 

opgenomen 
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mogelijk. Zoals afleidende paden, die dus juist niet het gebied 

onbeperkt toegankelijk maken. Dit kan ook worden bereikt door de 

begroeiing bewust ondoordringbaarder te laten worden. 

Anderzijds kunnen af en toe begeleide excursies interesse en begrip 

bij bewoners en bezoekers bevorderen en zijn regelmatig 

natuuronderzoek en inventarisaties nuttig en nodig. 

Natuur  Een van de, door de festivals, ondoordringbare, aangestampte 

grasvlakten in het Gaasperplaspark weer geschikt maken voor 

algemene tot heel zeldzame kruidensoorten. En deze betitelen als 

plukweide 

198 Het evenementenbeleid is vigerend beleid en daarmee een voorwaarde 

voor het Toekomstplan. Daarmee is het niet mogelijk om een weide die 

voor evenementen gebruikt wordt om vormen tot plukweide. Op 

andere locaties in het park is dit wel mogelijk en ook opgenomen.  

uitleg 

Natuur  meer zicht op de plas. De plas kunnen ervaren in al haar gedaantes. 

Weg met dichtgegroeide bosschages, dichtgegroeide oevers. In de 

bijlage een voorstel voor zichtlijnen. 

199, 

200 

Dank voor het voorstel voor zichtlijnen. Een aantal van de aangegeven 

locaties komt overeen met het Toekomstplan. Een ander deel valt onder 

regulier beheer. In de volgende fase zullen de zichtlijnen in detail 

worden uitgewerkt. Door GGA wordt momenteel minimaal onderhoud 

gepleegd in afwachting van het participatieproces en besluitvorming 

van de gemeente Amsterdam ter voorkoming van desinvesteringen. 

reeds (deels) 

op-genomen 

Natuur  het leefgebied van de padden gaat achteruit. De relatie van dieren 

in het wild in het Gaasperplaspark verdient veel meer aandacht dan 

ik terug zie in het plan. Graag meer bescherming van de biotoop. 

Ook voor kikvorsen. Het evenwicht in de natuur raakt in dit gebied 

helaas verstoord. Er dient meer in natuurbeheer geïnvesteerd te 

worden.  

203 Door het aanleggen van poelen met onderwater- en oevervegetatie zal 

het habitat van amfibieën als de kleine watersalamander, de gewone 

pad, de bruine en de groene kikker kwalitatief worden vergroot en 

verbeterd. 

 uitleg 

Natuur  het aan te leggen ondiepe water aan de kant van Reigersbos en 

Gein is een muggenkwekerij. Plaats deze liever in de hoek bij 

Waternet. 

 

 

206 De muggen bij huis komen vaak voort uit stilstaand water in de directe 

omgeving. Denk aan verstopte dakgoten, bloempotten, plassen, vijvers, 

end. In de poelen binnen het Gaasperplas gebied zijn ook veel amfibieën 

en kleine visjes als tiendoornige stekelbaars aanwezig. Zij leven van 

larven en muggen. 

 uitleg 

Natuur  hoe wordt de enorme bomenkap, het afsnoepen van natuurgebied 

voor water of gebouwen gecompenseerd? ik zie vrijwel geen 

verbeteringen voor het Natuurnetwerk. De twee poelen die op de 

 208 (ondiep) water is een van de belangrijke onderdelen van natuur. Van 

compensatie is bij het maken van (ondiep) water dus geen sprake. Om 

de in het Toekomstplan voorgestelde gebouwde voorzieningen  

uitleg 
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zuidoever gegraven worden tgv onderwaterleven en leefgebied 

voor de ringslang is nauwelijks ter compensatie van het verwijderen 

van het natuureiland en rietoevers aan de noordzijde. Ook de 

bestaande watergang langs strand zuidoever wordt dichtgegooid 

hiervoor.  

Hele bosvakken, honderden zo niet duizenden bomen, struweel en 

bosplantsoen en solitaire bomen worden verwijderd. Zonder uitleg 

waarom dat nodig is. Er voor in de plaats worden bomenrijen langs 

wegen en fietspaden geplant. Of dit in verhouding met de kaalslag 

is, en natuurwaarde verhoogd blijft de vraag. 

(horeca, museum) te compenseren  wordt aangrenzend aan het 

Gaasperplas gebied een vergelijkbaar gebied toegevoegd. Dat 

betekent, dat  als er bos af gaat binnen het NNN gebied, er aangrenzend 

bos wordt toegevoegd aan het NNN gebied. Of weide voor weide, 

ruigte voor ruigte, enz. 

In de volgende fase worden bomen op die plekken geïnventariseerd op 

soort, vitaliteit en levensverwachting. Dit zal een belangrijke rol spelen 

bij de bepaling of bomen wel of niet gekapt zullen worden. 

Natuur  De laatste jaren heeft zich een populatie van ca 15 aalscholvers 

gevestigd aan de noordoever, tegenover de geplande zwempoel. 

Een voorbeeld dat intensieve recreatie moeilijk verenigbaar is met 

NNN-doelstellingen. 

208 Deze aalscholvers nestelen niet in de bomen maar maken gebruik van 

de bomen als rust- en droogplaats. Op veel plekken langs de oever van 

de Gaasperplas is dit fenomeen waar te nemen. 

 uitleg 

Natuur  Natuur die verdwijnt, ten behoeve van recreatie en horeca zal niet 

meer terugkomen. Met het oog op de klimaatverandering hoop ik 

dat u zich hiervan bewust zal zijn. Dat er eigenlijk meer natuur nodig 

is om het tij te keren. Als er iets veranderd moet worden aan het 

park, laat alle bomen, bloeien en struiken dan ongemoeid (met 

uitzondering van alle berenklauwen, die moeten wel weg). 

209 In het plan wordt serieus rekening gehouden met de biodiversiteit en de 

natuurwaarden van het park. Naast de grote berenklauw wordt de 

invasieve Japanse duizendknoop aangepakt. 

 uitleg 

Natuur  plant bloemen die zorgen voor bijen. Zet bijenkasten neer. 209 In het Toekomstplan is de aanplant van bloesem en vruchtdragende 

beplanting opgenomen. Dit wordt verder in detail uitgewerkt in de 

volgende fase. Het plaatsen van bijenkasten zal de Gemeente 

Amsterdam of GGA niet zelf doen. Een initiatief hiertoe kan worden 

ingediend.  

reeds (deels) 

op-genomen 

Natuur  Door aan de zuidzijde een ondiepe poel te graven op de plaats van 

het zandlichaam wordt volgens het TPG (pag. 31) zowel de recreatie 

gediend (doordat er uitzicht op de plas ontstaat en de oriëntatie 

verbetert) als de natuur. Ons commentaar is dat het zandlichaam in 

de huidige situatie beschutting geeft aan wandelaars die een rondje 

213 De poel aan de zuidzijde, zoals aangegeven op p31. van het 

Toekomstplan zal, vanaf de plas gezien, achter het zandlichaam 

gegraven worden. Juist de combinatie van droge vegetatie op het 

zandlichaam en de natte vegetatie aan en in de poel maken dat de 

biodiversiteit hoger wordt.  

uitleg 
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plas doen. Het zandlichaam heeft ook in de huidige situatie 

natuurwaarde. ’s- Zomers zijn hier bijvoorbeeld koekoek en 

nagtegaal te horen. Wij hopen dan ook dat het zandlichaam (in 

ieder geval) niet (helemaal) hoeft te wijken voor het uitzicht van de 

fietsers.  

Natuur  Gezien het stikstofprobleem zal het NNN acuut betrokken moeten 

worden bij het oplossen van dit landelijk probleem. Jammer genoeg 

zie ik in dit Toekomstplan, behalve het noemen van het NNN en een 

paar mooie woorden, geen precieze plannen voor het versterken 

van de natuurwaarden en vergroten van de biodiversiteit, wel veel 

plannen die de natuur en biodiversiteit zullen aantasten.  

208, 

214, 

218, 

210 

Voor de aanpak van het stikstofprobleem zijn maatregelen nodig die wij 

met het Toekomstplan niet kunnen (mede) oplossen. Precieze plannen 

voor de uitvoering van het plan worden in de volgende fase gemaakt. 

Het Toekomstplan is een plan op hoofdlijnen. 

uitleg 

Natuur  In een recent krantenartikel werd (door dhr. Wedemeijer?) gesteld 

dat de natuurwaarde van het park zeer klein was en dat er geen 

beschermde planten in voor zouden komen. Als dat zo is dan ligt dat 

mijns inziens aan het jarenlange gebrek aan ecologisch beheer en 

de intensieve exploitatie van grote stukken van het park voor 

festivals. De aftakeling van het NNN, inclusief de vernielde paden, is 

een gevolg van de intensieve ‘recreatie’, lees exploitatie (festivals) in 
voorgaande jaren. 

208, 

214, 

218, 

210 

Onderzoek heeft aangetoond dat de natuurwaarde van het park gering 

is. In  een beschrijving van de Wezenlijke Kenmerken en Waarden 

Natuurnetwerk Netwerk die horen bij de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening van het gebied Gaasperplas, Gaasperzoom en De Hoge 

Dijk staat: “Kernkwaliteit: Besloten waterrijk bos- en parklandschap met 

recreatief gebruik. Door de grote mate in afwisseling in biotopen en 

vegetatiestructuur en hier en daar ook hoogteverschillen is er sprake van 

een hoge diversiteit. Hoge natuurwaarden zijn vooral lokaal aanwezig. De 

meeste waterpartijen in het gebied zijn aangewezen als Zoete plas en her 

en der zijn hierlangs interessante plantensoorten aanwezig zoals de 

rietorchis. Langs de Gaasperplas worden algemene vogelsoorten 

waargenomen. Gezien het huidige gebruik van het gebied en de directe 

omgeving zijn de potenties voor verhoging van natuurwaarden gering. 

Maar liggen er wel kansen voor het versterken van de huidige 

natuurwaarden bij een consequent beheer en planmatige aanpak.” 

 In het Toekomstplan is op p.66  aangegeven dat er niet langer 

beschermde plantsoorten aanwezig zijn in het gebied van de 

Gaasperplas. Per 1 januari 2017 heeft de Wet Natuurbescherming de 

tabellen met beschermde plantsoorten gewijzigd. Soorten die voorheen 

uitleg 
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op die lijst stonden zijn niet langer bedreigd. Dit zegt dus niet dat de 

natuurwaarde in het Gaasperplasgebied achteruit gegaan zou zijn. 

Ondanks dat bijvoorbeeld de rietorchis niet meer wettelijk is beschermd 

wordt zowel bij de inrichting als het beheer rekening gehouden met 

deze plant. 

Natuur   In het Gaasperpark noordzijde worden heel veel bomen gekapt 

voor een nieuwe verkeersroute dwars door het boomrijkste gebied. 

208, 

214, 

218, 

210 

In het Toekomstplan blijven bestaande 'verkeers'routes behouden. 1 van 

de 3 fietspaden in oost-westelijke richting wordt afgewaardeerd tot 

wandelpad. Voor het bestaande noord-zuid fietspad tussen de camping 

en de waterspeelplaats is voorgesteld om deze in de toekomst te gaan 

gebruiken als aan- en afvoerroute voor evenementen. Van een nieuwe 

verkeersroute is geen sprake. 

uitleg 

Natuur  Natuurvriendelijke oevers rond de Gaasperplas zijn al de regel. De 

natte moeraszones die men wil aanleggen zijn voor een deel weiden 

die door festivalverkeer al sterk verdicht zijn en waar door de 

ondoordringbaarheid van de bodem er bijna altijd, behalve in een 

hittegolf, water staat. Dat zijn geen ecologische moerassen maar 

ecologische knelpunten. Door verdrassing sterven bomen en 

struiken waardoor het park steeds kaler wordt en de natuurwaarden 

dalen. Natte natuur dient beter onderhouden te worden dan ‘droge’ 
natuur en eist intensiever en specialistisch onderhoud, met alle 

kosten van dien. In veel gevallen wordt dit voor natuurliefhebbers 

onbegaanbaar terrein. 

De ecologische oplossing van een aantal knelpunten door de aanleg 

van ecologische poelen en faunapassages wordt tegengewerkt door 

de kennelijk permanent gewenste aanwezigheid van festivals in hun 

onmiddellijke nabijheid. 

208, 

214, 

218, 

210 

De Gaasperplas is een zandwinningsplas en wordt daarom heel snel 

diep. De oevers zijn uitgevoerd in basaltblokken of in beschoeiing, dit 

om te voorkomen dat de rand afkalft en in de diepte verdwijnt. Daar 

waar de basaltblokken liggen is de ondiepe zone zeer beperkt, 

maximaal 1,5 meter. Een natuurvriendelijke oever heeft een flauw 

hellend talud (van minimaal 1:5). Dit wordt aan de randen van de 

Gaasperplas nergens gehaald. Het oplossen van ecologische knelpunten 

is, zoals in het Toekomstplan is aangegeven op p. 31, opgepakt in het 

project Natuurzoom. In het Toekomstplan zijn maatregelen opgenomen 

die het leefgebied van de ringslang en kleine rietvogels verder kunnen 

verbeteren.  

uitleg 

Natuur  Biodiversiteit is een kwestie van bevordering van de grootst 

mogelijke variatie van alle soorten, niet alleen gidssoorten als de 

ringslang. 

208, 

214, 

218, 

210 

Dat klopt. En deze doelstelling wordt gehaald indien de ringslang het 

gebied als geschikt leefgebied ervaart. Zie verder uitleg bij regel 40. 

uitleg 
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Natuur  In het plan wordt rekening gehouden met de 'bosbouwkundige' 

waarde van bomen. Dit heeft niets te maken met natuurwaarde van 

bomen. In de plannen wordt dus geen rekening gehouden met de 

natuurwaarden en de biodiversiteit. 

208, 

214, 

218, 

210 

Er wordt ook gekeken naar de natuurwaarde van bomen. Zo zullen 

bomen met gaten en holen (belangrijk voor bijvoorbeeld vleermuizen) 

en dood hout waar dat vanuit veiligheid kan blijven staan. Ook zal de 

bevordering van de diversiteit aan bomen de biodiversiteit ten goede 

komen. 

 uitleg 

Natuur  Gaasperpark hoort bij de Ecologische structuur en tot het 

Natuurnetwerk Nederland. Dit mag niet verstoort worden door uw 

'nieuwbouw plannen' met het park, waar weinigen op zitten te 

wachten. U negeert het feit dat de Gaasperplas een natuurgebied is 

dat niet zomaar tot een festivalpark verbouwd mag worden, met 

zichtlijnen, horeca, grote aanvoerwegen. Amsterdam heeft geen 

zeggenschap over het Natuurnetwerk Nederland, dat is enkel aan 

de provincie Noord-Holland. 

21 Het plan is in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland tot 

stand gekomen. Het klopt dat Amsterdam geen zeggenschap heeft over 

het Natuurnetwerk Nederland. Daarom kunnen onderdelen van het plan 

(de bebouwing voor horeca en een museale functie) pas gerealiseerd 

worden als er akkoord is met de provincie over de planologische 

mogelijkheden, waaronder de NNN en de provinciale ruimtelijke 

verordening. 

 uitleg  

Natuur  Als hondenbezitter, ga ik al jaren met de metro naar de 

Gaasperplas. Het is het enige natuurgebied (dat ik ken) dat 

makkelijk voor bewoners van Amsterdam te bereiken is met OV. 

Een uitzonderlijke kans voor de Amsterdammer om de drukte van 

de stad te ontlopen. Jammer dat dit plaats moet maken voor een 

stadspark. 

25 Wij zijn van mening dat u ook na realisatie van het Toekomstplan met 

veel plezier en gemak (met de metro) naar de Gaasperplas zult komen. 

De Gaasperplas zal een plek blijven waar men de drukte van de stad kan 

ontlopen. De zonering van recreatie en natuur zal daar zeker aan 

bijdragen.  

uitleg 

Natuur  jammer dat het vaste planten eiland seizoensgebonden wordt 

afgesloten onder de noemer 'teruggeven aan de natuur'. Ik neem 

aan dat dit is ter compensatie van het verlies aan natuur door meer 

recreatie, vertier en grotere bezoekersaantallen. Sommigen geven 

dit misschien aan als onaangename plek, maar dat zal veranderen 

bij hogere bezoekersaantallen. 

35 Het afsluiten van het vaste planteneiland tijdens het broedseizoen is een 

keuze geweest om de natuurzone en de ecologische verbindingszone 

Natuurboog verder te versterken. Minder vormen van recreatie in de 

natuurzone, meer vormen van recreatie in de recreatiezone.  

uitleg 

Natuur  het maken van extra water wordt voorgesteld als versterking van de 

natuur, maar is een bezuiniging en wordt gedaan omdat je dan 

minder onderhoudt hebt.  

159 Ook poelen en natuurvriendelijke oevers hebben onderhoud nodig. De 

ondiepe wateren moeten om de paar jaar gemaaid worden om 

bomengroei en verlanding tegen te gaan. Ondiep water is daarbij voor 

heel veel plant en diersoorten een essentieel leefgebied. In het 

uitleg 
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Toekomstplan is ook extra water opgenomen om op een 

laagdrempelige manier zwemgelegenheid te bieden. Ook deze vorm 

van water heeft onderhoud nodig.  

Natuur  zandlichamen, bosjes, struikgewas en beschutte plekken horen bij 

het park, ook al kan dat een onveilig gevoel geven. Dit moet dan 

ook vooral blijven. 

213 Zeker, deze zullen grotendeels ook gewoon blijven.  reeds (deels) 

op-genomen 
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Thema 2. Water 

 

Thema  Samenvatting zienswijze Nr. Antwoord namens gemeente Resultaat 

Water Waternet wil bomen kappen omdat er geen bladeren in het 

water mogen komen. Dat gebeurd al 40 jaar en het water is 

van uitstekende kwaliteit.? 

Waar komt dit ter inzage? 

26, 39, 

45, 100, 

189 

Het open water is van uitstekende kwaliteit om in te zwemmen, maar 

door de toestroom van voedingsstoffen, kwetsbaar voor planten, 

onderwaterdiertjes en het ontstaan van blauwalgen. Er is sprake van 

achterstallig oeveronderhoud, er staan veel struik-, boom- en 

groenopslag langs de oevers. Dit is een van de bronnen die er voor 

zorgen dat er teveel voedingsstoffen in het water komen. De bladeren 

in de watergangen van het Floriadedeel zorgen voor zuurstofarm water. 

Hierin kun je in de delen die er schoon uitzien nog altijd prima 

zwemmen, maar waterleven heeft hier geen of weinig kans.  

uitleg 

Water Wij zien niet hoe effectief voorkomen kan worden dat 

mensen, jongeren, (mensen die drinken en drugs 

gebruiken), in een vakantiestemming ondanks een 

scheidingslijn of waarschuwingen toch de verlokkende, 

schijnbaar ‘onschuldige’ plas op zwemmen. Temeer daar 
handhaving een probleem zal zijn. (verdrinkingen hebben 

plaatsgevonden, de plas heeft gevaarlijke en 

onvoorspelbare onderstromen, en temperatuurverschillen 

met als gevolg kramp en verdrinkingsgevaar). 

167, 187 De nieuwe zwemlocaties worden veilig en conform de regels voor 

zwemwater aangelegd. Wanneer men ervoor kiest te gaan zwemmen in 

gebieden die niet als zwemwater/gebied zijn aangewezen dan is dit voor 

eigen risico. Buiten de zwemlocaties zijn bordjes langs de kant geplaatst 

die bezoekers er op attenderen dat zwemmen gevaarlijk kan zijn.  

uitleg  

Water De Gaasperplas heeft het beste zwemwater van 

Amsterdam, het kwetsbare evenwicht moeten we niet 

verstoren met ondoordachte maatregelen. Dat geldt niet 

alleen voor het verplaatsen van het hondenstrand, Het 

huidige hondenstrand ligt stroom technisch gezien aan de 

uitgang van de Gaasperplas, waardoor nutriënten en colli-

bacteriën niet door de plas gaan, maar ook voor het 

188 Waternet geeft aan dat het  grootste  gevaar voor de waterkwaliteit de 

toestroom van voedingsstoffen is. In de volgende fase van verdere 

uitwerking gaan we ook weer in overleg met Waternet, de Provincie, 

Groengebied Amstelland en de stadsecologen om dit goed mee te 

nemen. 

 

 

uitleg 
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aanleggen van andere waterpartijen die in open verbinding 

staan met de Gaasperplas. Laten we voor de Gaasperplas 

primair kiezen voor een goede waterkwaliteit, met een 

biodiversiteit die dat niet verstoort. 
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Thema 3. Routes 

 

Thema Samenvatting  zienswijze Nr. Antwoord namens gemeente Resultaat 

Routes Mooi idee om het fietspad aan de westzijde door te 

trekken als rechtstreekse verbinding van en naar het 

Nelson Mandelapark. Doen.   

3 Is reeds opgenomen in het Toekomstplan.  reeds op-

genomen 

Routes Een doorlopend fietspad vlak langs de zuidoever van de 

plas is vragen om ongelukken vooral met al die snelle 

elektrische fietsen en de brommobielen en de scooters die 

gebruikt worden voor onder andere woonwerk verkeer, en 

is ook weer verstorend voor de natuur. Een fietspad met 

lange rechte stukken en rondom de Gaasperplas geeft het 

risico op toename van wielrenners. Schoolgaande kinderen 

lopen daarmee risico, heeft mijn zoon aan den lijve 

ondervonden na een frontale botsing. Probeer de afstand 

tussen wandelaars en fietsers niet te verkleinen maar juist 

groter te maken. De fiets anno nu gaat al snel en deze 

snelheid neemt alleen maar toe. Houdt daarom voor de 

veiligheid de afstand in acht tussen wandelende en 

fietsende recreanten (en forenzen). 

Het fietspad van Weesp, langs Waternet, Ballorig, het 

trimpark, etc. is een hogesnelheid fietspad. En dat zou fijn 

zijn voor al dat woon-werk/school verkeer als dat zo blijft! 

Veel 45-km fietsen rijden er met die snelheid, wat nu 

regelmatig voor gevaarlijke momenten zorgt. Loslopende 

honden, kinderen, maar ook gewone wandelaars maken te 

vaak gebruik van dat fietspad. Omdat de wandelpaden 

vaak te smal zijn en/of vlak langs dat fietspad lopen. Ik 

hoop dat jullie hierop alert zijn bij de nieuwe aanleg van 

149, 172, 

186, 206 

Aan de zuidzijde wordt een breder en verhard voetpad aangelegd. Deze 

ligt altijd dichter bij de plas dan het fietspad. Door de aanleg van een 

goede doorgaande wandelroute zullen minder voetgangers gebruik 

maken van het fietspad. Hierdoor wordt de situatie veiliger dan die nu is. 

Bij het strandje bij Ballorig is bewust een bocht ingevoegd om snelheid 

uit het verkeer te halen. Daarnaast wordt brom- en scooter verkeer ter 

hoogte van de surfweide naar de rijbaan verwezen. In de volgende fase 

van nadere uitwerking zal aanvullend rekening gehouden moeten 

worden met het veiligheidsaspect. 

reeds  op-

genomen 
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paden. 

Routes Het fietspad ligt nu op veilige afstand van het strandje en 

dat is belangrijk want het fietspad is onderdeel van een 

hoofdfietsroute, waar met hoge snelheid wordt gereden 

met relatief veel speedelec’s. In de nieuwe plannen komen 
het fietspad en het voetpad op het strandje te liggen. Dat 

leidt tot onveilige situaties en honden op het strand. Op dit 

moment zijn er slechts drie smalle toegangen voor honden 

en lukt handhaven niet altijd, met een voetpad over het 

strandje wordt handhaving helemaal een probleem.  

188 In het Toekomstplan komt het fietspad niet op het strandje bij Ballorig 

te liggen. Tussen het nieuwe wandelpad en het fietspad komt een 

bomenrij. Daardoor komt het fietspad los te liggen van de speelweide. 

Met de hond mag men inderdaad van half april tot half oktober niet op 

het strand en de speelweide komen. Daarom is er buiten deze route om 

nog een struinroute, waar men met de hond kan wandelen. In de 

volgende fase zal nader worden uitgewerkt hoe voorkomen kan worden 

dat honden van de paden de weide op gaan. 

reeds op-

genomen  

Routes Houdt het fietspad en het wandel pad zoveel mogelijk 

gescheiden. Veel mensen laten hun hond uit en fietsers 

kijken vaak niet uit hetgeen een gevaarlijke situatie voor 

beide creëert.  

208, 

214, 218 

In het Toekomstplan is de gedachte dat het wandelrondje dicht bij de 

plas ligt en het fietsrondje er wat vanaf verder doorgezet. Zo vaak 

mogelijk liggen de paden los van elkaar op geringe tot grotere afstand. 

reeds op-

genomen 

Routes Er ligt al een goede fietsroute aan de zuidkant van de plas. 

Zo druk is die niet. Dus waarom meer beton dat niet 

gebruikt zal worden? 

147 Deze goede fietsroute blijft behouden. De ligging wordt enkel iets 

gewijzigd, zodat men ook vanaf het fietspad ervaart dat je langs een 

plas rijdt. Daardoor weet je ook beter waar je bent. 

uitleg 

Routes Geen verbreding van paden en extra toegangswegen t.b.v. 

de festivals. 

39, 43, 

56, 100,  

161,165, 

159 

De verbreding die wordt voorgesteld in het Toekomstplan komen voort 

uit: de behoefte/opdracht van de Gemeente Amsterdam om meer 

recreanten en meer vormen van recreatie te faciliteren, de eis die de 

Centrale Verkeerscommissie voorschrijft bij een twee-richtingen 

(brom)fietspad, herstel van gesleten paden, toegankelijkheid voor alle 

doelgroepen.  In het Toekomstplan wordt juist voorgesteld om 

uitleg 
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brommers en scooters te weren van het noordelijke fietspad (door het 

voormalige Floriade terrein) en het oostelijke/zuidoostelijke fietspad. In 

het Toekomstplan blijft/wordt het fietspad maximaal 3,5 meter breed. 

Routes Festivals zullen na verloop van tijd hopelijk en 

waarschijnlijk wel verboden worden. Onderzoeken hebben 

al aangetoond dat er onomkeerbare schade ontstaat aan 

de bodem, het bodemleven en de bomen door zware 

belasting. Het is daarom zeer voorbarig en 

onverantwoordelijk om nu al een tweede aanvoerroute aan 

te leggen voor zwaar vrachtverkeer.  

208, 

214, 218 

In het Toekomstplan wordt de aanvoerroute voor het noordelijke 

evenementen terrein verplaatst. Deze nieuwe route is korter en breder 

dan de huidige. Na uitvoering van het Toekomstplan valt de huidige 

aanvoerroute binnen de zonering 'natuur', waarbinnen geen ruimte is 

voor groot verkeer ten behoeve van evenementen. 

In het Toekomstplan is uitgegaan van het vigerende beleid voor 

evenementen. 

uitleg 

Routes De huidige fietsstroken op de Driemondweg functioneren 

prima voor de fietsers, een fietspad aan de overzijde van de 

singel is niet wenselijk, dat kost nodeloos groen. 

Bovendien creëer je anders een onnodige oversteek voor 

de fietsers bij de Driemondweg. 

188 Het vrijliggende fietspad aan de oost kop zoals opgenomen in het 

Toekomstplan komt ongeveer te liggen op de plek van de huidige 

Driemondweg. Hiermee wordt juist het park vergroot en wordt er groen 

toegevoegd.  

uitleg 

Routes Besteed het geld aan regulier onderhoud en het verbeteren 

van de natuurverbinding in plaats van aanpassingen aan de 

Driemondweg. 

119, 

208,  

Een deel van het geld wordt juist besteed aan het verbeteren van de 

natuurverbinding de Natuurboog door het gebied binnen de 

'natuurzone' beter geschikt te maken voor de doelsoort ringslang. 

Aanpassingen aan de Driemondweg dragen bij het verbeteren van die 

natuurverbinding. 

uitleg 

Routes Dat de Driemondweg beter kan is duidelijk. Daar kan 

ecologisch een grote verbetering uitgevoerd worden. Het is 

nu een gigantisch knelpunt, want er wordt daar veel 

gebarbecued en de bermen worden gebruikt als 

parkeerplek voor grote illegale feesten langs de oever. 

GGA heeft daar meestal geen zicht op of weet van. 

208, 

214, 218 

Het evenementenbeleid en de vastgestelde locatieprofielen waarbinnen 

met vergunning evenementen onder voorwaarden worden toegestaan, 

maakt geen onderdeel uit van dit participatietraject. 

uitleg 
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Voorwaarde daarvoor is dat evenementen verhuizen naar 

andere openbare plekken die daarvoor zijn ingericht, bij 

voorkeur in de grote zalen die Zuidoost rijk is. En alles 

hangt af van een uiteindelijk definitief plan dat nu nog niet 

uitgewerkt is. 

Routes Ook langs de Driemondweg is een vrachtroute voor 

festivals naar de zuidoever ingepland, wat niet strookt met 

de ecologische verbinding. 

214, 218 De Driemondweg is de ontsluiting voor het (vracht) verkeer voor 

Waternet. Deze weg moet dus altijd geschikt zijn voor vrachtverkeer. De 

ecologische zone wordt langs de weg versterkt en de door het project 

Natuurzoom gerealiseerde faunapassages zorgen ervoor dat de weg 

geen barrière hoeft te zijn. 

uitleg 

Routes Vervang de paardenpaden door wandel- c.q. rolstoel 

paden. En iemand met een rolstoel kan overal komen.  

39, 100 Als we de ruiterpaden geschikt maken voor rolstoelen, dan zijn deze 

paden niet meer geschikt voor paarden. De ruiterpaden worden onder 

meer gebruikt door de Alexandermanege bij de Gaasperplas, die juist 

ook gericht is op mensen met een beperking. De doelgroep ruiters 

willen we graag behouden. 

uitleg 

Routes Het ontbreekt aan mogelijkheden en aanpassingen voor 

mensen met een beperking. Zulke voorzieningen zijn nodig 

om iederéén de kans te geven om daar van de rust te 

genieten, om het park te verkennen, er in te spelen, en ook 

voor natuurbeleving en zelfs -onderzoek.  Er moet 

minimaal ook één doorgaande route zijn naar en van de 

verschillende toegangspunten geschikt voor 

mindervaliden.  Medewerkers van Staatsbosbeheer 

ontwikkelden een aantal uitgangspunten voor de inrichting 

van hun terreinen, die ook elders zijn te gebruiken: 1) voeg 

geen drempels toe buiten de drempels, die er van nature al 

liggen) en 2) maak de essentiële ingangen toegankelijk 

voor bezoekers met een beperking.  

198 Dit is ook wat het Toekomstplan voor ogen heeft. Het park 

toegankelijker maken voor meer doelgroepen, dus ook voor mensen 

met een beperking. Mede hiervoor wordt een volledig verhard 

wandelrondje en een zwemstoep aangelegd. Dank voor de 2 

meegegeven voorwaarden. Deze en andere noodzakelijke voorwaarden 

zullen wij meenemen in de volgende fase van uitwerking. 

over-

genomen 

Routes Verbeter de informatie via websites (gebruik van goede 

termen, een verwijsbutton op de homepage, probeer 

198 Bedankt voor de suggestie. Bij de verdere uitwerkingen van het 

Toekomstplan zullen wij dit meenemen. 

over-

genomen 
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volledig te zijn, bijvoorbeeld informatie over pad 

verharding, enz.), gebruik van apps en verbindt deze met 

de site van Groen en Handicap, info voor 

blinden/slechtzienden via smartphones, enz. Neem 

toegankelijkheid in vroeg stadium mee in planprocessen, 

maak gebruik van de mogelijkheden tot bijsturen tijdens 

de realisatie, leg contact met plaatselijke 

belangenorganisaties, overleg met de doelgroepen, ga een 

keer op stap met een rolstoelgebruiker, maak gebruik van 

expertise bij Kenniscentrum Groen en Handicap.  Maak 

gebruik van het “Handboek Samen op Pad” 
https://www.natuurzonderdrempels.nl, dat vol staat met 

praktische informatie m.b.t. voorzieningen. Let op 

leesbaarheid van handwijzers, informatiepanelen, e.d. 

Probeer, waar mogelijk, voorzieningen t.b.v. bezoekers 

met een beperking te scheiden van fietspaden, zones voor 

loslopende honden, e.d. Organiseer zo nu en dan speciale 

excursies voor deze doelgroep.  Het Gaasperplaspark 

ontbeert nu specifieke mogelijkheden voor beleving, 

ontdekking van en kennismaking met de natuur en de 

omgeving voor mensen met een of meerdere beperkingen. 

Routes Op enkele plekken zitgelegenheid die gemakkelijk vanuit 

b.v. scootmobiel is te bereiken (overstappen). 

198 We nemen dit punt in de verdere uitwerking van het Toekomstplan naar 

ontwerp ter overweging mee. 

over-

genomen 

Routes De voetpaden zijn slecht onderhouden en te smal. 

Wanneer twee personen in een rolstoel of scootmobielen  

elkaar tegen komen kunnen ze niet makkelijk passeren en 

dan moeten ze ook nog eens geluk hebben dat de paden 

niet onder water staan na een regenbui. 

149 In het Toekomstplan is een bredere, verharde doorgaande wandelroute 

opgenomen. Hiermee wordt normaal passeren mogelijk gemaakt. Door 

het wandelpad verhard uit te voeren ontstaat er veel minder kans op 

plasvorming als het regent. 

uitleg 
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Routes Behoud wandelpaden van schelpen en houtsnippers. Maar 

maak ze wel zo breed dat je kletsend naast elkaar kunt 

lopen of een rolstoel/kinderwagen overheen kan. Dus 2x zo 

breed als nu. Voor klachten te voorkomen bij 

peesaanhechtingen en gewrichten is het belangrijk zo min 

mogelijk op asfalt te lopen of te rennen! Trimmen rond de 

plas wordt zeer veel gedaan! 

206 Wandelpaden in schelpen of houtsnippers zullen behouden blijven rond 

de Gaasperplas. Deze worden in het Toekomstplan de 'struinpaden' 

genoemd. Deze behouden echter wel de huidige breedte. Het hoofd 

wandelrondje om de plas wordt wel breder en tevens verhard (asfalt of 

beton) uitgevoerd om ook mensen met een beperking de mogelijkheid 

te geven om een rondje om de plas te maken.   

uitleg 

Routes De wijzingen van voet paden in fietspaden: langs de noord 

kant van het vaste planteneiland, ten zuiden van 

Leerdamhof zijn kostbaar en overbodig. Voor fietsers 

maakt het niet uit of ze en tiental meters verder gelegen 

bestaande route gebruiken. Voor wandelaars betekent dit 

minder mogelijkheden om door deel van het natuurgebied 

te lopen. De vraag is of de oude haag hier blijft staan.  Ten 

zuiden van Leerdamhof zou bovendien in hoofdfiets route 

naar Reigersbos en AMC en  gevaarlijke loodrechte kruising 

van fietspaden ontstaan. 

Ook het verleggen van fietspad (Electric Freeway) over de 

ligweide bij Ballorig is kostbaar en overbodig. Hiervoor 

moet het bosje waar de Nachtegaal al jaren broedt, om 

meer water te creëren en het pad te verleggen, zodat het 

over de ligweide loopt. Onrust, lawaai, onwenselijk. Ook 

aan de overkant zal het lawaai, versterkt door het water te 

horen zijn. De lichtvervuiling zal toenemen.  

Door verwisselen fiets en voetpad op doorgaande route 

richting Driemondweg op Noordoever, zullen veel bomen 

gekaapt moeten worden en loopt het Hazelaars tunneltje 

gevaar dit niet te overleven. N.b. hier vlakbij is een poel 

aangelegd als verbindingsroute voor ringslang. De 

hazelnoten zijn een belangrijke voedselbron voor muizen 

210 Het realiseren van een volledig rondje voor fietsers en voetgangers is 

één van de bestuurlijke opdrachten voor het Toekomstplan. Voor de 

helderheid en veiligheid wordt het wandelrondje dichtbij de plas en 

fietsrondje op wat grotere afstand van de plas volledig doorgezet. GGA 

had in 2015 al een plan om de hazelaars van het 'hazelaarslaantje' te 

behouden of verplaatsen. Overigens worden die hazelaars nu 

verdrongen door een wildgroei aan bomen en is de kwaliteit van de 

hazelaars daardoor minder goed. De verdere aanpassing van de fiets- en 

voetpaden heeft tot gevolg dat er meer ruimte komt voor wandelaars. 

Voor de fietser wordt het interessanter om op het fietspad te blijven, 

omdat ook daar vandaan visueel meer te beleven zal zijn (je zal als 

fietsers de plas vaker kunnen zien vanaf het fietspad). Bij elke 

aanpassingen aan de paden zal in de volgende fase onderzoek verricht 

worden naar de flora en fauna (Flora en fauna toets) en zullen de 

waardevolle bomen geïnventariseerd worden. Dit kan leiden tot 

aanpassingen in het traject.  

uitleg 
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die weer als prooi voor de ringslangen belangrijk zijn. Door 

hier de verharding te verbreden breng je veel schade aan 

dit biotoop.  

Het duidelijk splitsen van voet en fietspaden. Een 

lovenswaardig streven, maar bij gebrek aan handhaving 

nutteloos. Ook is onduidelijk welke andere activiteiten er 

nu allemaal plaats zouden moeten kunnen vinden op die 

voet en fietspaden. De brede fourwheeldrives van GGA? De 

zeer brede landbouwtrekkers met aanhangwagens van 

GGA en/of (onder) aannemer? De vrachtwagens van 

evenementen? Alle in de stad veerboden 

transportmiddelen: elektrische stepjes, Segways, skate 

boards, skaters, wandelwagens, runner, scootmobiels, 

Canta’s, bakfietsen, (elektrische) racefietsen, elektrische 

rolstoelen etc.  En wat waar zou moeten kunnen? Langs de 

provinciale weg ligt een net nieuw fietspad, dat onderdeel 

is van het Sternet fiets, belangrijke verbindingen. Het GGA 

bestuur heeft een reeks besluiten genomen over de status 

van de fietspaden met name op de Noordoever, mede met 

het oog op de vereiste breedte en de mogelijkheid van 

‘landschappelijke‘ inpassing. Voorstel: verbreedt de paden 
op de Noordoever niet. Het parallel  laten lopen van voet 

en fietspaden over intensief gemaaide grasvelden levert 

onaantrekkelijke voetpaden op. Fietsers passeren op korte 

afstand, je loopt tussen heel veel verharding. Voorstel: zorg 

voor attractieve beplanting langs de voetpaden op die 

plekken en geen intensief gemaaid gras. Plant corridors 

aan voor insecten langs deze voetpaden. 
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Routes Graag zouden we, ten aanzien van de huidige aan- en 

afvoerroute evenementenopbouw zien dat het Hoofd 

fietspad vanaf de Driemondweg goed bereikbaar blijft 

zoals dit op dit moment ook het geval is. Ook merken we 

graag op dat een breedte van 4,5 meter voor dit fietspad 

voor ons de voorkeur heeft boven 3 meter. Dit scheelt een 

groot aantal rijplaten en daarmee (tijdelijke) schade aan 

het park. Als er nieuwe bruggen worden aangelegd in het 

park ten aanzien van de verbetering van het park merken 

we graag ook op dat deze geschikt moeten zijn voor zwaar 

op- en afbouwverkeer.                                                                                 

T.a.v. het toewijzen van een stuk ‘Natte natuur’ (pagina 30) 
op de locatie van de huidige aan- en afvoerroute 

evenementenopbouw. zijn wij  (Amsterdam Open Air) van 

mening dat er in dit gedeelte ‘Natte natuur’ een 
uitzondering gemaakt moet worden voor de huidige aan- 

en afvoerroute vanaf de Driemondweg richting het 

evenemententerrein Noordoever. Deze route valt samen 

met het ‘Hoofd Fietspad’ (pagina 7). Momenteel wordt 
‘vernatten grasland’ al door ons als festival gebruikt, 
hiervoor is ook een natuuroever aangelegd vanuit project 

Natuurzoom waar wij als organisatie bij betrokken waren. 

126  De huidige aanvoerroute voor het evenementen terrein aan de 

noordzijde loopt dwars door de ecologische verbindingszone 

Natuurboog. In het Toekomstplan is natuur een belangrijk onderdeel en 

wordt voorgesteld om deze verbindingszone te versterken met de 

aanleg van 'natte natuur'. Daarom wordt voorgesteld om de 

aanvoerroute te verplaatsen. Deze zal dan lopen over het huidige 

fietspad tussen de camping en de waterspeelplaats. Die zullen wij beter 

laten aansluiten op het toekomstige fietsrondje. Een fietspadbreedte 

van 4,5 meter in het voormalige Floriade terrein zal afbreuk doen aan 

het fijnmazige karakter ervan. In het Toekomstplan wordt voorgesteld 

om de brommer (en scooters) te weren aan de noordzijde, zodat een 

breedte van 3,5 meter voor de fietspaden volstaat. De omlegging van de 

aanvoerroute zal niet eerder plaatsvinden tot ook de entreezone tussen 

de A9 en het park daarvoor geschikt is ingericht.   

uitleg  

Routes Met de voorgestelde maatregelen m.b.t. de paden in het 

Toekomstplan wordt het de festivalorganisatoren 

makkelijker gemaakt om festivals te organiseren. Terwijl 

de bewoners helemaal geen festivals meer willen in het 

park.    

9, 101, 

168, 176,  

Een van de randvoorwaarden voor het opstellen van het Toekomstplan 

is vigerend beleid (vastgesteld door de Raad van de Gemeente 

Amsterdam). Het evenementenbeleid is vastgesteld beleid en dus een 

vast gegeven bij de planvorming van de Gaasperplas. Aangezien tijdens 

de participatie veelvuldig is aangegeven dat men rust, natuur en 

natuurbeleving veel belangrijker vindt dan de evenementen met hoge 

geluidbelasting, is binnen het Toekomstplan gezocht naar een oplossing 

waarbij beide ruimte hebben. Daaruit zijn de zoneringen voor natuur en 

uitleg  



Gemeente Amsterdam 

Nota van Beantwoording 

Toekomstplan Gaasperplas 

 

Versie 6 

2 december 2020 

Pagina 62 van 268 

 

recreatie ontstaan. Hiermee zorgen we dat de aanvoerroute voor het 

evenemententerrein aan de noordzijde korter wordt en dat parkeren en 

opstallen nodig voor het evenement niet meer in het park terecht 

komen. Tegelijkertijd spelen we de ecologische verbindingszone 

Natuurboog vrij. Hier komen dan geen verkeersbewegingen meer voor 

van de evenementen organisaties. 

Routes We vinden het voorgestelde ontwerp van het Bastion 

(pagina 37) erg mooi! Echter zien we ook dat er wordt 

onderzocht gaat worden of bebouwing hier mogelijk is 

(pagina 54/55). 

Vanwege de locatie van de bezoekersentree is deze ruimte 

voor ons echter heel waardevol en ook hard nodig. Het 

locatieprofiel Noordoever Gaasperplas biedt ruimte voor 

grootschalige evenementen. Om deze evenementen hier 

ook fysiek te kunnen organiseren is er bij de hoofdentree 

voor festivalbezoekers ook genoeg ruimte nodig om de 

bezoekers op een ordentelijke manier toe te kunnen laten 

tot het evenemententerrein. 

126 Uiteindelijk wil de Gemeente Amsterdam met het Toekomstplan 

bereiken dat de Gaasperplas een plek is voor mensen van veel 

verschillende doelgroepen. Er zal dus steeds gezocht worden naar een 

goede balans in de verschillende belangen van die verschillende 

doelgroepen. Daarnaast is de precieze locatie voor een gebouwde 

voorziening bij of op het Bastion voorlopig nog niet bepaald. Ook is om 

te kunnen bouwen op de aangegeven zoeklocaties nog een 

bestemmingsplan procedure en afstemming met de Provincie 

noodzakelijk.  

uitleg 

Routes Het verleggen van de aan- en afvoerroute 

evenementenopbouw (pagina 25) zien wij (Amsterdam 

Open Air) niet als verbetering t.o.v. de huidige aan- en 

afvoerroute vanaf de Driemondweg. Afgaande op de 

tekening op pagina 18 zien wij dat een groot gedeelte van 

deze nieuw voorgestelde route niet overeenkomt met een 

bestaande geasfalteerde fietsroute. Daarnaast is er aan 

deze route geen ruimte voor een benodigde 

materiaalopslag, EHBO en/of organisatiekantoren zonder 

het ingetekende evenemententerrein gebied te vergroten. 

Ook kruist deze voorgestelde route op meerdere plekken 

voet- en fietspaden van bezoekers van het park. Dit is met 

126  Het evenementenbeleid is vigerend beleid. Evenementen aan de 

Gaasperplas zullen kunnen blijven plaatsvinden. Het omleggen van de 

aanvoerroute zal plaatsvinden als alle andere benodigde zaken voor het 

organiseren van een evenement ook opgelost zijn. Hiervoor is nog een 

herinrichting nodig van de noordelijke entreezone waar de 

parkeerplaatsen liggen. Planvorming hiervoor moet nog worden 

opgestart.  Het klopt inderdaad dat de locatie van het bastion dat 

binnen het bestaande locatieprofiel gebruikt wordt als bezoekersentree, 

niet is opgenomen in de kaart op pagina 25. In het Toekomstplan is 

voorgesteld om het evenemententerrein een natuurlijke afscheiding, 

het water, te geven. Op de weide van het groot rosarium komt 

daarentegen meer ruimte, doordat het spontaan opgekomen bosje 

uitleg 
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de huidige aan- en afvoerroute niet het geval. Mocht deze 

nieuwe route gebruikt moeten worden zal dit dan ook tot 

gevolg hebben dat het park voor parkbezoekers minder 

toegankelijk wordt dan op dit moment het geval is.                       

Tot slot zien we door de voorgestelde wijzigingen dat het 

voorgestelde evenemententerrein (pagina 25) geslonken 

is. Zoals benoemd in punt 1 is onze huidige aan- en 

afvoerroute hier vanaf gehaald maar ook de locatie van 

onze bezoekersentree zoals benoemd in punt 3 is in deze 

schets niet meegenomen in het evenemententerrein. We 

zouden graag zien dat de huidige indeling van het 

evenemententerrein (zie bijlage) zoals ook is opgenomen 

in het locatieprofiel wordt overgenomen in deze nieuwe 

planvorming. 

elzen in verband met het herstellen van de zichtlijn tussen de 3 rosaria 

hersteld wordt.  

Routes Geen parkeerplaatsen in het park! Het park is goed 

bereikbaar met OV. 

43, 210 In het Toekomstplan wordt op een paar plaatsen de huidige 

parkeerplaatsen verplaatst. Het aantal blijft gelijk. Deze zijn nodig voor 

de functies die er in het park zijn, zoals Boerderij Langerlust en de 

surfvereniging. 

uitleg 

Routes Behoud de hoofdentree, het prachtig meanderende pad 

zoals het nu is. 

De aanpassing van de huidige hoofdingang van het park- 

gepaard gaande met de van o.a. de schitterende leibomen 

is ingegeven om een dependance van een museum 

mogelijk te maken. 

56, 153, 

159 

Uit de participatie komt naar voren dat de oriëntatie op het plein bij de 

metrohalte en het busstation moeizaam is en onduidelijk is welke route 

het park in gaat. Ook vanwege het beperkte beheerbudget van 

Groengebied Amstelland, is er daarom voor gekozen om de hoofd 

entree te vereenvoudigen en daarmee te verduidelijken. 

uitleg 

Routes Behoud de leilinden op de route van de centrale entree. De 

meerwaarde van een statige toegang en het directe zicht 

op het platanenplein boven de huidige hoofdentree met de 

lei-linden ontgaat ons. Als het erom gaat duidelijk te 

maken dat dit de hoofdtoegang tot het park is (vanaf de 

metro Gaasperplas) kan dat ook met een soort gietijzeren 

213, 56, 

79, 189, 

114, 119, 

153, 198, 

201 

Tijdens de participatie hebben we van veel mensen vernomen dat zij in 

het park vaak niet weten waar ze zijn of welke kant ze op moeten. De 

oriëntatie is in de huidige situatie moeizaam voor mensen die er minder 

bekend zijn. Het Toekomstplan doet voorstellen om dat te verbeteren 

op een natuurlijke manier. Dus zonder borden, hekken of poorten. Een 

bepaalde mate van desoriëntatie past inderdaad binnen een park. Dit is 

 uitleg 
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boog zoals die in het Nelson Mandelapark staan. Ook hier 

gaat het, net als aan de zuidzijde, om ruimte en duidelijke 

routes. Een betere oriëntatie is overbodig. Bij de beleving 

van een ‘relatief groot park’ hoort volgens ons juist een 
zekere mate van desoriëntatie. De entree is in de huidige 

situatie voetpad. Wij zien op de foto-impressie in het TPG 

alleen voetgangers. Dat wekt de indruk dat het ook in de 

toekomst een voetpad blijft. Wij hopen inderdaad dat de 

hoofdentree niet toegankelijk wordt voor fietsers. 

echter niet gewenst aan een hoofdentree. In het Toekomstplan blijft de 

hoofdentree voetgangersgebied met de toevoeging 'fietsers te gast'. 

Met het rechter aansluiten van de fietsroute tussen de waterspeelplaats 

en de camping in, op het fietsrondje, verwachten wij ook dat fietsers 

minder noodzaak zien om bij de hoofdentree te fietsen.  

Routes De bestaande fijnmazige padenstructuur is aantrekkelijk 

voor wandelaars, behoudt deze. 

54, 104 In het Toekomstplan blijft een fijnmazige padenstructuur behouden reeds op-

genomen 

Routes Kleine lage afstand bordjes om de 500 meter op de 

bestaande route rond de plas is een idee voor 

hardlooptrainingen. Daar hoeft er geen natuur verloren te 

gaan. 

119 In het Toekomstplan is een Amsterdamse variant daarvan bedacht. In 

de verharding wordt dan een afstandsaanduiding geplaatst in de vorm 

van punaises. We zullen deze opnemen in het plan. 

reeds op-

genomen 

Routes Zorg op diverse plekken voor een goede plattegrond. Met 

geverfde routelijnen kun je de oriëntatie eenvoudig 

verbeteren. Dit biedt ook kansen voor een ontdek- of 

verkenroute. Op bordjes of papier, maar natuurlijk veel 

moderner op een app (ter plaatse of thuis downloadbaar) 

kun je dan informatie ontsluiten bijvoorbeeld over de 

bijzondere platanen die hier al vanaf 1982 staan. 

186, 198 Het plan is om een goede bewegwijzering met duidelijke plattegronden 

bij de hoofdentree en de andere grotere entrees te plaatsen. Hierop 

zullen verschillende routes in het park, functies en bijzondere plekken  

worden aangegeven. Leuk idee om ook informatie op te nemen over 

bijzondere elementen in het park via bijvoorbeeld een app. In een 

volgende fase zullen we onderzoeken of en hoe dit haalbaar is. 

(deels) over-

genomen 

Routes Geen aanpassingen aan het bastion. Dit is juist  een de 

meest gewaardeerde elementen in het park!  

198, 153 Er is in het Toekomstplan een plek voor een stedelijke functie 

opgenomen. Het Bastion is daarbij als zoeklocatie aangemerkt. Dit staat 

voor een museum, een informatiecentrum met (natuur of kunst) 

educatie en kunst in de buitenruimte. De precieze invulling en locatie 

volgt in een latere fase. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging en 

goedkeuring van de provincie Noord-Holland nodig. Er is dan opnieuw 

een mogelijkheid tot inspraak. 

uitleg 

Routes Zorg voor een duidelijkere padenstructuur.  201 Het Toekomstplan voorziet in deze wens. reeds op-
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genomen 

Routes Geef (gekleurde) fietsroutes beter aan. 47 Alle fietspaden worden voorzien van een andere kleur dan de 

wandelpaden. 

reeds op-

genomen 

Routes Er wordt gesproken over “Onduidelijk waar het park begint 
en ophoudt” Dat zie je toch, of je het nog mooi vindt? En 
anders bordjes “Gaasperpark” en “Einde park”. 

119  Door de inrichting en de routes in het park te verbeteren willen we 

zorgen voor een betere oriëntatie ook zonder bebording.  

uitleg 

Routes Er is geen sprake van onduidelijke en ontbrekende voet- en 

fietspaden rond de plas.  

En er zijn al genoeg rondjes, wandel-, fietsrondjes, zonder 

enig knelpunt. 

119, 150, 

166, 

208,  

214, 218 

 Bijvoorbeeld aan de zuidzijde van de plas ter hoogte van het surfstrand 

ontbreekt een fietspad. Ook de aansluitingen zijn niet altijd optimaal in 

de huidige situatie. In het Toekomstplan wordt daarom voorgesteld om 

dit te optimaliseren. 

uitleg 

Routes Het rondje om de plas voor voetgangers kan inderdaad 

worden verbeterd. Dat de combinatie van voet- en 

struinpaden wordt uitgebreid is een prima idee. Op 

meerdere plekken rond de plas ligt in de huidige situatie 

geen goed voetpad. Het is in het najaar en ‘s- winters vaak 

te blubberig en er staan te veel plassen.  

Een fietsrondje om de plas moet niet per se overal dicht 

langs de plas en langs de ligweides lopen. Voor een 

duidelijke beleving van, en zicht op de plas moeten fietsers 

maar afstappen en gaan wandelen. Voorkom dat het 

gebied op deze manier een wielerbaan wordt. Een betere 

doorgaande routes voor fietsers is nodig maar hoeft  niet 

dichtbij de plas te lopen. Fietsers moeten toch ook meer 

dan voetgangers opletten. Op het kaartje op pag. 42 is te 

zien dat het fietspad op veel plekken direct naast het 

voetpad komt te liggen. Dat zal  voetgangers verstoren in 

hun rust en hun beleving van het gebied. In het TPG wordt 

gesteld dat op plekken waar vanaf het fietspad geen 

uitzicht is op de plas fietsers nogal eens het voetpad 

gebruiken. Wij hebben zelf nooit hinder ervaren van 

213 Het rondje voor fietsers om de plas is een recreatieve keuze en opdracht 

uit de Ontwikkelstrategie Gaasperplas. Het is niet de bedoeling dat dit 

een wielerbaan wordt, mede daarom zitten er voldoende bochten in het 

fietspad, dit haalt de snelheid eruit. Met de aanpassingen van de routes 

in het Toekomstplan zullen er nog heel veel plekken blijven bestaan 

waar je als wandelaar rustig, zonder naastliggend fietspad kunt 

genieten. De fietser is uiteindelijk niet alleen een passant, maar ook een 

recreant die we ook de beleving van een mooi en divers park gunnen.  

reeds op-

genomen 
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fietsers op de voetpaden. Zou dat zo zijn dan is dat op 

zichzelf volgens ons geen reden om een extra fietspad aan 

te leggen. Het is volgens ons goed dat er rond de plas en in 

het park genoeg plekken zijn waar voetgangers en 

recreanten komen zonder fietsers in de buurt.  

Routes Het is niet wenselijk om bomen te kappen, fietspaden te 

verleggen en stukken natuur weg te halen om fietsers en 

wandelaars en fietsers  een veiliger gevoel te geven en 

meer uitzicht te bieden op de plas. De huidige inrichting is 

veilig en aantrekkelijk voor wandelaars en het is een kleine 

moeite om vanaf het fietspad even naar de plas te lopen 

om het water te kunnen zien.  

39, 100, 

161, 58, 

198 

Het kappen van bomen ten gunste van een betere oriëntatie en beleving 

door zicht op de plas zal zorgvuldig afgewogen worden. In de volgende 

fase worden bomen geïnventariseerd op soort, vitaliteit en 

levensverwachting. Dit zal een belangrijke rol spelen bij de bepaling of 

bomen wel of niet gekapt zullen worden. Bij goed onderhoud van een 

park en om grote biodiversiteit in  een relatief klein groengebied te 

behouden, is het nodig om bomen te kappen. Het is daarom niet 

mogelijk en niet wenselijk om helemaal geen bomen te kappen.  Daarbij 

is het verleggen van de fietspaden ook t.b.v. een betere oriëntatie.    

 uitleg 

Routes Niet overal zichtpaden maken met uitzicht op de plas. Dit 

leidt tot geluidsoverlast.   

161, 58, 

198,  

We doen dit niet overal, maar daar waar dit ten gunste is van een betere 

oriëntatie en beleving van zicht op de plas.  

 uitleg 

Routes Geen bomenkap t.b.v. zichtlijnen voor betere oriëntatie 

maar betere bewegwijzering toepassen. 

73, 75  Het kappen van bomen ten gunste van een betere oriëntatie en beleving 

door zicht op de plas zal zorgvuldig afgewogen worden. In de volgende 

fase worden bomen geïnventariseerd op soort, vitaliteit en 

levensverwachting. Dit zal een belangrijke rol spelen bij de bepaling of 

bomen wel of niet gekapt zullen worden. Bij goed onderhoud van een 

park en om grote biodiversiteit in  een relatief klein groengebied te 

behouden, is het nodig om bomen te kappen. Het is daarom niet 

mogelijk en niet wenselijk om helemaal geen bomen te kappen. Betere 

bewegwijzering biedt geen alternatief voor zicht op de plas. Wel draagt 

bewegwijzering bij aan verrommeling van de openbare ruimte en een 

hogere beheerlast.  

 uitleg 



Gemeente Amsterdam 

Nota van Beantwoording 

Toekomstplan Gaasperplas 

 

Versie 6 

2 december 2020 

Pagina 67 van 268 

 

Routes Geen nieuwe, brede rechte paden en zichtlijnen, de 

paadjes moeten wel vernieuwd worden, maar niet verlegd. 

In een park meanderen de wandel- en fietspaden. 

95, 96, 

97, 106, 

107, 108, 

119 

Er blijven zeker meanderende  wandel en fietspaden bestaan, er zullen 

dan ook ten gunste van een betere oriëntatie en beleving door zicht op 

de plas zorgvuldige afwegingen worden gemaakt. 

 uitleg 

Routes Een van de grote charmes van het Gaasperpark zijn de 

verrassende wendingen in de paden en de variaties in 

ondergrond, waardoor de frequente gebruikers voldoende 

afwisseling wordt geboden. Het park heeft zeker groot 

onderhoud nodig en vernieuwing is prima, maar behoud de 

waardevolle elementen. Hier en daar een doorzicht in het 

park is mooi, maar waak ervoor dat we alleen maar 

racebanen naar de waterkant maken want creëren we een 

lege huls. 

188 We delen uw mening. Er blijven zeker meanderende  wandel- en 

fietspaden bestaan. Er zal dan ook ten gunste van een betere oriëntatie 

en beleving door zicht op de plas zorgvuldige afwegingen worden 

gemaakt 

 uitleg 

Routes Als dagelijks gebruiker van Gaasperplas zag ik de laatste 

jaren hoe de Gaasperplas  langzamerhand achter de 

verwilderde bosschages en dichtgegroeide oevers  aan het 

zicht wordt onttrokken. Groengebied Amstelland probeert 

al jaren tevergeefs om onderhoud van oevers op peil te 

houden maar dat lukt helaas niet op de manier zodat alle 

bezoekers van de park kunnen genieten van het mooie 

zicht op het water. De grootste kwaliteit van de 

Gaasperplas is verscheidenheid in de manier van groene  

inrichting.  Alle parels zoals het haventje, kunstwerk, kade, 

Floriadepark, Langerlust, strand en hondenstrand zijn met 

elkaar verbonden met fiets/voetpaden die al lang een 

goede opknapbuurt verdienen. Helaas is de relatie van de 

deelgebieden met de plas in de laatste jaren flink achteruit 

gegaan. Ons voorstel is om een aantal belangrijke plekken 

extra aandacht te geven. 

199 Het doel van het Toekomstplan is om daar zeker invulling aan te geven. reeds op-

genomen 
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Routes Ik wil meer toegangswegen naar het park. Ik moet nu erg 

ver lopen voordat ik in het park kan komen. 

66 Het is helaas niet mogelijk om meer toegangswegen naar het park te 

maken. Rondom het gebied van de Gaasperplas liggen verhoogde 

wegen. Voor de toegang tot het gebied zijn we afhankelijk van de 

onderdoorgangen die er zijn. Dit valt ook buiten de reikwijdte van dit 

project. 

uitleg 

Routes Let bij de honden uitlaatplek op dat fietsers veilig kunnen 

passeren. 

90 Hier zullen we in de verdere uitwerking rekening mee houden. over-

genomen 

Routes Ban de brom- en snorfiets maar ook die levensgevaarlijke 

pedelec uit het park.  

90, 92, 

149 

In het Toekomstplan is voor een groot deel van het fietsrondje 

voorgesteld om brommers (scooters) te weren. Met het huidige beleid is 

het niet mogelijk om pedelec fietsen eveneens te weren. Als er in de 

toekomst er nieuw beleid komt voor deze snelle fietsen, dan is  dit 

misschien wel mogelijk. Voor nu ligt het buiten de reikwijdte van dit 

project. 

uitleg 

Routes Prima om scooters op de hele Noordoever te verbieden. 

Nog afgezien van de paden breedte is het niet wenselijk 

om scooters toe te laten in een natuurgebied. Vaak rijden 

ze niet alleen op de paden, maar ook over de grasvelden en 

worden ze overal geparkeerd op niet verharde ondergrond. 

Bovendien geven ze vaak geluids- en stankoverlast en 

rijden erg hard. Inmiddels zijn er natuurlijk heel veel 

verschillende soorten voertuigen, al dan niet elektrisch. De 

pizza, maaltijd en drankbezorgers maken ook vaak gebruik 

van scooters en bezorgen ook in het gebied! Maar dit is een 

goed begin. Helaas zal het veel handhaving vergen om ze 

ook daadwerkelijk van de Noordoever te verbannen.  

210  

 

reeds op-

genomen 

Routes Leg een route aan rond de plas voor wandelaars en 

hardlopers. 

91 Eén van de opdrachten voor het Toekomstplan is om een rondje voor 

fietsers en wandelaars aan te leggen. Dit is in het plan uitgewerkt. Voor 

hardlopers wordt een afstandsmarkering aangebracht. 

reeds op-

genomen 
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Routes Hoog de wandelpaden op zodat na een flinke periode met 

regen je schoenen droog blijven en vrij van modder. 

94 Het wandelrondje zoals in het Toekomstplan uitgewerkt zal worden 

uitgevoerd in asfalt of beton. Dit heeft als doel om meer verschillende 

doelgroepen te faciliteren en om na hevige regen plasvorming te 

voorkomen. 

reeds op-

genomen 

Routes Leg vooruitlopend op de uitvoering een extra wandelroute 

aan langs bijzondere bomen rond het Gaasperplas. 

Verzoek om informatie over inventarisatie van 

monumentale bomen in het gebied. 

 207 De markering van verschillende wandelrondjes zal worden uitgevoerd in 

een van de volgende fases. Een apart bomenrondje kan daar eventueel 

aan toegevoegd worden. We nemen het mee in de volgende fase.  Ter 

ondersteuning voor het maken van een bomenroute is reeds een 

groeninventarisatiekaart toegezonden. 

over-

genomen 

Routes Verbeter de bereikbaarheid en zorg voor betere 

stroomlijning van de verkeersstromen in de omgeving van 

het Gaasperplasgebied tijdens festivals.  

198 Met het Toekomstplan voorzien we in een betere bereikbaarheid door 

de aanleg van goed en volledig fiets- en wandelrondje. We leggen 

invalideparkeerplaatsen aan en we verbeteren de entrees door ze 

herkenbaarder te maken. Voor het noordelijk festivalterrein stellen we 

een kortere aanvoerroute voor en opstelplaatsen buiten het park. De 

bereikbaarheid van het Gaasperplasgebied per fiets, auto en metro is 

reeds goed. De bereikbaarheid per bus kan nog sterk verbeterd worden, 

maar dat ligt buiten de reikwijdte van dit project. 

deels  reeds 

op-genomen 

Routes Om juist langs de oevers een snel interlokaal fietspad aan 

te leggen strookt niet bij de noodzaak om juist langs de 

oevers aandacht te geven voor migrerende planten- en 

diersoorten. De functie van ecologisch kruispunt van het 

Natuurpark Gaasperpark wordt hiermee volledig teniet 

gedaan. Een visie van de lokale afdeling van de 

Fietsersbond ontbreekt in het plan.  

139 De fietsersbond is vertegenwoordigd in de Centrale Verkeerscommissie 

bij de Gemeente Amsterdam. De CVC heeft haar advies uitgebracht op 

het Toekomstplan. Dit advies wordt ter harte genomen en is voor zover 

in deze fase van belang, meegenomen in het Toekomstplan. Het advies 

van de CVC is opgenomen in de bijlage van het Toekomstplan. 

uitleg 
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Routes Een alternatieve route voor evenementenopbouw klinkt 

goed. Echter; een compleet nieuwe route zal gecreëerd 

moeten worden. Dit betekent dat er bomen gekapt 

moeten gaan worden en ander groen verdwijnt aan de 

noordzijde, terwijl juist de noordzijde zo bomvol leven zit 

en bijzondere dieren huisvest.  

189 De alternatieve aanvoerroute voor het noordelijk evenemententerrein 

loopt over een bestaand fietspad. Binnen het Toekomstplan is ervoor 

gekozen om dit fietspad rechter aan te sluiten op het fietsrondje om de 

oriëntatie in het park te verbeteren. Bij het bepalen van gedeeltelijk 

nieuwe ligging, is zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande 

bomen. Daar waar bomen toch gekapt moeten worden, zullen ook 

nieuwe bomen weer aangeplant worden. Voordeel van deze nieuwe 

ontsluitingsroute is dat tijdens op- en afbouwen van evenementen 

minder schade aan het park wordt toegebracht.    

uitleg 

Routes De festivalroute vlak langs de ecologische poelen met 

natuurvriendelijke oevers is een gotspe. De beplanting en 

fauna (met name kikkers en padden) wordt platgereden 

door zwaar vrachtverkeer. De ecologische faunapassages 

liggen vlakbij de festivalterreinen.  

208, 

214, 218 

De huidige aanvoerroute voor het evenementen terrein aan de 

noordzijde loopt inderdaad dwars door de ecologische verbindingszone 

Natuurboog. In het Toekomstplan wordt daarom voorgesteld om de 

aanvoerroute te verplaatsen. Deze zal dan lopen over het huidige 

fietspad tussen de camping en de waterspeelplaats. De aansluiting van 

het fietspad op het rondje om de plas zal directer worden aangelegd. 

reeds op-

genomen 

Routes Het aanleggen van een alternatieve route voor 

festivalverkeer is niets anders dan het nogmaals verkleinen 

van het natuurareaal door het kappen van bomen en 

struiken, waarbij de andere door festivalverkeer zwaar 

beschadigde paden vervangen worden door bredere, 

verharde fietspaden/wegen. 

208, 

214, 218 

In het Toekomstplan wordt voorgesteld om de aanvoerroute voor het 

noordelijk evenemententerrein te verplaatsen naar het fietspad tussen 

de camping en de waterspeelplaats. Het fietspad door het oostelijk deel, 

waar de Natuurboog loopt, wordt dan juist vrijgespeeld ten behoeve van 

rust en natuurontwikkeling. Vrachtverkeer ten behoeve van de op- en 

afbouw van de evenementen zal de natuur in de natuurzone niet langer 

verstoren. 

uitleg 

Routes Dit is de drukste en meest stedelijke oost-west route van 

de Gaasperplas. Op deze punt komt de belangrijkste 

fietspad vanuit de stad naar de plas en eindigt in een 

anticlimax. In plaats om Gaasperplas te laten zien samen 

met de sfeervolle zeil en kanovereniging krijgen de fietsers 

en wandelaars en dichtbegroeide oever voor hun neus. Ons 

199 In het Toekomstplan wordt beleving van de Gaasperplas als een 

belangrijke kwaliteit gezien van het gebied. Daar hoort bij dat de plas op 

verschillende plekken, vanaf het wandelpad en vanaf het fietspad te 

zien is. Het weghalen van begroeiing op de door u aangegeven locatie 

staat niet in het Toekomstplan, omdat dit onder regulier beheer valt. 

Dat beheer wordt door GGA gedaan. Uw wens zullen wij aan hen 

over-

genomen 
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voorstel is om de oever tussen fietspadkruising bij de 

Zeilvereniging en kunstwerk “Het venster naar het water” 
volledig vrij te maken en relatie tot het plas en  gedurende 

het hele jaar te herstellen. Wildgroei van heesters en riet 

weghalen en op een paar plekken  evt. kiezen voor een 

aantal planten die vanzelf niet hoger worden dan  40-50 

cm. Op deze manier is de poort naar Gaasperplas vanuit de 

stad met een kleine ingreep duurzaam hersteld. 

meegeven.    

Routes De Valburgdreef heeft 2 gelijkvloerse kruisingen, welke 

gevaarlijker worden bij toenemende drukte. Een ter hoogte 

van het Jan Schaeferpad en een ander verderop bij de 

kruising met een sloot. Daar zouden sowieso enkele 

viaducten wenselijk zijn. 

91 De aanpassing van oversteken richting de Gaasperplas valt buiten  de 

reikwijdte van dit project. Wij zullen uw zorg en wens meegegeven aan 

de afdeling juridisch wegbeheer. 

uitleg 

Routes Uitzicht op de plas vanuit de woonwijk mag niet leiden tot 

verlaging van de Valburgdreef. Deze is richting Ballorig een 

prachtige golvende duinweg die tevens dient als 

geluidsbarrière voor de woonwijk erachter op drukke 

zomerdagen.  

172 Zicht op de plas wordt in het Toekomstplan gerealiseerd vanaf het 

wandelpad, fietspad en bij de wijkentrees. We gaan geen aanpassingen 

aan het talud naast de Valburgdreef doen. De Valburgdreef valt ook 

buiten het gebied van de Gaasperplas, waar dit project zich op focust. 

uitleg 
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Thema 4. Plekken en Voorzieningen 

 

Thema Samenvatting zienswijze Nr. Antwoord namens gemeente Resultaat 

Plekken en 

Voorzieningen 

De Gaasperplas heeft nu een unieke locatie naaktrecreatie 

met ligweide en zwemwater, in een natuurlijk karakter met 

veel groen. Het is niet duidelijk of de naaktrecreatie locatie 

gehandhaafd blijft in het Toekomstplan. Kwaliteit en de 

natuurwaarden van de naaktrecreatieplek op zijn minst 

behouden (oa. de bomen). De rust en veiligheid van 

bezoekers van de naaktrecreatie te borgen. 

74, 30, 

78, 206 

In het Toekomstplan is inderdaad niet benoemd dat de naaktrecreatie 

ongewijzigd blijft. De naaktrecreatie blijft. Wij zullen dit opnemen in de 

definitieve versie van het Toekomstplan en in het bewegwijzeringsplan. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

De wens van de komst van een toilet in de nabije omgeving 

naaktrecreatieplek. 

74 In het Toekomstplan is een toiletvoorziening opgenomen tussen de 

nieuwe zwemplek aan de grote weide en de naaktrecreatie in. 

reeds op-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Graag meer duidelijkheid op kaarten en bebording in het 

recreatiegebied over waar naaktrecreatie plaatsvindt 

74 Het plan is om een nieuwe informatiekaart te plaatsen bij de 

verschillende entrees. Hierop zullen wandelroutes worden aangegeven. 

De ligging van de naaktrecreatie zullen wij hieraan toevoegen. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Het zou mooi zijn als de totale begroting het welzijn van de 

bewoners verbetert in plaats de winst van commerciële 

horecapartijen en andere bedrijven.  

2 We hebben het Toekomstplan vooral gericht op de dagelijkse recreant. 

We zijn daarom van mening dat het plan het welzijn en de leefomgeving 

van bewoners in Zuidoost ten goede komt. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Graag zien we wat hippere horeca rond de plas, zoiets als 

rond de Wibautstraat. 

Verse kruidenthee en lokale bierbrouwerij drankjes. Denk 

bij Horeca  eens aan iets met karakter. Iets kleins, pop-up, 

misschien. (bv Bret (Sloterdijk station), in containers, of het 

café in een tuinhuisje  Rembrandtpark. Ik zou graag 

specifiekere plannen m.b.t. horecagelegenheden zien. 

Restaurant? Café? IJssalon? Waar moet ik aan denken? 

4, 85, 

80, 121 

Het Toekomstplan voorziet enkel in het aanwijzen van mogelijke 

toekomstige locaties voor horeca. Delen van de Gaasperplas zijn 

onderdeel van de NNN en vallen binnen de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening binnen de werking van het Landelijk Gebied. Gebouwde 

voorzieningen op de aangewezen locaties zijn planologisch pas mogelijk 

als er overeenstemming is met de provincie Noord-Holland over de 

relatie tot de regels van de NNN en de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening. De precieze invulling van de horeca volgt daarom later. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

De horecagelegenheid van de gemeente, Langerlust, is na 

forse investeringen opeens opgeheven en de gemeente 

45, 119, 

50 

B&W hebben op 3 maart 2020 besloten dat er gedurende 5 jaar een 

zorgfunctie voor maatschappelijke 24-uursopvang in Langerlust 

uitleg 
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heeft het zomaar een andere functie voor kunstenaars 

gegeven. Iets waar velen van genoten is nu aan een klein 

aantal gegund en dus moet er nu weer nieuwe horeca 

worden gecreëerd volgens het plan. Langerlust is een 

prachtige horecagelegenheid. Prima gelegen, 

parkeerplaatsen aanwezig. Weg horeca. Was er geen 

mogelijkheid dat die kon blijven?   

gevestigd  zal worden, waarvoor geen andere locatie gevonden kon 

worden.  

Plekken en 

Voorzieningen 

Waarom nieuw en meer horeca, terwijl Langerlust al 

bestaat. Wat zorgt ervoor dat andere horeca wel rendabel 

is?  

73, 101, 

115, 167 

Of horeca rendabel is, hangt van veel factoren af. Voor een restaurant 

heeft GGA al in 2014 een ondernemer geselecteerd. Dit is een 

ondernemer met ervaring met horeca in een recreatiegebied. Ook is de 

locatie noordoever een heel andere dan Langerlust. De locatie ligt bij de 

metro, bij andere voorzieningen (waterspeelplaats, Planetarium, hotel), 

aan de plas en bij een woonwijk (Nellestein). De vorige exploitanten van 

Langerlust hebben destijds overigens aangegeven meer horeca rond de 

plas toe te juichen, omdat dat de aantrekkingskracht van het hele 

gebied verhoogt en daardoor ook de mogelijkheden voor Langerlust 

zelf. 

Overigens wordt in Langerlust gedurende 5 jaar een zorgfunctie met 24-

uurs maatschappelijke opvang gehuisvest. Daarover is door B&W op 3 

november 2020 een besluit genomen.  

 uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Er was een prachtig café en stagewerkplaats in het park, 

met begeleiding voor mensen met afstand van de 

arbeidsmarkt. namelijk Langerlust. Daar heeft de 

gemeente de stekker uitgetrokken vanwege gebrek aan 

geld. Doe daar eens wat aan!   

84, 111, 

136, 198 

B&W hebben op 3 maart 2020 besloten dat er gedurende 5 jaar een 

zorgfunctie voor maatschappelijke 24-uursopvang in Langerlust 

gevestigd  zal worden, waarvoor geen andere locatie gevonden kon 

worden.   

 uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Het Planetarium was samen met de Sterrenwacht een 

mooie attractie. Misschien is het wel mogelijk om het nu 

zeer gesloten complex van het Planetarium meer bij het 

park te betrekken, het heeft immers vele faciliteiten zoals 

toiletten, horeca, en daar een eventuele galerie of 

90, 210, 

136 

De mogelijkheid om het Planetarium open te stellen voor publiek 

hebben we bekeken in het kader van het Toekomstplan. Gebleken is dat 

de ruimtes die nog vrij zijn in het Planetarium niet geschikt zijn voor een 

culturele/kunst voorziening. Of er zelfstandige horeca in het 

Planetarium komt, is allereerst afhankelijk van het Planetarium zelf. Als 

uitleg 
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kunstcentrum in te richten. Van een kennis die wel eens 

cursussen volgde weet ik dat de verzorging van maaltijden 

enz. prima is in het Planetarium. Opent dit perspectieven? 

Het planetarium lijkt me voor horeca/museum de 

aangewezen plaats. 

Daar is ook de aan en afvoer van goederen en mensen veel 

minder hinderlijk voor de omgeving aangezien daar 

parkeerplaats is. 

gemeente willen wij graag horeca bij de plas zelf mogelijk maken, 

daarom is deze opgenomen in het Toekomstplan. 

Plekken en 

Voorzieningen 

Geen horeca bij Ballorig (ze hebben immers nog steeds een 

bovenverdieping daarvoor) voor feesten en partijen. 

90 De huidige bestemming van Ballorig in het bestemmingsplan 

Gaasperdam wordt niet gewijzigd. Er zijn uitsluitend plannen om een 

serre aan te bouwen en om een zelfstandig restaurant te maken in een 

deel van Ballorig. Een restaurant is al toegestaan in het huidige 

bestemmingsplan. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Alleen dag horeca in het park is een aanwinst. 90 Binnen de huidige regelgeving van Amsterdam voor horeca zijn de 

openingstijden voor dag horeca door de week tot 01.00 uur en in het 

weekend tot 03.00 uur. Bij de uitwerking van de horeca voor de 

Gaasperplas zal in overleg met Groengebied Amstelland worden 

gekeken of er bij het gebied en de functie passende openingstijden 

worden gehanteerd.   

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Rust, Reinheid en Regelmaat zijn de 3 poten waarop een 

uitgebalanceerde natuur goed gedijt. Dit geldt ook voor de 

mens. Wanneer er rondom de plas ruimte gemaakt wordt 

voor horeca, een speeltuin en een aparte plek voor B&B 

blijft de rust en veiligheid gewaarborgd. 

69 Dat is inderdaad de balans die we met het Toekomstplan voor ogen 

hebben. 

Deels over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Een  museum/horecagelegenheid wordt gesitueerd bij het 

Bastion. Is er een haalbaarheids-analyse 

gemaakt? Er zijn immers al meer restaurants: Campanile, 

Langerlust en Ballorig. een . Dit roept natuurlijk de vraag 

op hoeveel animo er is voor een museum en wat een 

museum bijdraagt aan de kwaliteit en functie van een park. 

91, 101 Voor het museum is (nog) geen haalbaarheidsanalyse gedaan. Het 

Toekomstplan zegt uitsluitend, dat deze plek ruimtelijk geschikt zou zijn 

voor een museum. De redenen daarvoor zijn met name de bijzondere 

combinatie van natuur, rust en bereikbaarheid met de metro. Of en 

wanneer er een initiatief komt voor een museum, is niet bekend.  

uitleg 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Fijn als iets van horecagelegenheid bij komt (het ijstentje 

bij de steiger wordt nog altijd gemist) mits 

natuurvriendelijk, dus geen versterkte muziek, geen 

producten verkopen die tot zwerfafval leiden.  

144 We nemen uw suggestie ter overweging mee bij de verdere uitwerking 

van de plannen. 

 

ter over-

weging mee-

nemen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Laat Ballorig zijn Horeca uitbreiden, er ligt al jaren een 

plan. 

166 De gemeente Amsterdam wil meewerken aan het voorstel dat Ballorig 

heeft voor de uitbreiding met een serre. Voor het plan is reeds een 

positief pré advies gegeven door de commissie (TAC) die toetst aan de 

Amsterdamse Hoofdgroenstructuur. Het plan moet daarnaast passen 

binnen het provinciaal beleid voor de NNN en binnen de kaders van de 

Provinciale Ruimtelijke Omgevingsverordening, om vergunning te 

kunnen verlenen. 

 uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Het aanleggen van horecagelegenheden impliceert ook dat 

er netwerk aan infrastructuur in de grond nodig zal zijn: 

leidingen enz. Ook zal de aan- en afvoer van materiaal, 

toeleveranciers, publiek, vuilnis, afval enz.  zijn invloed 

hebben op de leefbaarheid voor mens en dier. Is daar 

onderzoek naar gedaan?  

167 Het is correct dat er voorzieningen getroffen moeten worden om een 

horecagelegenheid te realiseren. Hiernaar is een vooronderzoek gedaan 

Op basis daarvan zijn de plekken in het Toekomstplan opgenomen als 

zoeklocatie. Nadere onderzoeken zullen plaatsvinden nadat 

overeenstemming is bereikt met de provincie Noord-Holland over de 

passendheid binnen de  NNN en de provinciale ruimtelijke verordening.  

 uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

In het plan wordt aangegeven dat bevraagden aangeven 

dat ze graag horeca in het park zien.. Maar iedereen heeft 

het dan over zeer kleinschalige horeca: een kraampje of 

een kleine houten ‘boskantine’, passend in het parkachtige 
karakter van de Gaasperplas, waar wandelaars en fietsers 

een kop koffie met een koek, een zakje chips met wat fris 

en wat kleine versnaperingen konden kopen. Hoe kan er in 

het plan ineens sprake zijn van (4) grote horeca-

vestigingen? 

167, 187 Het Toekomstplan is een plan voor de langere termijn. Er wordt in 

aangegeven welke locaties in de toekomst plekken zouden kunnen 

worden voor horeca. Voor de daadwerkelijke uitvoering zijn 

planologische procedures nodig, waarbinnen ook de haalbaarheid een 

rol speelt. Wij denken wel dat de locaties heel verschillend zijn en 

daarom aantrekkelijk voor verschillende bezoekers van de Gaasperplas. 

Zo is de noordzijde de enige plek die goed bereikbaar is met de metro 

en bus en kan Ballorig een laagdrempelige horeca zijn voor bewoners 

vanuit Gein en bezoekers van het strand aan de zuidoever. Bij de 

uitwerking van gebouwde voorzieningen voor een museum en voor 

horeca zal er altijd op gelet worden dat het ingepast wordt in de 

omgeving en passend is bij het karakter van de Gaasperplas.  

uitleg 
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Plekken en 

Voorzieningen 

 Wij vragen ons af hoe verhoudt, zich Horeca in het park 

hetgeen verleidt tot ongezond gedrag (Zuidoost obesitas 

probleem) en de plannen om dit tegen te gaan elders in de 

het stadsdeel, dit tot elkaar verhoudt.  

167 Het beleid van de gemeente Amsterdam zet in op de bewustwording 

van gezonde voeding. Het aanbod van de horeca is nog niet bepaald en 

kan ook gezonde voeding bevatten. Daarbij is het beleid om de 

openbare ruimte zo in te richten dat bewegen wordt gestimuleerd i.v.m. 

de strijd tegen obesitas.  

 uitleg  

Plekken en 

Voorzieningen 

waarom juist bij de woonwijk een of meer grotere horeca-

vestingen gesitueerd worden. (Waar er nota bene al twee 

zijn:  Campanile en Planetarium). Elders langs de route, 

niet direct naast het groene eiland, is ook plek, vaak zelfs al 

parkeerplaats. 

167 Het Campanile hotel is ook open voor publiek, maar ligt aan de rand of 

zelfs buiten het park. Voor de horeca aan de noordzijde is gekozen 

vanwege de combinatie van ligging bij de plas, bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer en nabijheid van voorzieningen. De precieze locatie 

wordt later bepaald. 

uitleg  

Plekken en 

Voorzieningen 

Wat voor HORECA-vergunning wordt er verleend? Zal dat 

uitsluitend voor overdag zijn, of wordt deze vergunning 

óók verleend voor in de late avond? En áls de HORECA 

succesvol blijkt te zijn, wie geeft mij de garantie dat de 

'dagvergunning' niet wordt uitgebreid naar een 

'avondvergunning' 

177 Aan een restaurant worden doorgaans dagvergunningen verleend. In 

het Amsterdamse horecabeleid staat een dagvergunning 

openingstijden toe tot 01.00 uur door de week en tot 03.00 uur in het 

weekend. Met GGA zal overlegd worden of in contracten andere 

openingstijden gehanteerd kunnen worden. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

In het Toekomstplan wordt met een paar woorden gezegd: 

‘Bezoekers ervaren het gebied bij Langerlust niet als bij het 
park horen.’ Hoeveel mensen hebben dat gezegd? Dat 
wordt in Nellestein niet zo ervaren. 

187 Boerderij Langerlust ligt georiënteerd op de Gaasp. Dat is logisch vanuit 

de historie. Achter de boerderij (waar nu de plas ligt) lag weiland. 

Hiermee staat Langerlust dichter bij de Provincialeweg dan de 

Gaasperplas. Vervolgens wordt het van het park gescheiden door een 

hoge haag en een industrieweg. Tijdens de participatie is genoemd dat 

Langerlust slecht zichtbaar/vindbaar is.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

In het plan, de inleiding, staat dat horeca in alle 

windstreken gewenst wordt. Ik wil graag de resultaten en 

cijfers zien waaruit blijkt dat horeca ook daadwerkelijk in 

alle windstreken gewenst wordt. 

189 Op verschillende momenten is door bewoners aangegeven dat meer 

horeca in het gebied wenselijk is. Uit de enquête bij start van het 

participatie traject kwam duidelijk naar voren dat meer mensen naar het 

park zouden komen wanneer er meer horecagelegenheid zou zijn. De 

enquête is bijna 1400 x ingevuld. Op de vraag “wat is er nodig voor u om 
in de toekomst wel of vaker naar de Gaasperplas te gaan? (N= 608) Is 

meer dan 120 x geantwoord ‘Horeca’ 
Ter vergelijk, de tweede die als meest genoemd is: minder of geen 

uitleg 
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festivals, is 60 x aangegeven. 

De wens voor horeca is dus ruim 2 x zo groot als de wens voor geen of 

minder festivals. 

Op de vraag ‘Wat kan aan de Gaasperplas verbeterd worden?’ (N=1664) 
zijn onderhoud en horeca allebei ca. 220 genoemd. Ter vergelijk; Minder 

of geen festivals wordt dan ruim 170 x genoemd 

Op de vraag ‘Heeft u wensen voor de toekomst van de Gaasperplas? 

(N=1637) 

Zijn ‘minder/geen festivals en behoud’ ca 220 genoemd Horeca volgt 
met ca 160 stemmen.  

Horeca wordt dus minstens net zo belangrijk gevonden als onderhoud 

en het niet of minder hebben van festivals. 

Plekken en 

Voorzieningen 

Terras bij Bastion 

Wij zien heel graag een horecagelegenheid 

(café/restaurant) aan het Gaasperplas komen (niet tot in de 

kleine uurtjes open)  

199 In het Toekomstplan zijn zoeklocaties opgenomen waar op termijn 

horeca kan worden gerealiseerd. Aan een restaurant worden doorgaans 

dagvergunningen verleend. In het Amsterdamse horecabeleid staat een 

dagvergunning openingstijden toe tot 01.00 uur door de week en tot 

03.00 uur in het weekend. Met GGA zal overlegd worden of in 

contracten andere openingstijden gehanteerd kunnen worden. 

reeds op-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Voorstel: Beter benutten van horeca die er al is net buiten 

NNN, Campanile en La Place aan de Gaasp. 

De patat kraam bij metro station om vormen tot mooie 

ronde Kiosk met toiletten en luifel met terras, maar dan 

centraal het plein op de plaats van het kunstwerk. Dat 

verplaatsen langs entree in het park op plek op de heuvel, 

waar nu het aftandse ronde groene dakje staat bij de 

heggen. 

Beter benutten van toiletgebouwtje met kiosk op 

waterspeelplaats. Betere faciliteiten, zwaardere 

stroomaansluiting, beter keuken, terrasje in richten. 

210 We nemen uw suggesties ter harte. Dit kan wellicht een mooie 

aanvulling zijn op het voorstel voor horeca dat opgenomen is in het 

Toekomstplan. We zullen dit in de volgende fase nader onderzoeken. 

Voor La Place en Campanile geldt dat zij buiten het plangebied liggen. 

Toch zijn er met het Campanile hotel al gesprekken gevoerd over het 

aanleggen van een terras richting het entreeplein. 

deels over-

genomen 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Waarom is Restaurant Langerlust niet meegeteld als 

horeca? Waarom is het weg? 

26 B&W hebben op 3 november 2020 het besluit genomen om gedurende 5 

jaar in Langerlust een zorgfunctie voor 24-uurs maatschappelijke 

opvang te vestigen. Voor deze functie kon binnen de gemeente geen 

andere plek gevonden worden.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Horeca op het huidige hondenstrandje geeft veel te veel 

lawaai over de plas. Alles weerkaatst. Dit was in het 

verleden ook het geval bij het vorige restaurant.+ 

vervuiling van het water. Waar komt dit ter inzage nu we 

geen Echo meer hebben? 

26 We begrijpen dat een dergelijk voorstel impact heeft op de omgeving. 

Per locatie zijn diverse onderzoeken nodig, zoals geluidsoverlast, 

bereikbaarheid en  landschappelijke inpassing. Horeca moet geregeld 

worden in een nieuw bestemmingsplan. De kennisgevingen over het 

bestemmingsplan en over de procedure worden digitaal gepubliceerd. 

 uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Ik vind er erg veel aandacht voor horeca, in de enquête 

wordt zelfs gesproken over musea. 

53 Uit de participatie is de wens voor horeca veelvuldig naar voren 

gekomen en heeft daarmee een belangrijk plek gekregen in het 

ontwerp. Een onderzoek naar een stedelijke functie zoals een museum 

is onderdeel geweest van de opdracht voor het Toekomstplan; dit staat 
beschreven onder hoofdstuk 4 Onderzoek stedelijke functie en horeca 
vanaf pagina 53.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

De wens voor een community ruimte t.b.v. kunst 

workshops, kunst projecten te ontwerpen, eenzaamheid 

van onze bewoners te verminderen. 

169 Er is in het Toekomstplan een plek voor een stedelijke functie 

opgenomen. Dit staat voor een museum, een informatiecentrum met 

(natuur of kunst) educatie en kunst in de buitenruimte. De precieze 

invulling volgt in een latere fase. Bij de invulling van een dergelijke 

functie zullen wij onderzoeken of uw wens hierin ingepast zou kunnen 

worden.  

deels over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Wat wordt bedoeld met: "een plek voor cultuuruitingen"  

Waarom veel geld uitgeven aan iets wat goed is. 

5 Een plek voor cultuuruitingen staat voor een museum, een 

informatiecentrum met (natuur of kunst) educatie en kunst in de 

buitenruimte. De precieze invulling volgt in een latere fase. 

 uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Ik ken iemand die schildersezel(s) aan het maken is van 

beton, bedoelt voor public spaces.  Misschien is het iets om 

een aantal van deze op bepaalde plekken te plaatsen om 

mensen uit te nodigen om te schilderen? Een aanwinst 

voor creatievelingen..  

23 Bedankt voor het delen van dit leuke idee. Van de betreffende persoon 

hebben wij dit idee ook ontvangen. Inmiddels heeft deze persoon bij het 

CBK in Zuidoost een expo plek gekregen.  

uitleg 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Waarom komt er op 4 verschillende plekken ruimte voor 

kunst? De bomen zijn kunst en veel waardevoller dan een 

beeldentuin.  Zoals het er nu naar uitziet, kan je misschien 

2 minuten lopen voordat je op een volgende plek komt van 

(intensieve) recreatie.  

73, 115 In het Toekomstplan zijn 2 locaties opgenomen voor cultuur/kunst 

uitingen. Dit betreft een mogelijk museum in de omgeving van het 

Bastion en een beeldenroute van de entree tot in de tuinenvallei van de 

voormalige Floriade. Dit gehele gebied valt binnen de in het 

Toekomstplan opgenomen recreatiezone. Het is dus niet zo dat je elke 2 

minuten lopen bij een gebied van (intensieve) recreatie komt. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Graag de bestaande paadjes opknappen, prullenbakken bij 

bankjes plaatsen en de azaleatuin snoeien en wat 

aanplanten.  

136 We nemen uw suggestie mee ter overweging bij de verdere uitwerking 

van de plannen. 

deels over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Bespaar en doe geen veranderingen bij de entree van het 

park. Onnodig, door velen ongewenst en afbreuk doend 

aan het bijzondere karakter van het park.  

198 Besparen zonder veranderingen uit te voeren aan de entree is helaas 

niet mogelijk. Met name de entreezone heeft een hoge beheerlast.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Wij vragen ons af hoe natuur wordt 'afgezonderd'?  Dit is 

een merkwaardige term. Wij pleiten ervoor om beter en 

gemotiveerder aan te geven dat zonering van in- naar 

extensief gebruik van de omgeving, van druk naar rust dus, 

wordt bevorderd door richting de natuurzones de actieve 

recreatiemogelijkheden en toegankelijkheid te beperken of 

te stoppen, de toegankelijkheid van paden te verminderen 

enz. Geen  kralensnoer dus met overal plekken waar ‘alles 
kan’ , maar een tredentrap, waarbij van breed, toegankelijk 
en makkelijk beklimbaar naar smal en moeilijk beklimbaar 

wordt gegaan. 

198 Het idee van druk naar rust wordt juist met het Toekomstplan nieuw 

leven in geblazen. De zoneringen van recreatie en natuur dragen daar 

aan bij. Dit houdt in dat intensieve recreatievormen, zoals zwemmen, 

barbecueën, klimbos, enz., uitsluitend wordt toegestaan in de 

recreatiezone. In de natuurzone is ruimte voor wandelen en fietsen. 

uitleg 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Een semipermanente beeldenroute dan wel andere zaken 

te exposeren is een wat gemakkelijker te realiseren idee, 

zeker nabij de oude Floriade-elementen. Wel is onderhoud, 

controle, handhaving (tegen graffiti en vernieling) hierbij 

essentieel, zodat de kunstwerken geen vervuild, 

verwaarloosd uiterlijk krijgen. Een voorwaarde is ook hier 

dat dit alles noch bij de inrichting noch in de verdere 

toekomst tot natuuraantasting leidt. 

198, 

208, 

214, 218 

Wij zijn het eens met uw zienswijze. Bij de nadere uitwerking van de 

beeldenroute zullen we hier rekening  mee houden. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Het stadsdeel ziet natuurlijke elementen in feite als minder 

belangrijk. Aangezien de vurige wens van de meeste 

meedenkers (herstel van de bloementuinen) geen geld is 

maar voor sport en spel, waar al voldoende voorzieningen 

aanwezig zijn, wel meer geld uitgetrokken wordt. 

208, 

214, 218 

De gemeente Amsterdam heeft als beleid om de openbare ruimte in te 

richten als een beweeglandschap. Dit in de strijd tegen obesitas. In 

stadsdeel Zuidoost komt veel obesitas onder kinderen en volwassenen 

voor. Natuurlijke elementen in de zin van ecologische verbindingen is 

ook belangrijk beleid van de Gemeente Amsterdam. Helaas valt een 

beheer intensieve bloementuin daar niet onder. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Voor het rosarium moet een elzenbosje verdwijnen, voor 

een zichtlijn natuurlijk. 

208, 

214, 218 

Dat klopt inderdaad. Het betreft hier herstel van een zichtlijn uit de tijd 

van de Floriade. Met het herstel van de zichtlijn, krijgen de 3 tuinen 

(ronde ruimtes) weer verband en betekenis. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Zitplaatsen maken voor rustende aalscholvers. 131 Bedankt voor uw idee. De Gaasperplas wordt snel heel diep, dit maakt 

het op veel plaatsen lastig om zitplaatsen in het water te creëren voor 

vogels. Waar mogelijk zullen we dit meenemen in de volgende fase van 

verdere uitwerking. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

De focus komt voor mij teveel te liggen op recreatie/horeca 

en evenementen en te weinig op rust, natuur en 

mogelijkheden om het park gewoon dagelijks te gebruiken 

om te joggen of je hond uit te laten 

19 In het Toekomstplan is naar een goede balans gezocht tussen recreatie 

en natuur. Het park zal zeker volop gelegenheid blijven bieden voor de 

activiteiten die u noemt. Joggen en de hond uitlaten zien wij ook als 

vormen van recreatie. Wat betreft de evenementen geldt het door de 

gemeenteraad vastgestelde evenementenbeleid. Wel worden er in het 

plan voorstellen gedaan om de evenementen aan de noordzijde meer te 

scheiden van het gedeelte met een natuurlijke zonering.  

uitleg  

Plekken en 

Voorzieningen 

De zone tussen langbroekdreef en Nellestein wordt een 

uitrengebied voor honden. Op welke manier wordt het 

25 De dreef ligt ca. 3 meter hoger dan het park. Daarbij is de weide hier vrij 

groot. Wij verwachten niet dat honden de weg op zullen rennen. Ook nu 

deels over-

genomen 
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uitrengebied van de dreef gescheiden. al lopen honden hier los. Mocht dit toch tot problemen leiden, is het 

altijd mogelijk om een afscheiding te maken in de vorm van takkenrillen 

of iets dergelijks. In de nadere uitwerking zal  verder worden onderzocht  

op inpasbaarheid.   

Plekken en 

Voorzieningen 

Onder andere vanuit Weesp is veel behoefte  aan honden 

uitlaatplaatsen, losloop gebied, de Gaasperplas is goed 

bereikbaar. Is daaraan gedacht?  

42, 37, 

52 

Een van de doelen van het Toekomstplan is om meer bezoekers te 

faciliteren. Daar vallen ook de bewoners van Weesp onder met of 

zonder hond. In het plan is reeds rekening gehouden met de wens voor 

honden losloopplekken, maar dit zal in de definitieve versie meer ruimte 

krijgen.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Ik mis de losloopgebieden voor honden in het plan. 44, 48,  In het traject van de participatie hebben wij niet veel reacties ontvangen 

hierover. In het Toekomstplan zijn losloopgebieden voor honden 

meegenomen. In de verdere uitwerking wordt onderzocht hoe dit kan 

worden vormgegeven en op welke locaties.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Ik zie geen foto's/plek waar honden op staan in het 

toekomstplan terwijl dit park voor vele bezoekers een 

belangrijke plek is om met de hond in de natuur te lopen. 

En waar de honden heerlijk met elkaar kunnen spelen en 

rennen. Op bv een hondenstrandje. Ik krijg de indruk dat 

wandelen en zwemmen  met de hond behoorlijk minder 

ruimte krijgt. 

Andere plekken zijn ongeschikt. Veel honden, net als mijn 

teckel, hebben een aflopend strandje nodig, juist in de 

zomer.  U houdt in uw plan geen rekening met de vele 

hondenbezitters die daar veelvuldig te vinden zijn. Het zou 

leuk zijn als er een route is voor honden en hun baasje 

zonder dat anderen daar last van hebben.  In het 

Toekomstplan wordt niet vermeldt:  wat mag er met de 

hond. 

Het verdwijnen van het hondenstrand aan de westzijde 

t.b.v. horeca vind ik heel jammer, is een slechte zaak, moet 

5, 6, 8, 

13, 19, 

44, 48, 

52, 72, 

55, 118, 

119, 137, 

138, 171, 

174, 

181, 208  

 

Het klopt dat honden wat onderbelicht zijn gebleven in het 

Toekomstplan. Dit komt omdat er vrij weinig reacties opgehaald zijn 

over honden tijdens de participatie. De reacties die wij hebben 

ontvangen gaan vooral over de overlast van loslopende honden. 

Loslopende honden en natuur ontwikkelen conflicteren bijvoorbeeld 

wanneer  ontlasting  de bodem verrijkt waar veel (inheemse) 

plantsoorten niet tegen kunnen en verdwijnen. Het hondenstrand aan 

de noordzijde wordt formeel gemaakt. In verband met de vele reacties 

die ontvangen zijn over het weghalen van het hondenstrand aan de 

westoever stellen we voor om op deze locatie de functie van 

hondenstrand te behouden, maar dan wel te combineren met de andere 

functies. Wij zijn van mening dat de weide hiervoor groot genoeg. De 

ruimte voor loslopende honden zal wat beperkt worden en kan 

eventueel uitgebreid worden met speelvoorzieningen, uit te werken in 

overleg met hondenbezitters. 

over-

genomen 
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blijven op de goed bereikbare plek waar de honden kunnen 

spelen en zo het water in- en uit kunnen. Ik hoop dan ook 

echt dat met de nieuwe plannen gedacht wordt aan de 

honden (en baasjes!!) en dat de Gaasperplas de fijne plek 

blijft om te wandelen die het nu is! Hond vriendelijk. Zorg 

daar ook voor goede voorzieningen om afval weg te 

gooien. 

Plekken en 

Voorzieningen 

Het zou prachtig zijn als er een omheind hondenpark 

/hondenspeeltuin komt waar je zorgeloos met je trouwe 

viervoeter kan wandelen. En waarbij alle voorzieningen 

voor hond en baas gebundeld zijn. Voordelen: sociale 

controle, ontmoetingsplek voor hondenbezitters. Ook voor 

lichamelijk gehandicapten een uitkomst/ toegankelijker. 

Denk ook aan mogelijkheden voor bijvoorbeeld  een 

trimsalon, of een hondenspeciaalzaak. Alles voor de hond 

zal dan op het hondenpark te  verkrijgen zijn. Ook kan er 

een horeca gelegenheid komen waar honden 

vanzelfsprekend welkom zijn. Een honden  wasplaats en 

wegwerp plastic afvalzakken. Het is dagelijks geopend van 

zonsopgang tot zonsondergang.  

132 Het Toekomstplan voorziet in een honden uitrenplek en honden 

uitlaatplek. Toegankelijkheid voor mindervaliden is daarbij een 

belangrijk aandachtspunt dat we mee zullen nemen in de verdere 

uitwerking. 

Het plan voorziet niet in bebouwing ten behoeve van een trimsalon of 

een hondenspeciaalzaak. De Gaasperplas is daar geen geschikte plek 

voor, dergelijke functies horen binnen de woonwijken (bijvoorbeeld bij 

de winkelcentra) van Zuidoost.  

deels over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Een extra hondenstrandje in het oktober- april seizoen aan 

de west of zuidkant is wenselijk.  

172 Van oktober tot april zijn alle stranden nu al toegankelijk voor honden. 

Ook die aan de zuidkant.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Het hondenstrand noordoever is een gedoog situatie. 

Zolang het binnen de perken blijft geen probleem. 

208 Dat is correct. In het Toekomstplan wordt van deze locatie een formeel 

hondenstrand gemaakt. 

uitleg 
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Plekken en 

Voorzieningen 

De verschuiving van het hondenstrand naar de andere zijde 

van de centrale ligweide gaat ten kosten van een groot 

waterlelieveld dat zich daar in de watergang bevindt. Een 

te hoge prijs vind ik. 

208 In de huidige situatie stroomt het water voor de waterspeelplaats langs 

het hondenstrand naar het innamepunt. In verband met het risico voor 

vervuild water is ervoor gekozen om het strand te verplaatsen naar de 

oostzijde van de weide. In de volgende fase van uitwerking zal 

onderzocht worden wat de meest optimale locatie voor inlaat voor de 

waterspeelplaats en de locatie voor het hondenstrand waarbij ook 

rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Als het hondenstrand aan de westzijde  verdwijnt zullen 

hondenbezitters hun honden overal langs de hele plas vrij 

laten lopen, met alle gevolgen van dien voor de fauna en 

flora. 

208, 

214, 218 

Op dit moment laten hondenbezitters hun hond al rond de hele plas 

loslopen ondanks het feit dat dit niet is toegestaan. Dat loslopende 

honden en hun uitwerpselen de flora en fauna slecht beïnvloeden klopt. 

In verband met de vele reacties die ontvangen zijn ten aanzien van het 

weghalen van het hondenstrand aan de westoever, hebben we besloten 

om op deze locatie de functie van hondenstrand gecombineerd met 

andere functies te behouden. Wij zijn van mening dat de weide hiervoor 

groot genoeg is.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Graag zou ik zien dat de huidige BBQ-plekken bij de 

kinderspeelplaats verdwijnen 

36, 150 Barbecueën veroorzaakt vaak geluidsoverlast en vervuiling door 

achterlaten van afval. Om klachten en overlast beheersbaar te houden 

wordt in het Toekomstplan voorgesteld om nog op maximaal 3 locaties 

barbecueën toe te staan. Eén van die locaties is de huidige BBQ-plek bij 

de waterspeelplaats. Veel families komen hier sinds jaar en dag naar toe 

om te barbecueën. De plek is goed bereikbaar, ook met de auto, en ligt 

relatief ver van woningen af. Hiermee is barbecueën op andere locaties 

niet meer mogelijk. Wij zullen deze vorm van overlast nog eens onder de 

aandacht brengen in het overleg met GGA, Handhaving en politie. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Ik mis een verharde glooiende helling aan de oever die tot 

+/- een meter diep het water in gaat 

37 In het Toekomstplan is een zwemstoep opgenomen. Dit is mede gedaan 

om mensen met een beperking ook de mogelijkheid te geven om bij en 

in het water te kunnen komen. Daar hoort mogelijk ook een verharde 

hellingbaan bij. Uw opmerking nemen we mee in een volgende fase 

waarin het ontwerp verder uitgewerkt zal worden. 

over-

genomen 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Waarom recreatie/deze doelen? (sport/spel/cultuur/meer 

bezoekers, etc)er kan toch al gezwommen , gespeeld en 

gewandeld worden. Meer uitbreiding recreatie evt. ten 

koste van de natuur heeft wat mij betreft geen 

toegevoegde waarde. Ik hoop dat de Gaasperplas een mooi 

natuurgebied blijft. Er zijn reeds in het park  veel plekken 

voor sport en vermaak. Oa. zwemmen, duiken zeilen, 

surfen, kanoën, voetballen, volleyballen, etc. Liever beter  

onderhoud en wellicht hier en daar een onderdeel 

vervangen. Ik begrijp dat u de recreatiewaarde wil 

vergroten, maar ik zou wensen dat dit veel minder grondig 

gebeurt, veel kleinschaliger en veel meer stukken gewoon 

ongemoeid laten. 

50, 56, 

73, 138, 

161, 189, 

27, 141 

Het bestuur van de Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de 

Gaasperplas geschikt te maken voor meer bezoekers en meer 

doelgroepen. Het bestuur heeft opdracht gegeven om door middel van 

intensieve participatie tot een ontwerp te komen. Uit deze participatie 

zijn veel wensen opgehaald. Het Toekomstplan is het eindproduct van 

de opgehaalde wensen en kernwaarden voor de Gaasperplas, het 

vigerende beleid en de ambities van de Gemeente Amsterdam. 

Overigens zijn wij van mening dat met het Toekomstplan ook de natuur 

wordt versterkt.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Graag Ballorig (massief lelijk rood blok) beter inpassen in 

de natuurlijke omgeving, bv.  groene kleur of dibond gevel 

met grote natuur afbeeldingen (vb. sportzaal 

Gaasperdam). Of een ander concept natuureducatie: kijk 

eens naar de Kemphaan in Almere! 

92, 186 In het Toekomstplan wordt ingegaan op de wens van velen om de rode 

kleur van Ballorig te maskeren. In het kader van het plan voor een serre 

loopt overleg met de eigenaar van Ballorig over mogelijkheden om de 

gevel meer te laten passen in de omgeving.  

reeds op-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Zou Ballorig kunnen verplaatsen? 121 Ballorig is een functie die volgens het vigerende bestemmingsplan is 

toegestaan. Verplaatsing is niet aan de orde.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

In tegenstelling tot de 'handtekeningenophalers' vind ik 

dat er juist te véél rekening wordt gehouden met de 

natuurwaarden; dat mag best een beetje minder ten 

gunste van zwemmen, bbq'en en zonneweiden. 

148 In het Toekomstplan wordt inderdaad veel rekening gehouden met 

natuurwaarden. Dit heeft naast de inbreng uit de participatie ook te 

maken met het feit dat bijna het hele gebied in het Natuurnetwerk 

Nederland ligt. Ten oosten loopt ook de ecologische verbindingszone 

Natuurboog. Desondanks is in het Toekomstplan gezocht naar een 

evenwicht tussen de wens voor meer recreatie(vormen) en de (behoefte 

aan) natuur. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Organiseer een groot Groen, Umwelt festival! Zie 

voorbeeld Berlijn. Trots op de prachtige parken bieden zij 

overal activiteiten aan om de natuur in de parken te 

198 Binnen het evenementenbeleid is er nog ruimte voor een dergelijk 

initiatief. Het is echter niet aan de gemeente om zelf dergelijke 

evenementen te organiseren. 

deels  reeds 

op-genomen 
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ontdekken en beleven, voor iedereen. Er is een krant, een 

website, een uitgebreide agenda. Amsterdam , doe ook 

eens iets geks,  iets goeds en groens! En maak ons 

gelukkig. 

Plekken en 

Voorzieningen 

In de presentatie /Toekomstplan komen zowel rust als de 

mogelijkheden voor jonge kinderen en honden totaal niet 

aan bod 

53 Rust is een van de uitgangspunten geweest voor het opstellen van het 

Toekomstplan. Voor kinderen worden de speelmogelijkheden op 

diverse locaties uitgebreid. Het plan voor de hond is beperkt tot een 

hondenstrand en kan in een latere fase van uitwerking verder 

uitgewerkt worden.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Met de huidige plannen verdwijnt de rust voorgoed uit het 

park, wat nu al zoveel te lijden heeft met de festivals en de 

particuliere feesten die er tegenwoordig, zonder 

vergunning en met geluidsversterking, worden gehouden.  

56 Wij zijn van mening dat ook na de uitvoering van het Toekomstplan de 

Gaasperplas nog een gebied zal zijn waar veel rust te vinden is. Wij 

verwachten dat de voorgestelde zonering hieraan gaat bijdragen. T.a.v. 

de overlast van feesten zonder vergunning: in overleg met Handhaving 

en politie zullen we deze kwestie onder de aandacht brengen. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Er is vooral behoefte aan rustige recreatie zoals je nu langs 

de plas ziet. Daar passen de delen met natuurlijke 

begroeiing, vogels, zwemrecreatie en een doorlopend 

wandelpad prima bij. 

124 In het Toekomstplan is er inderdaad naar gestreefd deze waarden te 

behouden en te versterken. 

reeds op-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

De gemeente zegt dat het park een bovenregionale functie 

zal krijgen en dat men hoopt op intensieve recreatie. Is er 

een prognose van het aantal bezoekers waar men naar 

streeft / dat men verwacht? (Dit  heeft nl. direct invloed op 

de draagkracht van natuur en buurten).  

167 Het beleid van Amsterdam is, om de drukte in de stad te spreiden (Stad 

in Balans). De Gaasperplas is een van de twee Amsterdamse parken met 

een metrostation. Een aantrekkelijke Gaasperplas, waar je bijvoorbeeld 

heen kunt om te zwemmen, kan op zomerse dagen de drukte op andere 

plekken in de stad verlichten. Daar is geen streefgetal voor. Daarbij 

worden in Amstel III, ArenApoort, Bijlmer en Gaasperdam samen ca. 

30.000 nieuwe woningen gebouwd. Dat zal ook zorgen voor meer 

bezoekers aan de Gaasperplas. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Vrees dat BBQ-gasten vanwege de aanvoer met hun auto 

het park in gaan zoals bij kinderspeelplaats 

36, 150, 

153 

In een volgende fase waarin het Toekomstplan verder wordt uitgewerkt 

zullen wij rekening houden met het ongewenst inrijden van het park om 

te kunnen barbecueën. 

over-

genomen 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Graag een centrale overdekte barbecueplek met een 

convectie dak. 

37 Wij vinden een overdekte barbecueplek niet gewenst. Barbecueën is een 

zomeractiviteit die in de openlucht plaatsvindt. Het is o.i. niet gewenst 

om daar gebouwde voorzieningen voor te treffen.  

niet over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Barbecue plaatsen in het park moeten verder beperkt 

worden. Prima dat er plekken zijn om te BBQ-en, maar 

geen uitbreiding. Voor het barbecueën is al teveel ruimte 

beschikbaar,  want GGA heeft het hele park zowat 

vrijgegeven. Met alle gevolgen van dien voor zwerfvuil, 

beschadigingen van bodem en parkmeubilair, 

geluidsoverlast en overlast van bezoekers en in hete 

zomers brandgevaar. 

39, 43, 

56, 84, 

60, 153, 

185, 201, 

208, 

214, 218 

In het Toekomstplan zijn zones opgenomen voor recreatie. Binnen deze 

zones worden uiteindelijk maximaal 3 plekken aangewezen waarbinnen 

gebarbecued mag worden. Daarbuiten zal het dan niet meer toegestaan 

zijn. 

 uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Meer kleine verzamelplekken voor groepen mensen 

families vrienden die gezamenlijk de dag willen door 

brengen met bijvoorbeeld BBQ/snacken, sport en spel, 

tuinieren. Waar je lekker veel geluid en plezier mag maken.  

104 Een van de opdrachten voor het Toekomstplan is om het Gaasperplas 

gebied geschikt te maken voor veel verschillende activiteiten en 

voorkeuren.  Om tegemoet te komen aan de uiteenlopende 

recreatiewensen zijn er in het Toekomstplan recreatiezones en 

natuurzones opgenomen. De recreatiezones bieden ruimte voor 

intensieve recreatievormen zoals barbecueën (op aangegeven locaties), 

sport en spel. Overigens is geluidsoverlast een punt dat in veel 

zienswijzen is genoemd. Het is niet de bedoeling dat mensen elkaar 

overlast bezorgen.  

reeds op-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Gedacht aan prullenbakken nabij de BBQ plekken, die ook 

wel geleegd moeten worden?  

155 Afvalbakken zijn geplaatst op logische en bereikbare plaatsen. Het 

opruimen gebeurt tenminste eenmaal per etmaal en zo nodig vaker. 

over-

genomen 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Er is reeds zwemwater op diverse plekken. De toegang tot 

het zwemwater kan met minimale ingrepen verbeterd 

worden, daarvoor heb je echt geen 14 miljoen nodig. 

39, 100 Het water van de Gaasperplas is inderdaad heel geschikt zwemwater. 

De diepte van de plas maakt zwemmen echter gevaarlijk. Een geschikte 

zwemplek vraagt naast het water toegankelijk maken ook om ondiep 

water. Diep water in een plas is heel koud en kan kramp veroorzaken, 

waardoor mensen kunnen verdrinken. Voor een geschikte zwemplek is 

het daarom noodzakelijk om land af te graven.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

 het plan niet is geschreven met het oog op de mensen die 

nu naar de Gaasperplas komen, die er hun thuis van 

hebben gemaakt. Het is geschreven om mensen die hier 

nooit zijn geweest en vooralsnog geen binding hebben met 

Gaasperplas aan te trekken om hier te komen "recreëren. 

(bv. dagtoeristen) Wil je koffie, dan is er een 

snackbarkraampje bij het metrostation Gaasperplas; bij 

Ballorig kun je ook terecht. Het is niet fancy, maar dat is 

juist de charme. Waarom moet er ineens ander publiek 

naar de Gaasperplas komen? Voor wie? De charme van de 

Gaasperplas is juist de rust, en het gevoel dat je even 

helemaal buiten bent. Ook de natuur is gebaat bij rust, 

willen diersoorten en plantensoorten gedijen, het lijkt 

haaks op elkaar te staan. Er zijn genoeg recreatie 

mogelijkheden. Het spontane karakter wat het heeft gaat 

verloren en uiteindelijk ten koste van de Plas. Hou alles 

kleinschalig net als de watersportvereniging Gaasperplas 

die daar met enige regelmatig evenementjes organiseert. 

Waarom moet dit heel veel mensen gaan trekken? Wie wil 

dat? Waarom? Met welk doel?  

27, 50, 

168, 100 

Wij begrijpen dat het fijn is om dichtbij een gebied als de Gaasperplas te 

wonen om daarin bijna dagelijks te kunnen recreëren. De Gaasperplas is 

er echter voor elke Amsterdammer. Het aantal inwoners in Amsterdam 

neemt toe, ook in Stadsdeel Zuidoost en daarmee de druk op alle 

recreatiegebieden. Het Gaasperplasgebied kan voorzien in een 

(natuur)recreatie- en bewegingsprogramma dat beter aansluit op de 

sociale behoefte van o.a. de aangewezen ontwikkelbuurten in Zuidoost. 

Het Toekomstplan is erop ontworpen om het karakter van de 

Gaasperplas te behouden en tegelijk meer mensen de gelegenheid te 

geven ervan gebruik te maken.  

uitleg 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Hoe wordt er omgegaan met de afvalvoorziening?  

Welke voorzieningen? Jullie willen meer mensen trekken, 

maar het afval is nu al een groot probleem (en bedreiging 

voor de dieren) gedurende met name de zomer. 

73, 115, 

37 

Afvalbakken zijn geplaatst op logische en bereikbare plaatsen. Het 

opruimen gebeurt tenminste eenmaal per etmaal en zo nodig vaker. 

Beoordeling of dit voldoende is, is een belangrijk aspect dat ook in de 

verdere uitwerking van het ontwerp aandacht behoeft. We geven daar 

invulling aan door recreatie beter te zoneren. Bijvoorbeeld door het 

barbecueën enkel nog op maximaal 3 aangewezen locaties toe te staan. 

Daarbuiten mag straks niet meer gebarbecued worden. Op deze 

locaties zorgen we voor goede afvalvoorzieningen.  

 uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Er zijn genoeg mogelijkheden voor recreatie elders. 209 Het aantal inwoners in Amsterdam neemt sterk toe, ook in stadsdeel 

Zuidoost en daarmee ook de behoefte aan recreatie.   

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Ja, ik begrijp de beperkingen van budgetten. Maar het 

Gaasperpark biedt nu alle kansen om ook Zuidoost straks 

een (ook voor de rest van de stad aantrekkelijk) park toe te 

bedelen met de allure van bijvoorbeeld het Amstelpark! 

Amsterdamse Zuidas en Buitenveldert zijn bedeeld met 

het Amstelpark, waarin alles vanuit de vroegere Floriade  

goed wordt onderhouden, met een ruim beheer budget. Ik 

hoop op een zelfde tweede kans voor het Gaasperpark! 

Wat ook nog eens goed bereikbaar is met OV. 

35 Het zou ook onze wens zijn om delen van de voormalige Floriade nieuw 

leven in te blazen en op de kaart te zetten. Met het Toekomstplan 

hebben we gezocht naar een balans tussen deze ambitie en het 

beschikbare beheerbudget. Mocht er op termijn meer beheermiddelen 

beschikbaar komen, dan kan met eenvoudige ingrepen de tuinenvallei 

weer een tuininvulling krijgen.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Om die reden heb ik de door Stadsdeel Zuidoost en 

Groengebied Amstelland gepubliceerde stukken en 

verstrekte info met aandacht gelezen. Ook was ik 

aanwezig bij de informatiebijeenkomst op 4 februari jl.  

Kennis genomen hebbend van de plannen, alsmede van 

jaarverslag 2018, begrotingen (2019 en 2020) en 

meerjarenraming (tot en met 2022) van het Groengebied 

Amstelland, maak ik me ernstig zorgen over de gevolgen 

van de realisering van genoemde plannen: deze realisering 

kan immers slechts gestalte krijgen indien het GGA erin 

slaagt de inkomsten van derden aanzienlijk te laten 

128 In de komende tijd zal het aantal woningen in stadsdeel Zuidoost met 

ca. 30.000 gaan toenemen. Ook zonder de plannen van het 

Toekomstplan zal het aantal bezoekers aan de Gaasperplas dus gaan 

toenemen. In de afgelopen periode  met de Coronamaatregelen is al 

zichtbaar wat dat met het Gaasperplasgebied doet. Alle groene weides 

worden gebruikt en de paden zijn te smal gebleken. Op termijn zal er 

dus op basis van de toename van het aantal bezoekers meer beheergeld 

nodig zijn. Op basis van de huidige situatie heeft het Groengebied 

Amstelland (GGA) kunnen instemmen met voorliggend Toekomstplan. 

Een eerste doorrekening van het ontwerp op de beheer- en 

onderhoudskosten laat zien dat op basis van een gelijkblijvend 

uitleg 
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toenemen. Gegeven het feit dat de financiële bijdragen van 

participanten - behoudens een jaarlijkse inflatie-

aanpassing - niet zullen toenemen zal er een te sterke 

prikkel zijn om structurele neveninkomsten te zoeken 

buiten de genoemde bijdragen van participanten. Niet 

alleen de vereiste omvang van deze neveninkomsten maar 

ook het onvermijdelijke structurele karakter maken het 

zeer waarschijnlijk dat hiervoor een oplossing gevonden zal 

worden in de vorm van meer en/of grotere evenementen, 

met alle nadelige gevolgen van dien, zowel voor de natuur 

als voor de buurtbewoners. Dit alles wordt nog 

zorgwekkender doordat vele onderdelen van de plannen 

niet of nauwelijks zijn uitgewerkt. 

Het nagestreefde “bovenregionale” karakter van het park 
en het streven meer bezoekers van buiten het stadsdeel 

aan te trekken verhoudt zich slecht met het streven een en 

ander budgettair neutraal te realiseren. Sterker: in de 

toelichting bij de financiële stukken van het Groengebied 

Amstelland wordt er zelfs vanuit gegaan dat het 

Gaasperpark een extra bijdrage gaat leveren als het gaat 

om een versobering van het beheer om zo het door GGA 

gesignaleerde structurele exploitatietekort mede te 

dekken. 

De plannen tot aanleg van meer recreatievoorzieningen en 

het aantrekken van meer bezoekers zullen diverse 

aanvullende maatregelen vergen zowel om de natuur (het 

Gaasperpark is grotendeels NNN-gebied) te beschermen 

alsmede de overlast (geluidshinder, vervuiling, 

parkeerproblemen, etc.) voor de bewoners in de 

nabijgelegen buurten te beperken. Echter: deze 

onderhoudsniveau de gemiddelde beheerskosten gelijkwaardig zijn aan 

die van de huidige inrichting. 
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aanvullende maatregelen worden in de plannen niet 

genoemd, noch wordt vermeld hoe de hiermee verband 

houdende kosten gefinancierd zullen worden. 

Ook wil ik opmerken dat in de plannen de te verwachten 

(toename van) bezoekersaantallen niet worden 

gekwantificeerd. 

Kortom: het ziet er naar uit dat de gevolgen van de plannen 

desastreus zullen zijn, zowel voor de natuur als voor 

bewoners in de directe omgeving. Deze gevolgen blijven in 

de plannen nagenoeg buiten beeld! Ook mis ik node een 

streven tot “evenwichtigheid”, veel is niet uitgewerkt en 
naar de kosten kan men enkel gissen, dit laatste in schril 

contrast tot recente door GGA opgelegde financiële 

taakstelling. 

Plekken en 

Voorzieningen 

In de plas zwemmen is niet veilig . Je kan erop wachten dat  

mensen voorbij de grens gaan en verdrinken. Neemt de 

heer Wedemeijer dan zijn verantwoordelijkheid? 

45 De nieuwe zwemlocaties worden veilig en conform de regels voor 

zwemwater aangelegd. Indien iemand ervoor kiest om over de grens 

heen te gaan is dat op eigen verantwoordelijkheid.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Maak bv. een zwemgebied waar men nu de openlucht 

bioscoop wil maken. En/of Vlak achter het naaktstrand 

tussen de 2 bruggetjes kan men ook een zwemplek 

uitgraven. (aan ligwei) 

45 Beide locaties zijn ook in beeld bij het projectteam. Uw tweede voorstel 

is opgenomen in het Toekomstplan. In de volgende fase van verdere 

uitwerking zullen wij de mogelijke locaties nader onderzoeken en 

uitwerken. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

waar gaan bezoekers van een nieuw strandje  hun auto  

parkeren? In Nellestein? Bedenkers zijn toch niet zo naïef 

dat men denkt  dat mensen met zwemspullen en kinderen 

lopen vanaf de parkeerplaats bij de camping?  

56 De zwemlocaties aan de Gaasperplas zijn na uitvoering van het 

Toekomstplan verschillend gesitueerd. Men heeft de keuze te komen 

met de fiets, de auto of het OV. Voor alle opties is een zwemlocatie in de 

buurt, daarvoor hoeft niet geparkeerd te worden in Nellestein.   

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Graag aan de kant van het waterleidingbedrijf, richting 

Driemond, de kade met gras en parkeer mogelijkheid 

verder uitbreiden en beter zichtbaar maken i.v.m. 

veiligheid t.b.v.  surfers, zwemmers en duikers.  

65 Op dit moment kunnen wij niet zo goed overzien wat u precies bedoelt 

en hoe dit past in het Toekomstplan. In een volgende fase zal deze 

locatie verder uitgewerkt worden. Graag maken wij dan gebruik van uw 

inzicht om de locatie te optimaliseren. 

Deels  over-

genomen 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Wellicht is ergens anders rond de Plas nog een plek 

mogelijk voor onderwatersport/watersportfaciliteiten 

65, 99 In een volgende fase van verdere uitwerking nemen we graag deze optie 

mee.  

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Zorg voor meer rustige plekken bij de zwemgelegenheden. 

Door bv. de extra zwemgelegenheid aan de noordzijde van 

de plas een stilte- en barbecuevrije zone te maken, dus 

geen muziek dan wel zacht. 

89 Interessante suggestie. Wij nemen deze mee in een volgende fase van 

verdere uitwerking. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Ik zie geen schaduw plekken op de stranden 104 In het Toekomstplan zijn bomen opgenomen op de ligweides bij het 

water om op hete dagen voor extra schaduw te zorgen. De precieze 

locaties en boomsoorten worden in een volgende fase van nadere 

uitwerking bepaald. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Wij denken dat versterking van de bestaande 

voorzieningen beter is dan nieuwe te introduceren.                       

Context: De oevers van de Gaasperplas zijn ontworpen en 

uitgevoerd met de noordoever als de rustigste van de vier. 

Het is de enige oever met woongebied zo dicht mogelijk 

aan de oever. De overige oevers zijn voorzien van wegen 

met parkeerplaatsen voor de recreatieve voorzieningen als 

horeca in Langerlust (oost), Balorig en zwemgelegenheid 

(zuid) en watersport en jachthaven (west).   

Probleem: Het Bastion is een optie voor een museum en 

horeca met zwemgelegenheid. Deze combinatie zal circa 

50 meter gesitueerd zijn van de hoekwoningen in 

Liendenhof 2-17. Bij het Bastion zullen auto’s via voet- 

en/of fietspaden moeten rijden in het woongebied en/of 

park om de horeca te bevoorraden. (dit betekent letterlijk 

op 1 meter afstand van slaapkamers) 

Horeca brengt drukte veroorzaakt door toestroom van 

mensen en lawaai van muziek in de openlucht. Het maakt 

aan- en afvoer van goederen noodzakelijk. 

109, 177 Het is niet zo dat de noordoever als rustige oever is ontworpen. Het is 

juist het parkdeel met van oorsprong de meeste recreatie 

mogelijkheden, door de inrichting van de Floriade uit 1982. We 

begrijpen dat een zwemplek en een eventueel museum impact heeft op 

de omgeving. In het kader van planologisch procedures zijn per 

gebouwde voorziening diverse onderzoeken nodig, zoals 

geluidbelasting, bereikbaarheid en landschappelijke inpassing. Op dit 

moment past de realisatie van een horeca en een museum niet binnen 

het bestemmingsplan, het NNN-beleid en de kaders van de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening. Om de ambities te kunnen realiseren is een 

wijziging in het bestemmingsplan en een verschuiving van het NNN-

gebied noodzakelijk. Ook kan de ambitie pas uitgevoerd worden als het 

past binnen de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 

Voor deze functies wordt naar de noordoever gekeken vanwege de 

bereikbaarheid met de metro en bus. Het museum is geen buurtfunctie, 

maar een voorziening voor een veel groter gebied. Een mooie plek heeft 

daarvoor een meerwaarde. Het is te vergelijken met bijvoorbeeld EYE 

aan het IJ, dat geen buurtvoorziening is, maar als openbare voorziening 

voor iedereen ligt op een aantrekkelijke plek. 

uitleg 
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Zwemgelegenheid heeft ruimte nodig voor zonnebaden en 

ontspanning met toiletten en douches. Een museum heeft 

geen relatie tot een buurt van 1500 woningen. Een 

supermarkt in de buurt heeft na herhaalde pogingen 

voorgoed de deuren gesloten.  Ook een stedelijke 

voorziening als het Planetarium heeft het niet overleefd. 

Het toezicht op gedrag in openlucht voorzieningen voor 

bezoekers van buiten de buurt is een onzekere factor. 

Alle voorstellen om deze situatie te veranderen in en om 

het Bastion zullen ten koste gaan van de rust in Nellestein 

en de noordoever in het bijzonder. Het park zal door 

aanvoerroutes van de auto onnodig belast worden. 

Oplossing 

Aan de zuidoever bestaat al de ideale zwemgelegenheid in 

combinatie met een kinderspeelplaats Ballorig en met 

ruime parkeerplaatsen op afstand van de woonbebouwing.  

Plekken en 

Voorzieningen 

er komt op 1 plek ruimte voor sport en spel, maar dit 

strandje is zomers bomvol. (bij Ballorig) Zijn er andere 

plekken waar dit zou kunnen ?  

121 In het Toekomstplan is voorzien in extra zwemlocaties wat de druk op 

het strandje bij Ballorig wat zal laten afnemen. In het plan zijn ook zones 

opgenomen voor recreatie, hier zal meer ruimte voor sport en spel 

gemaakt worden en het aanbod worden uitgebreid. Deze zones liggen 

waar ook nu al de meeste recreatievormen worden aangeboden. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Houd rekening met toegankelijkheid mindervaliden. 

Zwemplekken niet te diep en mogelijkheid tot vasthouden.  

121 In het Toekomstplan is aan de noordzijde een nieuwe zwemplek 

opgenomen met een zwemstoep. Het is de bedoeling om deze 

zwemplek geschikt te maken voor mensen met een beperking. In een 

volgende fase van verdere uitwerking zal onderzocht worden hoe de 

plek ingericht moet worden om deze voor die doelgroep ook echt 

geschikt te maken.  

over-

genomen 
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Plekken en 

Voorzieningen 

De oevervegetatie en het daarbij behorende dierenleven 

worden aangetast door zwemstoepen en verharde 

wandelpaden langs de oevers. Noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van 

zwemongelukken mis ik in het plan. 

139, 173 De oevervegetatie die verwijderd wordt bij de aanleg van nieuwe 

zwemlocaties aan de noordzijde, wordt terug gebracht in andere delen 

van het gebied. Dit doen we met name aan de zuid/zuidoost zijde waar 

de Natuurboog loopt. In de online versie van het Toekomstplan is op 

pagina 51 opgenomen wat er voor nodig is om een veilige zwemlocatie 

te bieden. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Verbeteren van de toegankelijkheid van de 

watersportverenigingen aan de zuidwestzijde van de 

Gaasperplas ze zitten nl. erg verstopt en komen niet echt 

toegankelijk / “klantvriendelijk” over.  Veel mensen weten 

niet van het bestaan of weten niet dat je lid kan worden. 

Dit komt ons inziens doordat de ingang niet zichtbaar is 

vanaf het fietspad en de ingangen zelf zijn afgesloten met 

grote (lelijke) hekken. Ook is er geen wegwijzer of 

informatiebord aanwezig. Het lijkt ons als zeilvereniging 

goed als hier in het finale ontwerp een verbetering in komt. 

162 Tijdens de participatie hebben wij tegenstrijdige wensen ten aanzien 

van openstelling, meer zichtbaar zijn, van de waterverenigingen 

ontvangen. Voor het totale gebied van de Gaasperplas zijn wij van 

mening dat het goed zou zijn als de verenigingen meer open zijn voor 

publiek. In een volgende fase van verdere uitwerkingen zullen we 

hierover in overleg gaan met de verenigingen. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Gezien de heersende windrichting en de daarbij behorende 

onderstroom lijkt het mij (bijna) onmogelijk om van het 

huidige hondenstrand aan de westzijde een geschikte 

zwemlocatie te maken. 

188 In het Toekomstplan is de westoever aangewezen als een plek voor 

diverse recreatiemogelijkheden vanwege het mooie uitzicht over de 

volle lengte van de plas. Het gaat hier niet om een extra zwemplek te 

creëren voor mensen. Wel om de weide te kunnen gebruiken voor sport 

en pop-up evenementen. In verband met de vele reacties die ontvangen 

zijn ten aanzien van het weghalen van het hondenstrand aan de 

westoever, zullen we op deze locatie de functie van hondenstrand te 

handhaven gecombineerd met andere functies. Wij zijn van mening dat 

de weide hiervoor groot genoeg is. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

1 zwem instapplek aan de noordkant is genoeg, een andere 

kan toegankelijk gemaakt worden aan de andere oever. Er 

zijn reeds plekken waar je kunt instappen en zwemmen. 

Dichtbij Langerlust is een trappetje het water in van beton. 

201 Het klopt dat verschillende mensen op allerlei locaties rond de plas het 

water ingaan. Dit maakt die locaties nog niet geschikt om veilig te 

zwemmen. Het snel dieper worden van de plas maakt zwemmen 

gevaarlijk. Op p. 38 van het online Toekomstplan is de diepte te zien van 

uitleg 
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Dat het daar dieper is, daar kun je op investeren op een 

andere manier om het veilig te maken. 

Deze zijde is reeds voorzien van parkeerplaatsen en 

strand/speelplaats 

de plas. Een geschikte zwemplek vraagt naast het water toegankelijk 

maken ook om ondiep water. Diep water in een plas is heel koud en kan 

kramp veroorzaken, waardoor mensen kunnen verdrinken. Voor een 

geschikte zwemplek is het daarom noodzakelijk om land af te graven. 

Plekken en 

Voorzieningen 

Blij met een zwemplek en hondenzwemplek vlakbij de 

metro en parkeerplekken.  Als er één zwemplek met 

parkeerplek aan de kant Langerlust bij komt, haal je de 

overbelasting bij Ballorig weg, denk ik. 

206 Voor de oostzijde bij Langerlust is het helaas niet mogelijk om een 

zwemplek te maken. Hier is te weinig ruimte om land af te graven om 

een veilige zwemplek te maken. Het water wordt aan deze zijde snel 

heel diep. Door de kou van diep water en de kramp die dat kan 

veroorzaken, is zwemmen hier gevaarlijk. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Wij zien graag specifiek de sport Calisthenics benoemd 

worden in het Toekomstplan, dit missen wij nu. 

2 Wij begrijpen uw wens en zullen deze sport en de behoefte eraan om die 

te beoefenen benoemen in het definitieve Toekomstplan. In een nadere 

uitwerking zal bekeken worden of en waar een eventuele locatie 

geschikt zou zijn. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Wij delen de ambitie om meer sport en spel mogelijk te 

maken in het Gaasperpark. De ontwikkeling van een 18 

holes disc golf baan zou prachtig aansluiten bij deze 

ambitie.  

Wij (Disc Club Amsterdam) willen graag Disc golf in het 

Gaasperpark introduceren. Bij Discgolf probeer je met een 

frisbee in zo min mogelijk worpen in een mand (basket)  te 

gooien.  De Nederlandse Frisbee Bond ondersteund DSA 

en bied zich aan om verder als neutrale partner in het 

beslis- en hopelijk realisatie-traject van een Discgolf 

parcours in Gaasperplas. 

14, 134, 

135 

Dank voor het delen van de sport en spel ambitie. Wij begrijpen uw 

wens en de behoefte om die sport te beoefenen. In een nadere 

uitwerking zal bekeken worden of het ook een geschikte sport kan zijn 

in het Gaasperplas gebied.  

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Wij zien graag een sportveld met sport apparaten, zodat 

werken aan een gezonde leefstijl gestimuleerd wordt. 

17 In het Toekomstplan is aan de zuidzijde een strook opgenomen waar 

sportvoorzieningen gepland zijn zoals fitness en survivalbaan toestellen. 

Aan de noordzijde wordt nog naar een locatie gezocht om dit ook te 

kunnen toevoegen. 

reeds op-

genomen 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Geen betonnen sportvelden a.u.b. 47 Wij zijn ook van mening dat betonnen sportvelden niet passen binnen 

de uit de participatie opgehaalde kernwaarden van de Gaasperplas. 

Deze zullen dan ook niet worden aangebracht. 

reeds op-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Beslist geen parkeerplaatsen in het park, het park is goed 

bereikbaar met OV van 2 kanten, met de fiets. 

56, 39 De huidige parkeerplekken zullen deels herplaatst worden (zuid- en 

oostzijde). Ook worden er invalideparkeerplaatsen in alle windstreken 

aangebracht, op de reeds bestaande parkeerplaatsen. Er komen geen 

nieuwe parkeerlocaties bij. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Meer afvalbakken bij de weg tussen metro Gein en de 

Gaasperplas.  

71 We nemen uw suggestie mee ter overweging bij de verdere uitwerking 

van de plannen.  

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Is het mogelijk toch een vorm van schuilmogelijkheid te 

creëren in het Park, nu het ronde gebouwtje bij het 

toegangspad vanaf het busstation verdwijnt. 

83 Het prieeltje op de ronde weide aan de noordzijde blijft bestaan. In het 

Toekomstplan is een klein muziekpodium opgenomen op de weide voor 

Nellestein. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Leuk dat er een klimwand komt! Ik ben nl. sportklimmer 86 In de volgende fase van verdere uitwerking zal bekeken worden hoe dit 

gerealiseerd kan worden. 

reeds op-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

De strook van Ballorig tot het Jan Schaeferpad lijkt 

ingericht voor kleine kinderen en jongvolwassenen. In deze 

strook kunnen zij spelen, kanoën, zwemmen en sporten. 

Wat doet een ouder persoon daar eigenlijk?     

91 Het Toekomstplan kent een zonering met gebieden die vooral een 

natuurlijk karakter hebben, waar vooral de rustzoekers (jong en oud) 

aan hun trekken komen en plekken die meer gericht zijn op de 

bezoekers (jong en oud) die graag buiten sportief en actief bezig zijn. Zo 

is er voor iedereen een mogelijkheid om van het buiten zijn te genieten, 

zonder last te hebben van elkaar.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Het gebied bij Balorig wordt een soort pretpark en dat doet 

afbreuk aan het karakter van een park. Zo is een hoge 

klimmuur een storend en te zichtbaar element maar ook 

voor kinderen gevaarlijk (er is immers geen toezicht).  

92 Wij zijn van mening dat de toevoeging van recreatiemogelijkheden past 

binnen de uit de participatie opgehaalde ontwerpprincipes en dat het 

voorziet in een behoefte. Uiteraard dienen sport- en speelvoorzieningen 

te voldoen aan het certificaat veiligheid. In een volgende fase van 

verdere uitwerking zal dit worden onderzocht en uitgewerkt. 

uitleg 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Maak het ook toegankelijk, plekken voor Fitness clubs, 

bootcamp,  yoga, box trainingen die geschikt zijn om in de 

avond en weekenden te bezoeken.  

104 Het Amsterdams beleid van 'De bewegende stad' is mede uitgangspunt 

geweest bij het maken van het ontwerp. Het gebied dient uitnodigend 

te zijn om in te bewegen. In het Toekomstplan is aan de zuidzijde een 

strook opgenomen waar sportvoorzieningen gepland zijn zoals fitness 

en survivalbaan toestellen. Aan de Noordzijde in de tuinenvallei komt op 

het groot rosarium een gelijkvloers labyrint. Deze locatie is ook zeer 

geschikt voor het beoefenen van yoga of vergelijkbare sporten. In een 

volgende fase van verder uitwerking zullen de sportvoorzieningen en 

locaties nader uitgewerkt worden. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Waarom sportbanen en allerlei recreatie apparaten ?  105 Uit de participatie is naar voren gekomen dat daar bij veel mensen 

behoefte aan is. Tevens is het beleid van de Gemeente Amsterdam om 

de openbare ruimte zo in te richten dat het uitnodigt om in te bewegen 

(een beweeglandschap, bewegende stad). Stadsdeel Zuidoost heeft het 

hoogste aantal inwoners met (ernstig) overgewicht. Ook bij kinderen. 

Voldoende kunnen bewegen is daarom erg belangrijk.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Graag (meer) watertappunten / drinkwaterkranen 

plaatsen. (Maar let op er staan op dit moment enkele 

watertappunten voor drinkwater. Volgens mij is dit een 

fout ontwerp. De kraan zit vrij laag. Ik heb gezien hoe een 

hond lekker aan de kraan aan het kluiven was.) 

119, 150 In het Toekomstplan zijn op verschillende locaties watertappunten en 

drinkkranen opgenomen. De precieze locatie en invulling zal worden 

uitgewerkt in een volgende fase. Dank voor de tip van de honden, wij 

zullen hier rekening mee houden bij de aanleg van nieuwe kranen. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

De wens voor goede openbare toiletvoorzieningen 

(omkleedruimte,) die ook open zijn en beheerd worden.  

120, 145, 

174 

Wij begrijpen uw wens. Bij de verdere uitwerking zal ook voornamelijk 

gezocht worden naar het maken van een combinatie met andere 

gebouwde voorzieningen. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Bekijk of fietsverhuur ( evt. onbemand) mogelijk is bij 

metrostation. 

144 Een fietsverhuur bij de Gaasperplas vinden wij een goede toevoeging 

aan het gebied. Het draagt bij aan de ambitie van de Gemeente 

Amsterdam om bewegen te stimuleren en past binnen de 

ontwerpprincipes voor de Gaasperplas. In een volgende fase van verdere 

uitwerkingen zullen we de mogelijkheid en haalbaarheid ervan 

onderzoeken. 

over-

genomen 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Geen klimmuur a.u.b. , waarom wel ?Maak van de muren 

van de Stopera klimmuren. 

149 De klimmuur voorziet in een sportbehoefte en biedt tegelijk de 

mogelijkheid om de rode kleur van Ballorig, die niet algemeen 

gewaardeerd wordt, te maskeren.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Geen fietspaden verbreden, waarom? Zoveel verkeer is er 

niet en sinds wanneer heeft het GVB verstand van 

fietspaden en verlichting? 

149 Het is niet het GVB dat adviseert over fietspaden, dat doet de CVC 

(Centrale Verkeerscommissie) van de Gemeente Amsterdam. Meerdere 

partijen die over verkeer gaan nemen zitting in deze commissie om op 

alle verkeersaspecten te kunnen adviseren. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Er zal ruim parkeergelegenheid dienen te zijn voor auto’s 
en fietsen.  Welke invloed op het milieu en de 

leefomgeving heeft dat?  

167, 

208, 

214, 218 

De impact daarvan is beperkt omdat we geen extra parkeergelegenheid 

voor auto’s realiseren. We zullen alleen  op de bestaande 

parkeerlocaties goed ingerichte invalide parkeerplekken realiseren. De 

oplossing voor het fietsparkeren wordt uitgewerkt in de volgende fase 

van het project.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Graag een mini midgetgolfbaan zoals in het Amstelpark al 

is 

195 Een midgetgolfbaan brengt veel verharding met zich mee en vraagt om 

een uitbater. Op dit moment zijn wij van mening dat dit niet past binnen 

de, uit de participatie opgehaalde, ontwerpprincipes voor de 

Gaasperplas. 

niet over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Een Speel- en beleefbos, Natuurspel- en ontdekroute, 

Buurt-bos: Hoewel het Gaasperplaspark veel 

mogelijkheden en kansen biedt en stadsdeel Zuidoost een 

van de kinderrijkste delen van Amsterdam is, ontbreken 

nog steeds echte natuur beleef-, ontdek- en speelplekken, 

zoals die in veel andere plaatsen in Nederland (en 

daarbuiten!) al volop functioneren. (De waterspeelplaats 

biedt kansen, maar kan veel beter worden ontwikkeld.  Een 

speelroute ontwikkelen die doorloopt tot in de 

Gaasperzoom en b.v. ook de Bijlmerweide, biedt zo’n 
spelroute ook kansen voor ontmoetingen tussen bewoners 

uit verschillende buurten van Zuidoost. Een ‘natuurlijk’ 
verbindingsnetwerk voor kinderen en grote mensen! Er zijn 

198 In het Toekomstplan zijn op twee locaties een klimbos of speelbos voor 

kinderen opgenomen. Een natuurlijke speelplek voor kinderen sluit aan 

bij het beleid van de Gemeente Amsterdam om meer te bewegen en 

past eveneens in de, uit de participatie opgehaalde, ontwerpprincipes. 

Bij een nadere uitwerking zullen we de natuurlijk speel mogelijkheden 

voor kinderen meenemen. 

over-

genomen 
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veel varianten te bedenken op deze ideeën 

Plekken en 

Voorzieningen 

Wat ik mis in het plan is de samenwerking met de 

schooltuinen en de rol die deze kunnen spelen in leren & 

ontwikkelen en ook het bijdragen aan onderhoud binnen 

het leerprogramma over bv de floriade. De ideeën om de 

jongeren van het ROC vind ik dubbel. Het komt over als dat 

er een goedkope manier gezocht wordt voor onderhoud 

terwijl ook daar het Leren en ontwikkelen centraal moet 

staan. 

201 Ook wij vinden educatie een belangrijk aspect dat een plek zou moet 

krijgen aan de Gaasperplas. Tijdens de participatie hebben we diverse 

scholen benaderd. Basisscholen, middelbare scholen en ook het ROC. 

Gezocht wordt naar samenwerkingsverbanden, waarbij inderdaad de 

leerlingen iets over groen, ecologie en participatie kunnen leren en 

anderzijds het park iets krijgt op het gebied van onderhoud of 

handhaving. Hoe dit er uiteindelijk uit gaat zien zal in de volgende fases 

opgepakt moeten worden. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Ik heb een idee en zou graag wanneer dit levensvatbaar is 

betrokken worden bij de ontwikkeling. Het betreft net als 

uit de jaren 80 dat tijdens de Floriade aan de Oostkant van 

de Gaasperplas een hoge toren als attractie met een 

prachtig uitzicht over de Gaasperplas en de rest van 

Amsterdam Zuidoost. Een mooie grote klimtoren mis ik. 

Net als die vroeger in de Floriade stond. 

https://www.designboom.com/architecture/effekt-the-

treetop-experience-camp-adventure-denmark-06-16-

2017/#comment-1322673  

219, 98 Afgezien van de financiële haalbaarheid, de maatvoering en de 

benodigde voetprint past een dergelijke grote toren niet binnen de uit 

de participatie opgehaalde ontwerpprincipes; de schaal is  te groot. Ook 

past een dergelijk bouwwerk niet in de NNN en niet binnen de kaders 

van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De voorgestelde locatie 

betreft een ecologische verbindingszone en daar wordt niet gebouwd.  

niet over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Amsterdamse Hengelsport Vereniging ziet graag Aanleg 

c.q. behoud van vissteigers e/o mindervaliden visstekken, 

welke ook geschikt en met name ook goed bereikbar voor 

mindervaliden zijn. Water toegankelijker maken voor 

hengelsport recreatie door b.v. het creëren van specifieke 

hengelsport visstekken. 

125 Het Toekomstplan wil met het ontwerp voor de Gaasperplas een plek 

zijn waar veel verschillende doelgroepen gebruik van kunnen maken. 

Graag gaan we in een volgende fase van verdere uitwerking met u in 

overleg om te zien hoe we verschillende plekken geschikt kunnen 

maken voor mindervaliden. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 
Graag goed baggerbeleid toepassen en daarmee overlast 

door waterplanten en vissterfte voorkomen. 

125 Er is sprake van achterstallig oeveronderhoud, met dit toekomstplan 

willen we hier ook invulling aan geven. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Aanleg c.q. behouden van openbare trailer hellingen 125 Het nautisch beheer van de Gaasperplas vergt nadere afspraken met de 

waterbeheerder. 

uitleg 

https://www.designboom.com/architecture/effekt-the-treetop-experience-camp-adventure-denmark-06-16-2017/#comment-1322673
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Plekken en 

Voorzieningen 

Waarom gaat het schaakpleintje langs de entree  

verdwijnen?  

208, 

214, 218  

Uit de participatie is niet naar voren gekomen dat hier behoefte aan is. 

Ter plekke is ook te zien dat het niet of nauwelijks gebruikt wordt. 

Mocht er toch veel behoefte bestaan aan een schaakpleintje, dan kan 

dat nog een plek krijgen in het ontwerp. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Ik mis bouwkundige voorzieningen (afsteunplekken) waar 

zwevende vloeren e.d. op kunnen rusten i.g.v. een 

evenement, zodat de grond niet wordt verdicht/vertrapt. 

37 Indien het wenselijk en of noodzakelijk is om dergelijke afsteunpunten 

aan te brengen, wordt dit meegenomen in een volgende fase van verder 

uitwerking. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Iedereen kan de ingang goed vinden, dat is al 40 jaar geen 

probleem. En anders maar zo’n groot entree-hek maken 

zoals bij het Nelson Mandelapark, daar maak je het beter 

zichtbaar door en het schaadt niet het park. 

56 De mensen die vaak in het park komen zijn inderdaad goed bekend met 

de routes in het park. Juist mensen die er voor het eerst komen of er zo 

af en toe komen, hebben moeite met het vinden van hun weg. Uit de 

participatie is het geluid van een moeizame oriëntatie ook veelvuldig 

opgehaald. Daarbij is het onze mening dat een duidelijkere entreezone 

zal bijdragen aan de beleving van het park. Het zal de Gaasperplas voor 

velen aantrekkelijker maken en op de kaart zetten.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Past het zwaartepunt op stilte en rolstoelvriendelijk in deze 

democratische omgeving ? Mensen in een rolstoel willen 

ook reuring om zich heen.  

104 Het is niet de bedoeling van het Toekomstplan om deze twee zaken aan 

elkaar te verbinden. Echter rust en natuur(beleving) wordt door veel 

bezoekers van het park als heel belangrijk gevonden en aan de 

toegankelijkheid van het park (ook door mensen in een rolstoel) kan nog 

veel verbeterd worden in het park.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Plaats een informatie bord met uitleg over de vissen die te 

zien zijn in het ondiepe water bij de ' Nellesteinkade'. 

144 Bedankt voor uw idee. In het kader van educatie is dat wellicht een 

mooie toevoeging. We zullen deze meenemen ter overweging in een 

volgende fase van verdere uitwerking. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

wij als watersportvereniging hebben de wens voor een 

mooier hek, een informatiebord (websiteadressen, kosten, 

mogelijkheden), een wegwijzer en mogelijk het snoeien 

van enkele struiken zodat de verenigingen zichtbaarder 

zijn. Als verenigingen hebben we helaas niet voldoende 

geld om dit zelf te realiseren. We willen wel graag 

inhoudelijk bijdragen aan het informatiebord bijvoorbeeld. 

162 In het Toekomstplan zijn entreeborden bij de grotere ingangen van het 

park opgenomen. In een volgende fase van verdere uitwerking zullen wij 

de verenigingen betrekken om de juiste informatie op het bord te 

krijgen. Ten aanzien van de andere wensen verwijzen wij u graag naar 

de beheerder van het gebied.  

deels over-

genomen 
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Plekken en 

Voorzieningen 

In de toelichting op wat de Gaasperplas missen we 

woorden als 'rust' en 'toegankelijkheid'. Rust voor mensen 

én natuur. Ook missen we  een visie op grenzen. echte 

grenzen van voorzieningen worden niet bepaald. 

198 In onze beleving komen deze aspecten veelvuldig aan bod in het 

Toekomstplan. De Gemeente Amsterdam heeft echter ook de ambitie 

om het Gaasperplasgebied een gebied voor alle Amsterdammers te 

laten zijn. In het Toekomstplan is gezocht naar een goede balans tussen 

alle wensen voor het park. Hieruit is een duidelijke zonering voor natuur 

en voor recreatie opgenomen.  

uitleg  

Plekken en 

Voorzieningen 

Er is nog veel mogelijk en veel eer te behalen voor 

toegankelijkheid. Het gaat niet alleen om meer  delen van  

paden rolstoeltoegankelijk te maken, maar ook het 

aanleggen van routes voor mensen met een beperking 

door relingen en afscheidingen op een aantal locaties , 

tast-, reuk- en proefplekken. Nabij of op oude locaties 

Floriade, rozen-, azaleatuinen? Zie voorbeeld Stadspark 

Ulm Dld. Ideeën:  Een IPad halen op locaties zoals 

Langerlust, Planetarium(en gelijksoortig) als gids voor 

onderweg. Om route aan te geven, achtergrondverhaal te 

vertellen of info te geven. Beschikbaar stellen rolstoelen 

e.d. toegankelijke fluisterboot, excursieboot. ,aangepaste 

kajaks,  duo-fiets laten rijden. Enkele keren per jaar zou een 

speciaal afhaalbusje, a la het AOV, voor Financiën denk aan 

subsidie van bepaalde fondsen, ook Fonds Zuidoost. 

Mogelijkheden zat. 

198 De Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om het Gaasperplasgebied 

een gebied te laten zijn voor alle Amsterdammers. Toegankelijkheid is 

een belangrijk onderdeel in het Toekomstplan. Bij de verdere uitwerking 

van het plan maken we graag gebruik van specifieke kennis om het park 

ook aantrekkelijk te maken voor mensen met een beperking. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Omdat in het plan de kant van Ballorig de waterpartij 

wordt veranderd graag behoud van de mooie kanoroute 

die daar loopt 

Speciaal daarvoor is de brug verhoogd van de weg over het 

water dat het water van “Gein 3” verbindt met de plas! De 
kanoroute loopt over de Gaasp, het Gein naar Abcoude en 

via de Hoge Dijk, Reigersbos en Gein weer naar de 

Gaasperplas. Helaas ligt er een dam op de route Op deze 

206 Bedankt voor uw reactie. In een volgende fase van verdere uitwerking 

zullen wij hiermee zoveel mogelijk rekening houden. 

over-

genomen 
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dam bij Ballorig is een kano-overdraagplek gemaakt.  

Deze is helaas alleen voor zeer korte kano’s te gebruiken… 
doordat de dam en de overdraagplek te krap op de 

fietsbrug geplaatst zijn! Dus wat betreft de aanpassing van 

de waterpartij is alleen verruimen van de Kano-

overdraagplek bij de brug bij het fietspad bij Ballorig en 

flink uitdiepen van het slootje naar de plas voor ons 

voldoende.  

Plekken en 

Voorzieningen 

De kanoroute loopt over de Gaasp, het Gein naar Abcoude 

en via de Hoge Dijk, Reigersbos en Gein weer naar de 

Gaasperplas. Op die kanoroute is nog een “klein ongemak” 
bij de overdraag plek bij Reigersbos.  

Komend (kanoënd) vanuit Abcoude, via de Hoge Dijk kom 

je bij die overdraging. Met een goede smalle steiger en 

voorzien van rollers voor het overdragen van kleine 

bootjes.  

Maar dan moet je 10 meter verderop wéér overdragen op 

een heel moeilijke plek! 

Daar is een schot geplaats! Net aan de verkeerde kant van 

die overdraging!!!  

Nu dat het water uit de wijken afgevoerd wordt via dat 

nieuwe kanaaltje langs Ballorig naar de Gaasp is mijn 

vraag: kan dit schot nu weg? 

Ook als je vanaf de overdraging met rollers vanuit de Hoge 

Dijk rechtsaf gaat kom je al snel een schot tegen! Een 

steigertje erop zou een overdraging mogelijk maken. Maar 

mijn vraag is: kan dit schot nu weg? 

206 De locatie van dit schot ligt buiten het gebied van de Gaasperplas. Als 

project hebben we hierover helaas geen zeggenschap. We zullen uw 

wens meegeven aan de beheerders van het gebied en waternet. 

Wellicht kan dit schot nu inderdaad weg, nu het belaste water uit de wijk 

via het nieuwe kanaaltje weg stroomt.  

deels over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Fijn zou het zijn als de kruising van de kanoroute en het 

paarden pad voor de kano’s weer toegankelijk gemaakt 
wordt. (Een kano kan een meter breed zijn)    

206 In een volgende fase van verdere uitwerking zullen we met de kano 

vereniging in overleg gaan om te zien hoe en waar we vaarroutes 

kunnen verbeteren. 

deels over-

genomen 
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Plekken en 

Voorzieningen 

De verbeterde mogelijkheden om door het park te kanoën, 

met een extra vaar-ingang aan de kant van de kano- en 

zeilvereniging, maken me vooral blij!!! 

206 In een volgende fase van verdere uitwerking zullen we met de kano 

vereniging in overleg gaan om te zien hoe en waar we vaarroutes 

kunnen verbeteren. 

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Het zou mooier (en wellicht goedkoper) zijn als het eiland 

behouden blijft en de waterpartij rondom het eilandje 

uitgediept wordt. Wij kunnen met beginnende kanoërs en 

het school kanoën leuke techniek oefeningen doen rond 

dat eiland.  

206 Ten aanzien van de zwemplek heeft de Gemeente Amsterdam het 

uitgangspunt, zwemmen mogelijk maken waar dit veilig is. Met andere 

woorden, werken aan meer plekken in de stad die voldoen aan de 

formele richtlijnen voor zwemlocaties.  

Voor kanovaren is in het Toekomstplan een route opgenomen door de 

watergangen in het Floriadedeel. Mogelijk is dit ook heel geschikt om 

leuke technieken te oefenen. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Zeer wenselijk om de Surfweide te scheiden van 

toekomstig fietspad met aardewal, hetzelfde zoals nu de 

surfweide wordt gescheiden met aardewal van de huidige 

parkeerplaatsen. 

213 De aarden wal is aangebracht om te voorkomen dat mensen met hun 

auto de weide oprijden. Als de weg en het parkeren hier weggehaald 

wordt, heeft de aarden wal geen toegevoegde waarde meer.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Kijk naar mogelijkheden voor het realiseren van een 

dubbele functie binnen de plannen om aanlegsteigers voor 

boten te verwezenlijken.  

125 Wij begrijpen de wens om op verschillende locaties aan de plas met een 

bootje te kunnen aanleggen. Echter een aanlegsteiger nodigt ook uit 

om daar ter plaatse te gaan zwemmen. Zwemmen in de Gaasperplas is 

op veel locaties gevaarlijk. De plas is heel diep en wordt vanaf de kant 

ook heel snel diep. Verraderlijke koude stromingen kunnen ervoor 

zorgen dat mensen verdrinken. Als alternatief zullen we in de volgende 

fase van verdere uitwerking onderzoeken of het mogelijk is om 

landvasten aan te brengen. Dan kan een bootje langs een beschoeiing 

toch vast gemaakt worden. 

deels over-

genomen 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Geen soort muziekbouwsel/koepel op het grasveld nabij 

het kunstwerk aan de plas, recht voor Liendenhof. 

Waarom? Er wordt 's zomers nogal wat getrommeld en 

getokkeld rondom de plas. Even leuk, maar meestal 

langdurig wat overal te horen is, ook als dat aan de 

overkant (zuidoever) plaatsvindt. Wie/waar: niet te 

lokaliseren. Met het faciliteren van een bouwwerk wordt 

voor dit (en ander-)soortige lieden wordt een plek 

gecreëerd waardoor spontane muzieksessies alleen maar 

zullen toenemen. en Hangjeugd. Niet doen! 

Als het is bedoeld voor een incidenteel concert: liever per 

keer een tentdoek opzetten. Als vrije lege ruimte kan per 

muzikaal optreden bekeken worden hoe deze plek gebruikt 

kan worden.                         

155, 179, 

45, 75, 

98 

Wij begrijpen uw zorg voor geluidsoverlast. De muziektent is inderdaad 

bedoeld voor een incidenteel muzikaal optreden, zoals het 

Grachtenfestival van vorig jaar. In een later fase van verder uitwerking 

zullen we nader bekijken of deze locatie de meest geschikte is.  

deels over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

De invulling van het aantal, de grootte en ook de functie 

van gebouwen is volkomen onduidelijk. De geruchten doen 

de ronde dat er aan culturele centra en/of musea als 

invulling wordt gedacht. Is dat waar?   

167 Een functie als een museum met dag horeca zal de aantrekkelijkheid 

van het Gaasperplasgebied sterk vergroten. In het online Toekomstplan 

wordt in hoofdstuk 4 nader uitgelegd wat bedoeld wordt met de 

gebouwde voorziening, welke locaties onderzocht zijn op mogelijke 

geschiktheid en van welke afmeting het maximaal mag worden.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Een groot paviljoen/museum met een daarbij horend terras 

recht voor ons zal de leefbaarheid en uitzicht van 

aangrenzende appartementen beïnvloeden. 

(Geluid)overlast (gelach, luide gesprekken, gezang, gelal ), 

ronduit storend op nog geen 75m van woningen i.p.v. 

watervogels en riet. 

177 Bij de uitwerking van een voorziening zoals een museum wordt hiermee 

rekening gehouden. Diverse onderzoeken zullen moeten aantonen dat 

geluid en overlast binnen de wettelijke normen blijft.  

uitleg 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Hoe wordt de bevoorrading van het paviljoen/museum 

geregeld en wat is de aanvoerroute? 

Ik lees dat de weg langs het verzorgingshuis en de 

parkeergarage Liendenhof een optie is. Dit is op 1 meter 

van mijn slaapkamer! 

177, 187 Bij de uitwerking van een voorziening zoals een museum wordt hiermee 

rekening gehouden. Diverse onderzoeken zullen moeten aantonen dat 

geluid en overlast binnen de wettelijke normen blijft.  

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Eventueel bij het Bastion een restaurant, educatieve 

ruimte en museum onder een groen grasdak en een 

zwemstoep met zwemwater ernaast. 

183 Een dergelijke variant is als mogelijke optie opgenomen in het 

Toekomstplan. Inpassing van het gebouw in de omgeving zal één van de 

randvoorwaarden worden.  

reeds op-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Bij de ingang is een prima locatie voor een heel mooi 

infohuisje met gids. Ook om een oogje in het zeil te houden 

op de bezoekersstromen, gevonden zaken af te geven enz. 

198 Op zichzelf vinden wij het een goed idee om een informatievoorziening 

te maken bij de entree van het park. In het Toekomstplan is opgenomen 

om bij elke entree met parkeerplaats of openbaar vervoer een 

informatiebord te plaatsen. Een apart infohuisje met gids zal 

waarschijnlijk niet mogelijk zijn. In plaats van een apart gebouwtje 

daarvoor, denken we eerder aan het maken van een combinatie met 

andere gebouwde voorzieningen, zoals de horeca of een evt. museum. . 

reeds deels 

opgenomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Bezoekerscentrum, museum, buitenkunst Combinaties 

Een klein informatie- of bezoekerscentrum kan voor het 

park een waardevolle aanvulling zijn. Hier kunnen ook 

functies als handhaving, voorlichting en de meerdere keren 

genoemde contactpersoon voor natuur- en locatie- info 

een plaats krijgen. 

1. Een dergelijke locatie zoveel mogelijk situeren bij al 

aanwezige bebouwing of druk bezochte plaatsen. Aan de 

noordzijde b.v. nabij Planetarium, aan de zuidwestkant bij 

de vaarverenigingen, aan de oostkant nabij Langerlust. 

2. Zo’n voorziening  hoeft niet permanent te zijn, kan b.v. 
ook varend, rollend, op een vlot. Ook zijn combinaties met 

andere voorzieningen een slim idee, evenals groene 

begroeiing. Zowel vanwege duurzaamheid, als t.b.v. 

198 In het toekomstplan zijn globaal verschillende locaties onderzocht. 

Hieruit zijn de zoeklocaties ontstaan. Bij de uitwerking van een 

gebouwde voorziening is het combineren van verschillende functies een 

uitgangspunt.  

 uitleg  
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kostenbesparing.  Een semipermanent bouwwerk, als 

typisch Nederlandse aanpassing aan de mogelijk in de 

toekomst vaker voorkomende overstromingen, is de 

Zeehoeve op de Diemer Vijfhoek. Dit is een oude 

Kringenwetboerderij die viel onder de ‘Kringenwet van 
1853’ met voorschriften over wat, binnen bepaalde 
afstanden van militaire vestingwerken, gebouwd mocht 

worden. Binnen het gevechtsterrein van een fort mochten 

geen stenen gebouwen neergezet worden. Ook moesten 

ze bij dreigende oorlog snel kunnen worden gesloopt, lees: 

compleet neergehaald – de vijand kon dit gebouw dan niet 

meer als dekking gebruiken. De kelder was bijvoorbeeld 

geheel drijvend. Een interessante mogelijkheid om een 

typisch gebouw uit onze regio na te bouwen, als aanvulling 

op de oude Floriade elementen en b.v. de Tjaskermolen. 

3. Typisch Nederlands is het om bezoekerscentra zo vol te 

stoppen met mooie, interessante natuur- en 

omgevingsinformatie, doe-dingen en spelletjes, opgezette 

dieren enz. dat mensen na alles te hebben bekeken, bij een 

kop koffie in de horeca-hoek verzuchten: ‘zo, nu weet ik 
alles, hoef ik die koude natuur niet meér in…’. In b.v. de VS 
beseffen ze dat al  lang. Bezoekers- en informatiecentra in 

grote of kleine Nationale parken bieden precies genoeg  

informatie, al of niet verstrekt door mensen of andere 

media, om goed geïnformeerd en veilig op pad te kunnen. 

‘Hup. En nu er op uit!’ Ook in Nederland kiest men hier 
steeds vaker voor, zoals in het informatiecentrum van 

natuur- recreatiegebied het Twiske. 

Plekken en 

Voorzieningen 

Een informatiecentrum gecombineerd met een museum is 

een mogelijkheid, maar hier zien we al veel grotere risico’s. 
198 In het Toekomstplan is alleen een locatie aangegeven waar een museum 

o.i. een waardevolle invulling zou zijn. Of en wanneer een dergelijke 

uitleg 
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Een nieuw stenen gebouw op plaatsen in het park waar die 

nu bestemd zijn voor natuur – NNN enz, - wijzen wij 

sowieso af. De getoonde voorbeelden van in te passen 

gebouwen zijn in onze visie allemaal veel te omvangrijk 

voor dit park en ook de gemêleerde bevolking van 

Zuidoost. Zoeklocaties, oa. nabij de ingang noordzijde en 

het Planetarium. Maar ook naar de levensvatbaarheid van 

een kleiner (kunst? Historisch? museum zal weer goed 

onderzoek moeten worden gedaan. Wat is er mogelijk 

direct buiten het park, b.v. bij Langerlust of belendende 

boerderijen. Hoe bereikbaar moet de locatie zijn, ook met 

het OV? Wat gebeurt er met de locatie als zo’n initiatief 
onverhoopt misgaat, wordt het gebouw dan weer een 

prooi van commerciële partijen? De prioriteiten zullen, ook 

gezien de kosten, eerst duidelijk anders liggen. 

functie er komt, is niet te zeggen. Belangrijk is, dat het een functie is die 

een verbinding maakt met het landschap en die kansrijk is op deze plek. 

In het kader van planologische procedures zullen t.z.t. de haalbaarheid 

en uitvoerbaarheid aangetoond moeten worden. Wij zijn het zeker met 

u eens dat het om een doordacht en kansrijk plan moet gaan. De 

meerwaarde van de locatie in het Toekomstplan ten opzichte van de 

locaties die u noemt, zijn dat de ligging aan de plas zelf gecombineerd 

wordt met een goede ov- én autobereikbaarheid, plus dat op deze 

locatie meerdere voorzieningen (waterspeelplaats, Planetarium, horeca) 

zijn die met elkaar de Gaasperplas meer tot een bestemming voor 

bijvoorbeeld een hele dag kunnen maken.. 

 

Plekken en 

Voorzieningen 

Voorstel: kies voor ontwikkelen van een museum bij 

Kraaiennest. GGA loopt dan pachtinkomsten mis en 

bezoekers aantallen, maar als trekker voor eindpunt 

metrolijn voldoet die plek ook. Zou een mooie plek zijn 

Bijlmer Museum, voor ontwikkeling van betonnen droom, 

over ridder van de Bijlmer, over bouw en sloop rond 

metrostation Bijlmer, over inspraak staking van bewoners 

K buurt, over geschiedenis en raffelranden van 

parkeergarage Kempering, over experimenten met nieuwe 

democratie, over stadsontwikkeling valkuilen en kansen  

etc.  Misschien een verbinding met de Grubbenzee en 

zeker met het Bijlmermuseum?  Zet de Bijlmer en haar 

ontwikkelingen op de kaart. En laat het natuurgebied 

natuurgebied zijn. 

210 Een museum in het Bijlmer museum over de Bijlmer (wat een heel leuk 

idee zou zijn) staat los van een museum aan de Gaasperplas. Het idee 

van een museum aan de plas is juist dat de plek en de inhoud van het 

museum elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld met (moderne) kunst 

en/of een beeldentuin.  

uitleg 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Als je dan perse een museum wilt, richt dan in het 

Planetarium de koepel en het congres en kantoor gedeelte 

in als museum. 

Een natte droom? Op de noordoever passen dit soort 

functies niet in het bestemmingsplan en niet in NNN. 

Hiervoor zijn, zowel wijzigingen van het Bestemmingsplan 

Gaasperdam nodig, alsmede een ‘verschuiving’ van de 
NNN. Daarvoor zou het aan Nellestein grenzende gebied 

uit de NNN gehaald moeten worden en elders een gebied 

toegevoegd moeten worden. 

Door het bosje achter het metro opstel terrein grotendeels 

te slopen voor een museum (formaat Cobra museum met 

uitzicht op metro opstelterrein en afschrikwekkend hek)+ 

horeca + toiletten + douches en kleedhokjes voor de 

zwemmers?  en door het smalle paadje naast dat bosje 

naar garage Liendenhof te verbreden tot 

bevoorradingsroute wordt hier een nieuw ecologisch 

knelpunt gerealiseerd. 

210 Voor de realisatie van een museum is nog veel onderzoek nodig. 

Haalbaarheid, bereikbaarheid, inpassing in het landschap, 

geluidbelasting en dergelijke. Momenteel past een gebouwde 

voorziening op deze plek  niet binnen het vigerende bestemmingsplan, 

de kaders van de Provinciale Ruimtelijke Verordening en het NNN-

beleid. Om de ambities te kunnen realiseren zijn een wijziging in het 

bestemmingsplan, een verschuiving van het NNN-gebied en een 

wijziging van de verordening noodzakelijk. De gemeente Amsterdam 

vindt het belangrijk dat cultuuruiting een plek heeft in dit 

Toekomstplan.  

Eén van de opdrachten voor dit plan is een onderzoek naar een 

stedelijke functie. De Gaasperplas biedt een aantrekkelijke locatie voor 

een museum. In dit plan is een onderzoek opgenomen naar een 

mogelijk geschikte locatie en naar het gewenste formaat.  

De locatie van het planetarium is niet geschikt gebleken voor het 

realiseren van een museum functie. 

Voor de aanrijroute voor bevoorrading worden mogelijkheden gezien 

via de Loenendreef en achterlangs de parkeergarage de Liendenhof aan 

de westkant van de metro. Voor de bevoorrading dient een plan te 

worden gemaakt, waarbij de route verder wordt onderzocht. 

uitleg 

Plekken en 

Voorzieningen 

Maak een (natuur) bezoekerscentrum dit kan voor het park 

een waardevolle aanvulling zijn. Met educatieve 

doeleinden. 

182, 39, 

100, 105,  

198 

Een museum / bezoekerscentrum is een optie die we ruimtelijk wenselijk 

zouden vinden. Of een dergelijke functie in de toekomst gerealiseerd 

wordt, is niet zeker. In het Toekomstplan is uitsluitend aangegeven dat 

wij er ruimtelijk mogelijkheden voor zien en het wenselijke functies 

vinden.  

over-

genomen 

Plekken en 

Voorzieningen 

Wonend direct aan het park. vind ik het een goed idee om 

een museum de ruimte te geven. Zoals moderne kunst, net 

zoals museum Louisiana. 

86 Is reeds opgenomen in het concept Toekomstplan. reeds op-

genomen 
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Plekken en 

Voorzieningen 

Ruim twee derde van het park heeft al een stedelijke 

functie: de camping, het voormalige planetarium, de 

waterspeelplaats en het barbecueveld.  

182 Met een stedelijke functie wordt hier bedoeld een gebouw met een 

openbare maatschappelijke/culturele functie zoals een museum of 

bezoekerscentrum in combinatie met horeca. De camping, het 

vergadercentrum, de waterspeelplaats en het BBQ-veld voorzien in een 

andere behoefte.   

 uitleg 
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Thema 5. Evenementen 

 

Thema Samenvatting  zienswijzen Nr. Antwoord namens gemeente Resultaat 

Evenementen De plannen kunnen slechts gerealiseerd worden als het 

GGA er in slaagt de inkomsten van derden sterk te laten 

toenemen waardoor meer en grotere evenementen nodig 

zullen zijn. Dit heeft enorme gevolgen op de woon- en leef 

kwaliteit van natuur en omwonenden.  

167, 168 Dat is niet juist. Het Groengebied Amstelland (GGA) heeft ingestemd 

met voorliggend Toekomstplan. Een eerste doorrekening van het 

ontwerp op de beheer- en onderhoudskosten laat zien dat op basis van 

een gelijkblijvend onderhoudsniveau de gemiddelde beheerskosten 

gelijkwaardig zijn aan die van de huidige inrichting.  Daarnaast is het 

niet mogelijk om meer en grotere evenementen te laten plaatsvinden. 

Binnen het huidige evenementenbeleid is daarvoor geen ruimte. Naast 

de evenementen die al plaatsvinden wordt door GGA nog gekeken naar 

andere inkomstenbronnen zoals  horeca en een "stedelijke functie”, 
bijvoorbeeld een museum. " 

 uitleg 

Evenementen Organiseer geen festivals meer in het Gaasperplasgebied. 

De festivals zorgen voor schade aan het park door 

verdichting van de bodem als gevolg van bezoekers en 

verkeer t.b.v. het op- en afbreken van de festivals. Er is al 

aangetoond dat festivalverkeer een verdichte bodem 

veroorzaakt. Onder een diepte van 30-40 cm is verdichting 

niet te herstellen. 

Er loopt op dit moment toch een onderzoek naar schade 

door de festivals? Wordt deze uitkomst openbaar 

gemaakt? 

40, 90, 

94, 136, 

160, 

165, 171, 

179, 182, 

183, 198, 

208, 

214, 218 

Het wel of niet organiseren van festivals in het Gaasperplasgebied ligt 
buiten de reikwijdte van dit project.  

Het klopt dat de bodem onder de 30 cm extreem verdicht is geraakt. Dat 

is ook geconcludeerd uit onlangs gehouden onderzoek naar de 

bodemgesteldheid. In de rustperiodes tussen de evenementen door, 

kan deze zich niet herstellen. Aanvullende maatregelen om verdere 

verdichting tegen te gaan zijn noodzakelijk en al afgekondigd. Het 

onderzoek zal openbaar zijn nadat deze is vastgesteld. 

 uitleg 

Evenementen De onderzoeken i.o.v. de gemeente naar schade aan de 

bodem zijn nog niet bekendgemaakt, maar hadden 

onderdeel moeten zijn van de onderbouwing van deze 

toekomstplannen. 

183, 

208, 

214, 218 

Het klopt dat er onderzoek verricht is naar de bodemgesteldheid in de 

parken. Zodra het vastgesteld is wordt het openbaar en via de website 

van de gemeente Amsterdam te downloaden. De resultaten van dit 

onderzoek waren nog niet gereed bij aanvang van de 

 uitleg 
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zienswijzeprocedure en daarom konden zij geen onderdeel uitmaken 

van de onderbouwing van de toekomstplannen. 

Evenementen Als gevolg van de festivals is de onderhoudsstaat van de 

wegen slecht. 

78 Een belangrijk onderdeel van het plan is het herstellen van de 

infrastructuur, de wegen, waarbij rekening gehouden wordt met het 

evenementen verkeer. 

 uitleg 

Evenementen Ik vind het bezwaarlijk dat festivals tijdens het 

broedseizoen plaatsvinden. 

21, 89, 

90, 136, 

179, 189 

Om aan de Wet Natuurbescherming te voldoen zijn de organisatoren 

van een groot evenement (>2000 bezoekers) verantwoordelijk om tijdig 

(bij voorkeur twee maanden voor aanvang) kennis te nemen van een 

actuele Quick Scan flora & fauna (jaar van evenement) dan wel deze op 

te laten stellen door een erkend stadsadviseur/ecoloog op hun kosten. 

Als in deze Quick Scan beschermde soorten worden aangetroffen 

moeten de organisatoren mitigerende maatregelen treffen en 

bekostigen. De organisatoren leveren de actuele Quick Scan (en indien 

van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen) aan als 

onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de 

vergunningsaanvraag.   

uitleg  

Evenementen Er worden zonder vergunning feesten georganiseerd die 

veel (geluid)overlast veroorzaken.  

150, 187 In overleg met Handhaving en politie zullen we deze kwestie onder de 

aandacht brengen. 

deels over-

genomen 

Evenementen Er wordt elk jaar ten onrechte een omgevingsvergunning 

voor de festivals afgegeven. Deze zijn strijdig met de 

vigerende wet- en regelgeving.   

84, 208, 

214, 218 

Dat is een onterechte veronderstelling. Voor activiteiten die onder 

zware recreatie vallen, zoals de grote festivals is naast een 

evenementenvergunning ook een omgevingsvergunning verplicht. De 

afgelopen 9 jaren zijn voor alle grote festivals in het Gaasperpark 

evenementenvergunningen en omgevingsvergunningen aangevraagd 

en afgegeven. Deze vergunningen zijn alle in bezwaar en beroep in 

stand gebleven. 

 uitleg 

Evenementen Tref voorzieningen om geluidsoverlast van de festivals 

tegen te gaan. 

37 De verantwoordelijkheid om de geluidoverlast voor de omgeving te 

beperken ligt bij de organisatie van het evenement. Hier zijn wettelijke 

normen voor.  

uitleg 
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Evenementen Het weghalen van het eiland ten behoeve van een 

zwemplek leidt tot meer geluidsoverlast van de festivals en 

de toekomstige gebruikers van de nieuwe zwemplek. De 

natuurlijke geluidsbarrière wordt hiermee weggehaald en 

geluid draagt ver over het water. 

45 Uit onderzoek blijkt dat beplanting het geluid niet of nauwelijks weert. 

Wel kan de geluidbeleving  toenemen. We zullen bij de verdere 

uitwerking van het Toekomstplan bekijken of we het ontwerp hierop 

kunnen aanpassen. 

deels over-

genomen 

Evenementen Investeer in een deugdelijke festivalondergrond om schade 

aan de bodem (gras vertrapt, verdichting m.a.g. 

wateroverlast en schade aan natuur) te voorkomen. Laat 

de festivalorganisator daar een investeringsbijdrage toe 

leveren in ruil voor een meerjarige vergunning (Dat zou ook 

moeten gelden voor het opruimen, kosten voor 

begeleiding en handhaving e.d.). 

190 De aanleg van een festivalondergrond ligt buiten de reikwijdte van dit 

project. De gemeente heeft echter nieuwe maatregelen getroffen om in 

de toekomst de bodemverdichting door grootschalige bijeenkomsten te 

voorkomen of te verminderen.  

uitleg 

Evenementen Houdt meer rekening met de knelpunten, die festivals met 

zich meebrengen. Geen goede plaats voor stalling fietsen, 

scooters. De entree zowel voor als achter naar het terrein, 

de ontsluiting.  

203 Dit zijn inderdaad zaken die aanvullende aandacht behoeven. Met het 

Toekomstplan streven we ernaar om deze zaken buiten het park een 

plek te geven. Hiertoe is wel nog een herinrichtingsplan nodig van het 

parkeergebied tussen de A9 en het entreegebied van het Gaasperpark. 

over-

genomen 

Evenementen Het weghalen van beplanting ten behoeve van zichtlijnen 

zorgt voor meer geluidsoverlast van de festivals.  

208, 214 Uit onderzoek blijkt dat beplanting het geluid niet of nauwelijks weert. 

Wel zorgt het ervoor dat geluid minder hard ervaren wordt. Een zichtlijn 

zal hiertoe echter niet veel bijdragen.  

uitleg 

Evenementen In de plannen worden bomen, struikgewas en 

aardenwallen verwijderd. Dat is een slecht idee, deze 

hebben een geluidswerende werking, die belangrijk is bij 

festivals, want geluid draagt ver over water. 

188 Uit onderzoek blijkt dat beplanting het geluid niet of nauwelijks weert. 

Wel zorgt het ervoor dat geluid minder hard ervaren wordt. De aardewal 

die aan de zuidoever verwijderd zal worden is ca 70 cm hoog en die zal 

het geluid ook niet kunnen tegenhouden. De verantwoordelijkheid voor 

het beperken van de geluidoverlast ligt echter bij de organisatie van het 

evenement. Hier zijn wettelijke normen voor.   

uitleg 

Evenementen Het ‘evenemententerrein’ beslaat in de plannen een groter 
areaal dan nu en alle groenpartijen lijken ingepast te 

worden als decor voor festivals. 

208, 

214, 

218,  

Dit is onjuist. In het Toekomstplan wordt voorgesteld om bij het 

noordelijke evenemententerrein de watergang als natuurlijke grens te 

gebruiken. Hierdoor vervalt het gebied op het bastion. Daarbij is in het 

ontwerp ervoor gekozen om de structuren van het voormalige Floriade 

terrein grotendeels te herstellen. Dit gaat o.a. over het opnieuw 

uitleg 
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aanbrengen van de bestrating, het vrij maken van de bomen uit de tijd 

van de Floriade en het herstellen van zichtlijnen en 

tentoonstellingsruimtes. Deze ingreep zal zeker weer een mooi decor 

van groen gaan opleveren. Voor de recreant en dus ook voor 

festivalbezoekers.  

Evenementen Achterstallig onderhoud is er niet omdat er veel gekapt 

wordt voor evenementen. 

45 Voor evenementen vindt geen bomenkap plaats.   uitleg 

Evenementen Stop met het toestaan van evenementen. De 

stikstofdepositie neem toe in het NNN van Amsterdam, de 

CO2-uitstoot door zwaar (diesel)vrachtverkeer voor 

festivals neemt toe, de belasting van ons natuurgebied 

wordt elk jaar groter en wordt onomkeerbaar omdat 

verdichting op een diepte van meer dan 30 cm niet op te 

heffen is zonder grote financiële offers. 

208, 

214, 218 

Onderzoeksgegevens over de CO2 toename als gevolg van de festivals 

zijn ons niet bekend. Zowel vanuit de gemeente als vanuit de 

festivalorganisaties worden maatregelen genomen om de CO2 en de 

stikstof uitstoot in het park te verkleinen.  

Ten aanzien van de bodem is door de gemeente Amsterdam onderzoek 

verricht. De resultaten leiden tot aanpassingen voor de organisatie van 

evenementen. Deze vallen echter allen buiten de reikwijdte van dit 

project.  

 uitleg 

Evenementen De festivals zijn strijdig met het klimaatakkoord.  69 In hoeverre de festivals voldoen aan het klimaat akkoord is niet bekend. 

Wel zijn er maatregelen genomen om de CO2 en stikstof uitstoot in het 

park te verkleinen door zowel de festivalorganisaties als door de 

gemeente. Zo worden er in het evenementen terrein aan de noord- en 

zuidzijde duurzame elektriciteitspunten  aangelegd zodat de festivals 

niet langer gebruik hoeven te maken van vervuilende 

dieselgeneratoren. 

 Uitleg 

Evenementen Organiseer geen festivals meer in het Gaasperplasgebied dat 

gaat ten kosten van de rust en de natuur en zorgt voor 

(geluid)overlast voor de buurt. De evenementen verstoren 

het woongenot. Ban versterkte muziek. Niet vergeten: de 

woningen in Nellestein zijn gebouwd in de jaren ’70 en niet 
alleen slecht en onduurzaam geïsoleerd tegen warmte- en 

koude wisseling maar ook tegen geluid. Alles dringt door. 

Nog niet te spreken van de opstelling van de gebouwen, 

6, 21, 31, 

39, 40, 

49, 51, 

58, 60, 

61, 66, 

69, 71, 

78, 82, 

84, 89, 

Bij het opstellen van het Toekomstplan is het evenementenbeleid 

meegenomen als een vast gegeven. Indien dit beleid verandert zal in de 

fase van verdere uitwerking gekeken worden wat daarvan de gevolgen 

(kunnen) zijn voor het ontwerp van de Gaasperplas.  

Wel wordt in het Toekomstplan de routing van het festival gewijzigd en 

vindt er bebouwing plaats voor horeca en/of een museum. Dit zal t.z.t. 

gevolgen hebben voor de fysieke ruimte voor een festival en voor het 

locatieprofiel, waarvan de opbouw vanuit de oostzijde onderdeel is. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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wat een ernstige galm- en echo-effect veroorzaakt. 

 

Waarom zijn de onderzoeken naar bodemgesteldheid, 

ecologie en geluid in het Gaasperpark, die in het kader van de 

evaluatie van het evenementenbeleid zijn uitgevoerd, niet 

meegenomen in het Toekomstplan? 

 

De (maatschappelijke) kosten wegen niet op tegen de baten. 

Onderzoek naar de verhouding inkomsten evenementen en 

de uitgaven  om schade te herstellen ontbreekt. Daarbij 

dienen ook de kosten worden meegenomen die omwonenden 

maken  wanneer zij elders een hotel boeken om aan de 

overlast te ontsnappen of om ergens anders te wandelen, te 

zwemmen of te verblijven. En veel zuidoosters gebruiken rond 

-en gedurende de lawaai-evenementen extra antidepressiva, 

hart- en andere medicatie, ten koste van het ‘eigen risico’. 
Goed-afsluitende oordoppen bestaan niet voor deze 

evenementen. 

 

Organiseer geen festivals meer en houdt rekening met een 

groep zeer ernstig zieken en stervenden in het nabijgelegen 

nieuwe hospice. Zij ondervindt veel overlast van uitbreiding 

van festivals.  En omdat dit opgroeiende jeugd benadeeld 

door geluidsoverlast in hun woon-en studieomgeving, juist 

tijdens en voorafgaand aan de meeste PWA-periodes, de 

landelijke schoolexamen- en herexamenperiodes. 

De festivals zorgen voor lawaai dat de ontwikkeling van de 

hersenen bij jonge kinderen negatief beïnvloed en direct 

gevolgen op de denk- en leerprestaties van jonge kinderen. 

Er zijn aanwijzingen dat het IQ zakt door externe 

40, 49, 

89, 90, 

91, 92, 

94, 95, 

96, 97, 

100, 101, 

105, 106, 

107, 108, 

110, 111, 

119, 128, 

131, 139, 

143, 144, 

150, 153, 

156, 

160, 163, 

164, 

165, 

166, 167, 

168, 171, 

172, 173, 

178, 179, 

182, 187, 

192, 

198, 

203, 

208, 

209, 

210, 

214, 218 

Het in behandeling nemen van bezwaren ten aanzien van het 

evenementenbeleid valt buiten de reikwijdte van de opdracht en kan 

daarom ook niet inhoudelijk worden beantwoord. Wel worden de 

gemaakte opmerkingen door middel van deze nota van beantwoording 

meegegeven bij de bestuurlijke behandeling zodat de bestuurders 

kennis kunnen nemen van deze zienswijzen. 

 

Grote evenementen in de buitenlucht binnen een stedelijke omgeving 

geven altijd overlast: verkeer, geluid, afval. Toch hecht de gemeente 

belang aan het laten plaatsvinden hiervan, waaronder in het 

Gaasperplas gebied. Het evenementenbeleid beschrijft en kadert deze 

evenementen,  en geeft aan welke evenementenlocaties daarvoor 

geschikt zijn. Bij de aanleg van het park zijn bepaalde delen specifiek  

ingericht voor recreatieve activiteiten: ontspannen en inspannen, 

fietsen, zwemmen, wandelen, picknicken en sporten. Mits er 

maatregelen tegen de overlast gevende aspecten worden genomen 

mogen evenementen plaatsvinden.  

 

Onderzoeken naar de bodemgesteldheid door festivals ligt buiten de 

reikwijdte van dit project. Het klopt echter dat de bodem onder de 30 

cm extreem verdicht is geraakt. De gemeente Amsterdam heeft 

hiernaar wel onderzoek verricht en dat geconcludeerd. Aanvullende 

maatregelen om verdere verdichting tegen te gaan zijn noodzakelijk en 

al afgekondigd. Het onderzoek zal openbaar zijn nadat deze is 

vastgesteld. 

In het Toekomstplan zijn geen definitieve voorzieningen opgenomen 

ten behoeve van festivals. Uitsluitend heeft het geldende 

evenementenbeleid gediend als vast gegeven voor het ontwerp. 
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omstandigheden als geluid. 

Uit ander wetenschappelijk onderzoek weten we dat juist 

natuur onze geestelijke gezondheid en ons leervermogen 

versterkt. Een extra argument ter bescherming van jong en 

oud, om van de natuur af te blijven en festivals per direct 

naar evenementenhallen te verwijzen!  

 

Op de Planetariumbijeenkomst hoorde ik ook weer een 

medewerker over ‘de verbindende functie van de festivals’. 
Als er nu iets polariserend werkt en groepen tegen elkaar 

opzet, zijn het wel festivals. De tienduizenden getergde 

omwonenden zullen de festivalliefhebbers niet direct in de 

armen sluiten. En andersom. Daarnaast zien we uit 

observatie en onderzoek dat juist festivals door 

overwegend gelijkgestemde homogene groepen worden 

bezocht. Ze trekken, ondanks de  veelkleurige pr van een 

aantal evenementen, een eigen doelgroep.   

 

Organiseer festivals elders op minder kwetsbare plekken, 

bijvoorbeeld in het Westelijk havengebied, lege 

kantoorpanden, Ziggodome of het Nelson Mandelapark 

waardoor schade aan natuur beperkter is.  
Beperk het aantal festivals, bijvoorbeeld door alleen kleine 

evenementen toe te staan in het park i.p.v. grote 

evenementen en/of door beperking van de op- en 

afbouwperiode. 

 

Indien GGA, Provincie Noord-Holland en dhr. Wedemeijer 

iets voor de natuur willen doen in het park heb ik één 

advies: Gebruik de fondsen die u nu heeft om de 



Gemeente Amsterdam 

Nota van Beantwoording 

Toekomstplan Gaasperplas 

 

Versie 6 

2 december 2020 

Pagina 115 van 268 

 

evenementen in het park op te heffen. U weet heel goed 

dat die eigenlijk illegaal zijn daar u al meerdere korte 

gedingen inzake deze lawaaifestijnen heeft verloren. 

Organiseer geen festivals meer. Meerdere 

wetenschappelijke onderzoeken (WUR, RIVM o.a) tonen 

aan dat lawaai een vreselijk effect heeft op alle wezens, of 

ze nu mens, dier, boom of plant zijn. 

 

Breid het aantal festivals niet uit.  

 

Gemeente wil de festivals de stad uit, maar houd daarmee 

geen rekening met bewoners. Denk aan parkeeroverlast in 

de omliggende wijken en daarbuiten! 
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Thema 6. Participatie en Communicatie 

 

Thema Samenvatting zienswijzen Nr. Antwoord namens gemeente Resultaat 

Participatie en 

Communicatie 

De vraagstelling van de enquête is suggestief met daarbij 

beperkte antwoordmogelijkheden. Doordat de 

antwoordmogelijkheden zo zijn opgezet dat deze alleen 

positief ingevuld kunnen worden, voelen stakeholders zich 

hierdoor gemanipuleerd of gedwongen om positief te 

reageren op een bepaald onderdeel van het plan. Hoewel ze 

daar niet positief tegenover zijn.  

39, 41, 

73, 150, 

182, 210  

Bij de presentatie van de uitkomsten van de enquête (rapport met 

bevindingen) aan het bestuur wordt vermeld dat een aantal bewoners 

kanttekeningen plaatst bij de gehanteerde vraagstelling.  

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Door in de enquête geen open vragen te stellen en open 

antwoorden te faciliteren, krijgt de gemeente geen inzicht 

in de mening van de respondenten op het Toekomstplan. 

De gemeente had op een betere manier gebruik van dit 

instrument kunnen maken, namelijk door open vragen te 

stellen, waardoor je beter inzicht krijgt in hoeverre 

respondenten het plan daadwerkelijk hebben gelezen of 

hiervan inhoudelijk op de hoogte zijn.  

85, 175 Door middel van de zienswijzeprocedure en de enquête hebben we 

bewoners de mogelijkheid geboden hun mening te geven. In vraag 1 van 

de enquête wordt de respondent gevraagd of zij naar de presentatie van 

het ontwerp hebben gekeken/geluisterd.  

 uitleg  
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Participatie en 

Communicatie 

Bij de antwoordmogelijkheden van de enquête kunnen 

respondenten niet aangeven dat een thema of onderdeel 

(bijvoorbeeld recreatie of horeca) 'te veel' in het 

Toekomstplan volgens hen is opgenomen. De 

antwoordoptie 'matig' komt in de buurt, maar deze kan ook 

op een andere manier uitgelegd worden, namelijk dat de 

respondent aangeeft dat volgens hem of haar er te weinig 

aanbod voor recreatie of horeca is. Hoewel de respondent 

dit juist niet wil aangeven.  

39, 41, 

73, 85, 

115, 150, 

164, 175, 

182, 210 

Dit is een terecht punt. Bij de presentatie van de uitkomsten van de 

enquête (rapport met bevindingen) aan het bestuur zullen we deze 

kanttekening  maken.  

over-

genomen 

Participatie en 

Communicatie 

De campagne m.b.t. de bewonersparticipatie voor het 

Toekomstplan heeft meer ouderen (50+) dan jongeren 

bereikt. Probeer meer jongeren bij de 

participatiebijeenkomsten te betrekken. Zij zijn ook 

gebruikers van het park.   

16 Door middel van verschillende acties hebben we jongeren benaderd om 

mee te denken over het Toekomstplan. Er hebben bakfietsacties 

plaatsgevonden waarbij het projectteam op drukke punten in de wijk het 

gesprek is aangegaan, ook met jongeren (leerlingen van het ROC) is een 

segway tour door het park gedaan en we zijn bij andere scholen 

(Lelylyceum en omliggende scholen)  langs geweest om kinderen te 

vragen wat zij in het park willen. Verder zijn bij aanvang en tijdens de 

zienswijzeprocedure digitale enquêtes gehouden (aangekondigd via 

social media: facebook en Instagram).    

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Aan de meedenkgroep mochten niet te veel mensen 

deelnemen. Aantal meedenkgroepleden geven aan dat hun 

ideeën en hun ‘protesten’ tegen onderdelen van de plannen 
niet werden meegenomen en dit ook niet terug te vinden is 

in de resultaten.  

56 De meedenkgroep bestond uit een overwogen groep van 22 deelnemers. 

Deze zijn geselecteerd om een brede vertegenwoordiging van de 

omgeving te krijgen met een brede achterban. Het klopt dat niet alle 

ideeën van alle meedenkgroep leden in het Toekomstplan zijn 

overgenomen. De reden daarvoor is dat de meningen van de 

verschillende meedenkgroep leden soms uiteen liepen en conflicteerden.  

Gedurende het participatietraject is ontzettend veel input opgehaald, 

zowel uit de omgeving als vanuit de meedenkgroep. De opgehaalde 

input is tijdens iedere meedenkgroep teruggekoppeld aan de 

meedenkgroep leden en in willekeurige volgorde gewogen. Dit gebeurde 

op basis van vier kernvragen:  

1. Wat wordt het meest genoemd?  

uitleg 
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2. Past het binnen de opdracht?  

3. Past het binnen de ontwerpprincipes?  

4. Past het binnen de randvoorwaarden?  

 

De meedenkers vulden op 2 november 2018 een korte vragenlijst in over 

in hoeverre de leden de ontwerpprincipes herkennen in het concept 

ontwerp.  

De meerderheid van de meedenkgroep leden gaf toen aan dat er in het 

concept ontwerp aandacht wordt besteed aan alle ontwerpprincipes. 

In het voorjaar van 2019 is het concept ontwerp aan verschillende 

ambtelijke adviescommissies voorgelegd. Tijdens een extra 

meedenkgroep bijeenkomst is de feedback van de commissies 

teruggekoppeld en is besproken wat dit concreet betekent voor het 

ontwerp. 

Participatie en 

Communicatie 

Vanaf het begin heeft het ontbroken aan duidelijk 

beeldmateriaal hoe het nu is op een aan te passen plek met 

daarnaast hoe het wordt: dan kun je zien wat er verdwijnt. 

159 Dit beeld wordt niet herkend. Bij aanvang van alle meedenkgroep 

bijeenkomsten werden aanpassingen in het ontwerp altijd 

gepresenteerd en besproken. Door middel van beeldmateriaal werd 

ingezoomd op de verschillen tussen de huidige situatie en de 

toekomstige situatie. Voorbeelden hiervan zijn  de beplantingskaart en 

de routekaart van de huidige situatie en de nieuwe situatie. Informatie 

en beeldmateriaal werd voorafgaand aan de bijeenkomsten geprint 

aangeboden aan de meedenkgroep leden als naslagwerk, en om te 

kunnen delen met hun achterban. Het maken van 3D beelden kost veel 

tijd. Deze zijn daarom vooral in een later stadium gemaakt, toen 

bepaalde ontwerpbeslissingen samen met de meedenkgroep genomen 

waren. ‘Artist impression’ beelden zijn ook in het document 
Toekomstplan Gaasperplas opgenomen. In de vervolgfase van verdere 

uitwerking zal ingezoomd worden en het beter inzichtelijk worden welke 

specifieke gevolgen de ingrepen hebben. 

uitleg 
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Participatie en 

Communicatie 

Er is geen rekening gehouden met de bewoners van 

Nellestein, waarvan een aantal bewoners veel overlast van 

het plan zullen krijgen.  

149 Het huidige inrichtingsvoorstel is het product van het zorgvuldig 

doorlopen, en uitgebreid participatietraject waar een ieder zijn mening 

over heeft kunnen geven. In de meedenkgroep zaten ook bewoners uit 

Nellestein. Alle bezwaren ten aanzien van het plan worden voorzien van 

een antwoord en bestuurlijk voorgelegd. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

De bestaande gebruikersgroep van het Gaasperplaspark, de 

naaktrecreanten, worden in het Toekomstplan niet 

vermeld. Deze groep past wel bij het stimuleren van 

recreatie en versterken van natuurwaarden, zoals in het 

plan opgenomen.  

Onduidelijk is wat er met het gedogen naaktstrand gaat 

gebeuren en of de recreanten of nudistenverenging ook 

betrokken is geweest bij en heeft mee kunnen denken 

tijdens de totstandkoming van het Toekomstplan. 

74, 158, 

160 

In het Toekomstplan is inderdaad niet benoemd dat de naaktrecreatie 

ongewijzigd behouden blijft. Wij zullen deze locatie opnemen in de 

definitieve versie van het Toekomstplan en in het bewegwijzeringsplan. 

over-

genomen 

Participatie en 

Communicatie 

Het bestuur van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging 

is verbaasd dat zij, als gebruikers van het Gaasperplaspark, 

tijdens het totstandkomingsproces van het Toekomstplan 

niet voortijdig zijn geïnformeerd. AHV heeft geen inbreng 

kunnen geven op het plan. Hengelsport recreatie zou dan 

ook integraal binnen het kader van Toekomstplan 

Gaasperplas opgenomen dienen te worden.  

125 Het projectteam heeft geprobeerd zoveel mogelijk stakeholdergroepen 

te betrekken. Soms door individuele gespreken, anders via aanvullende 

participatietrajecten waarbij het projectteam de wijk in is gegaan om het 

gesprek aan te gaan met (toekomstige) gebruikers. Ook konden 

gebruikers input leveren via de uitgebreide zienswijzeprocedure. Door 

dit vooraf zo breed mogelijk te communiceren via diverse gemeentelijke, 

regionale, landelijke en social media, hebben we geprobeerd iedereen te 

bereiken. We vinden het spijtig dat de AHV vooraf geen inbreng heeft 

geleverd. Maar we zijn blij dat u wel kennis heeft genomen van de 

zienswijze-procedure en deze mogelijkheid heeft aangegrepen om een 

reactie te geven. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) heeft een 

pachtovereenkomst voor alle Amsterdamse wateren, 

inclusief voor de Gaasperplas. Als huurder is AHV 

verantwoordelijk jaarlijks een rapportage aan de gemeente 

125 Bij de verdere uitwerking zullen we de omgeving in een nader te bepalen 

vorm betrekken.  

uitleg  
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uit te brengen m.b.t. de toestand van het water en het 

onderhoud daarvan. AHV hoort dus als stakeholder bij de 

plannen betrokken te worden.  

Participatie en 

Communicatie 

De betrokkenheid en de vernoeming van een aantal 

belangrijke (gebruikers- en belangen)groepen van het 

Gaasperplaspark ontbreken in het Toekomstplan. 

Waaronder: De gebruikers van het Gaasperpark (families, 

kinderen, wandelaars, hondenuitlaters, sporters), 

hondenuitlaters met vergunning, de gebruikers van het 

gedoogde naaktstrand, de vertegenwoordigers van de 

cruiseplekken, bijvoorbeeld het COC, de besturen van de 

watersportverenigingen, de Amsterdamse afdeling van de 

Fietsersbond, de bewonerscommissies van de omliggende 

woonwijken. Lokale, regionale en landelijk 

natuurorganisaties. De organisatie van de Lange Afstand 

Wandelingen in en rondom het Gaasperpark, de imkers van 

de bijenstal in het Gaasperpark en de ruiters.  

139, 157, 

158, 160, 

167, 173 

Het projectteam heeft geprobeerd zoveel mogelijk stakeholdergroepen 

te betrekken. Soms via individuele gespreken, anders via aanvullende 

participatietrajecten, waarbij het projectteam de wijk in is gegaan om 

het gesprek aan te gaan met (toekomstige) gebruikers. Ook konden 

gebruikers input leveren via de uitgebreide zienswijzeprocedure. Door 

dit vooraf zo breed mogelijk te communiceren via diverse gemeentelijke, 

regionale, landelijke en social media, hebben we geprobeerd iedereen te 

bereiken. Ook is het zo dat veel van de door u genoemde stakeholders 

wel bereikt zijn tijdens de participatie. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Een aantal belangrijke belanghebbenden zijn niet bij de 

totstandkoming van het Toekomstplan betrokken. Dit 

behoort alsnog te gebeuren. Hoeveel en welke gebruikers 

van het Gaasperplas zijn betrokken geweest en gehoord? 

158, 160 Het projectteam heeft geprobeerd zoveel mogelijk stakeholdergroepen 

te betrekken. Soms via individuele gespreken, anders via aanvullende 

participatietrajecten, waarbij het projectteam de wijk in is gegaan om 

het gesprek aan te gaan met (toekomstige) gebruikers. Ook konden 

gebruikers input leveren door de uitgebreide zienswijzeprocedure. Door 

dit vooraf zo breed mogelijk te communiceren via diverse gemeentelijke, 

regionale, landelijke en social media, hebben we geprobeerd iedereen te 

bereiken. Een inhoudelijke toelichting op  het participatieproces wordt 

gegeven in het participatieverslag (onderdeel van de bestuurlijke 

besluitvormingsdocumenten, bijlage 9) dat  na besluitvorming zal 

worden gepubliceerd op de projectpagina.  

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

In de loop het participatieproces blijken veel mensen uit 

ontevredenheid zijn afgehaakt. Wat waren de redenen 

167 We hebben geen afmeldingen ontvangen omwille van ontevredenheid. 

Uit de klankbordgroep hebben we 1 afmelding ontvangen omwille van 

uitleg 
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daarvoor en hoeveel waren er dat? Betekent dat dat er op 

het laatst alleen nog voorstanders van het plan in de diverse 

gremia zaten?  

tijdgebrek. Uit de meedenkgroep hebben we  ook 1 afmelding 

ontvangen omwille van tijdgebrek. Beide leden zijn vervangen.  Dit wil 

niet zeggen dat iedereen in het participatietraject altijd tevreden was 

met de uitkomst ervan, omdat dit vaak een compromis was van 

verschillende, uit de participatie opgehaalde standpunten waarin 

persoonlijke wensen niet altijd een plek vonden.  

Participatie en 

Communicatie 

In tegenstelling tot de (commerciële, recreatieve en 

toerisme gerelateerde) geconsulteerde partijen hebben 

vertegenwoordigers van dier -, plant - en 

natuurbeschermende organisaties en van de omliggende 

woonwijken nauwelijks tot weinig een stem gehad tijdens 

de totstandkomingsproces van het Toekomstplan. Hier is 

sprake van een eenzijdige beïnvloeding of een grote 

onevenwichtigheid in de ontwikkelfase. 

167, 187 Dit beeld herkennen wij niet. Er hebben een tweetal 

natuurspecialistensessies plaatsgevonden waarbij ook lokale   

vertegenwoordigers van dier -, plant - en natuurbeschermende 

organisaties zijn betrokken. Bewoners van de omliggende wijken waren 

vertegenwoordigd in de meedenk- en klankbordgroep. Bij de 

aanvullende participatieactiviteiten hebben omwonenden hun inbreng 

kunnen geven.  

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

In het Gebiedsplan 2020 Gaasperdam Driemond zijn 

meerdere doelen gesteld, waaronder 'meer verbondenheid 

laten ervaren van bewoners onderling'. Het 

ontwikkelproces voor het Toekomstplan Gaasperplas heeft 

tot nu toe al onderling tot polarisatie en boosheid tussen 

burgers geleid.  

167 Dit beeld herkennen wij niet. Het ontwikkelproces heeft ons inziens juist 

geleid tot meer verbondenheid en onderling begrip, door intensief 

samen te werken aan een nieuw plan voor de Gaasperplas en met elkaar 

het gesprek aan te gaan over zaken waar je het wel en niet met elkaar 

eens bent. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Een visie van de lokale afdeling van de Fietsersbond 

ontbreekt in het plan. Dit lijkt vooralsnog noodzakelijk. 

173 Dat is onjuist. Het plan is beoordeeld door de centrale 

verkeerscommissie,  waarin de fietsersbond vertegenwoordigd is. De 

visie van de fietsersbond is dus wel meegenomen. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

In het Gebiedsplan 2020 Gaasperdam en Driemond wordt 

over Nellestein gezegd dat het de bedoeling van de 

overheid is dat er een verbeterde leefbaarheid moet 

komen, het een ‘age friendly city’ moet worden, prioriteit 
voor verbondenheid (sociale cohesie), bevorderen van 

bewonersparticipatie, meer democratisering en extra 

aandacht voor de zogenaamde ‘stille bewoners.’ De 

167, 187 Dit beeld herkennen we niet. We hebben door middel van een uitvoerig 

participatietraject bewoners op een zo laagdrempelig mogelijke wijze 

betrokken. Ook de oudere bewoners. Bijvoorbeeld door de wijk in te 

gaan en op drukke punten bij winkelcentra en aan de plas met bewoners 

in gesprek te gaan. het plan is digitaal beschikbaar. Ook hebben we op 

meerdere locaties in de wijken informatieavonden georganiseerd, juist 

om bewoners de kans te geven om zo dicht mogelijk bij huis kennis te 

 uitleg 
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gemeente heeft niet alleen een zorgplicht maar ook een 

(extra) inspanningsverplichting en zorgvuldigheid te 

betrachten naar haar oudere bewoners. Ouderen zijn niet 

meegenomen in het ontwikkel - en participatieproces 

Toekomstplan Gaasperplas. Het belang van een kwetsbare 

groep mensen is door gemeente erg makkelijk aan de kant 

geschoven en niet meegenomen in het plan. 

nemen van de plannen en hun mening te geven, ook de ouderen.  Daarbij 

hebben ook in de meedenk en klankbord groep mensen zitting genomen 

die de pensioengerechtigde leeftijd reeds bereikt hadden. 

Participatie en 

Communicatie 

De voorgenomen horeca en andere vermaak punten van 

het park grenzen direct aan de hoven Lexmondhof en 

Lopikhof. Zijn de bewoners van deze hoven actief naar hun 

opvatting gevraagd? Heeft de gemeente daar cijfers van? 

Die zouden wij graag vernemen. 

187 Bewoners zijn gedurende het participatieproces op verschillende 

momenten benaderd. Het eindresultaat is onder meer gepresenteerd in 

vergadercentrum 'het Planetarium' vlakbij de genoemde hoven. Tijdens 

deze bijeenkomst was er een aparte stand ingericht waar bewoners 

informatie konden verkrijgen over de plannen ten aanzien van de horeca 

en stedelijke functie. Op de betreffende avond zijn ongeveer 200 

bewoners langs geweest. Voor de realisatie van de stedelijke 

functie/horeca is overigens een bestemmingsplanwijziging en een 

wijziging in de provinciale ruimtelijke beleidskaders noodzakelijk, omdat 

nieuwe bebouwing volgens het huidige beleid  niet is toegestaan. 

Daarvoor zal een aparte bestemmingsplanprocedure worden opgestart 

waarbij bewoners desgewenst bezwaar kunnen maken.     

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Direct omwonenden hebben het grootste belang bij het 

Gaasperpark en zouden meer invloed moeten hebben op 

het plan dan Amsterdammers in het algemeen en buren in 

de regio. Dit is nergens terug te zien in het plan. 

205  Het doel van de opdracht voor de Gaasperplas is om ruimte te bieden 

voor meer  bezoekers  om te komen recreëren aan de Gaasperplas. In 

Zuidoost (ArenApoort, Amstel III, Bijlmer, Gaasperdam) zullen de 

komende decennia circa 30.000 nieuwe woningen worden gebouwd. De 

Gaasperplas moet het groeiend aantal bezoekers op een goede manier 

kunnen opvangen. Bovendien is de druk op parken in de stad groot. Een 

aantrekkelijke Gaasperplas kan de druk op andere parken verlichten. Het 

klopt dus dat de belangen van  alle doelgroepen even zwaar hebben 

meegewogen. Gaasperplas is er voor alle Amsterdammers.  

 uitleg 
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Participatie en 

Communicatie 

De betrokkenheid en benoeming van reeds gevestigde 

commerciële partijen in het NNN gebied (zoals ondernemer 

van de camping, het Planetarium, festivalorganisatoren), 

maar ook het benoemen van nieuwe ontwikkelingen (zoals 

de ondernemer die de GGA horecatender gewonnen heeft) 

geeft aan dat al voor het begin van het participatietraject 

grote financiële belangen bestonden en aangetrokken 

werden. Binnen het NNN gebied leggen deze partijen een 

last op de leefbaarheid van de omgeving en op het behoud 

en versterking van natuur en biodiversiteit. 

208, 

214, 218 

Het klopt dat in het participatietraject ook gesproken is met de 

genoemde partijen. De festivalorganisaties, de horecaondernemer en 

het Planetarium maakten overigens geen deel uit van de meedenk- en 

klankbordgroep. Niet vanwege de financiële belangen maar omdat we 

zoveel mogelijk gebruikersgroepen hebben willen betrekken.  

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

De inspirerende presentatie van de Tijdwacht door 

scholieren van de SGR was zeer kort. Met hun presentatie 

legden zij meteen ook de vinger op de zere plek van de 

kloof tussen beleving en ervaring. Voor natuurbeleving hoef 

je enkel te kijken naar de reeds bestaande natuur. 

Scholieren wilden d.m.v. digitale middelen een stedelijke 

cultuur in de natuur toevoegen. Precies hetzelfde wat 

festivalorganisaties doen en proberen over te brengen; de 

natuur is te min en moet aangevuld worden met plastic 

planten en dieren om een fake idylle te worden.  

208, 

214, 218 

In de presentatie werd voorgesteld om door middel van een app 

informatie over het gebied te geven, bijvoorbeeld over wandelroutes en 

welke planten en dieren je hier tegen kunt komen. Er werd niet negatief 

over natuur gesproken evenmin over plastic planten en dieren.  

uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Er wordt onevenredig veel belang gehecht aan de mening 

en bevindingen van studenten van het ROC (die nooit 

gebruik maken of hebben gemaakt van het park).  

115 Veel jongeren van het ROC zijn woonachtig in Amsterdam Zuidoost en 

gaven aan gebruik te maken van het park. Het uitgangspunt van het 

participatietraject was om zoveel mogelijk (toekomstige) gebruikers van 

het park te betrekken zonder dat bepaalde doelgroepen werden 

uitgesloten of juist meer invloed kregen .  

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Schoolkinderen, uitgenodigd op segways, vragen om 

rechte wegen, zwembaden en meer zicht op de plas en 

passanten in zonnen stoelen, krijgen ijsjes als ze reageren 

en (onzinnige) wensen uiten.  

39 Ook de schoolkinderen en bewoners in Zuidoost buiten de omliggende 

wijken zoals Nellestein zijn betrokken tijdens het participatietraject. Ook 

velen van hen komen graag in het park en hebben hun ideeën over de 

toekomstige inrichting in kunnen brengen.   

 uitleg 
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Participatie en 

Communicatie 

Bewoners en participanten aan dit participatietraject zijn 

niet op de hoogte gesteld van de beperkingen die een 

natuurgebied (NNN gebied) stelt aan ontwikkelingen. De 

participatie is daarom te 

bestempelen als bestuurlijke eigenrichting en aansporing 

tot deelname aan ondermijning van bestaande regelgeving, 

als niet duidelijk is gemaakt dat de overheid wel grenzen 

stelt aan ontwikkelingen binnen een NNN gebied stelt.  

208, 

214, 218 

We herkennen dit beeld niet. In het participatietraject is dit uitgangspunt 

meermaals  duidelijk gecommuniceerd. Ook staat informatie hierover op 

de projectpagina Gaasperplas op de website van gemeente Amsterdam. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Het Toekomstplan lag niet gedurende de gehele 

consultatieperiode fysiek ter inzage bij het Stadsloket 

Zuidoost. De medewerkers van het Stadsloket Zuidoost 

waren tot en met 13 januari '20 niet op de hoogte hiervan. 

Daarnaast was flyer zowel bij het stadsloket als in het 

shoppingcenter niet beschikbaar.  

26 Bij aanvang van de zienswijzeprocedure was er inderdaad geen 

exemplaar aan de balie aanwezig. Nadat een bewoner zich bij de balie 

meldde om een exemplaar in  te zien is daar meteen alsnog een fysiek 

exemplaar neergelegd, zodat deze bewoner het Toekomstplan kon 

inzien en een reactie kon achterlaten. De flyers met informatie over de 

informatiebijeenkomsten en het indienen van een zienswijze zijn huis-

aan-huis verspreid bij bewoners in de omliggende buurten bij de 

Gaasperplas. Deze flyer kon ook meegenomen worden op de 

informatiebijeenkomsten. De flyer heeft inderdaad niet bij het 

stadsloket en shoppingcenter gelegen. De informatie van de flyer heeft 

wel in verschillende kranten en op de website van de gemeente gestaan.    

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Bewoner doet navraag om de door de gemeente verstuurde 

flyer (uitnodigingen informatieve inloopbijeenkomsten) 

extra te bestellen, 500 stuks. Met daarbij uitleg over 

hoeveel flyers door gemeente zijn verstuurd en op welke 

locaties. 

26 De flyers (13.000 stuks) met de aankondiging van de 
informatiebijeenkomsten en het indienen van een zienswijze zijn huis-
aan-huis verspreid in de omliggende wijken van de Gaasperplas 
(Nellestein, Holendrecht-Oost, K-buurt, Reigersbos 1 en Gein 1 en 3). 
Ook via andere kanalen zijn de bewoners hierover geïnformeerd zoals: 
bekendmakingen via het Parool en de Echo Zuidoost, nieuwsberichten 
op de website van gemeente Amsterdam en bij diverse media (AT5, 
Parool, gemeentekrant, Gemeentenieuws Weesp etc.) en de 
buurtpagina’s op de website van de gemeente. Verder zijn er 
persoonlijke uitnodigingen aan alle stakeholders die bij het 
participatietraject zijn betrokken gestuurd en berichten op social media 
van het stadsdeel geplaatst.  Daarnaast zijn ook bewonerscommissies, -

 uitleg 
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platforms, meedenkgroep, klankbordgroep en 
belanghebbendenorganisaties, verenigingen en stichtingen per e-mail 
op de hoogte gebracht. GGA heeft ook hun netwerk geattendeerd op de 
bijeenkomsten en het indienen van zienswijzen. 

Participatie en 

Communicatie 

Het filmpje is gebiased. Het huidige Gaasperplas werd 

troosteloos afgebeeld - hoewel het een prachtig en rustig 

natuurpark is met veel bomen -, maar de schetsen en 

impressies van de toekomstige situatie zijn in kleur 

afgebeeld met prima sfeer.  

26, 167 Het filmpje is opgenomen in december (wintertijd) waardoor het park 

minder kleurrijk is dan in de zomerperiode, wanneer alles in volle bloei 

staat. Dit contrasteert inderdaad met de schetsen en impressies 

afgebeeld in kleur. Het moment van opname is niet met voorbedachte 

rade in deze periode gepland, maar vond simpelweg op dit tijdstip plaats 

als onderdeel van de voorbereiding van de informatiebijeenkomsten die 

in dit tijdvak plaatsvonden.  

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Het Toekomstplan is qua taal- en woordgebruik niet 

toegankelijk en begrijpelijk voor anderstaligen en/of anders 

geletterden, al dan niet voor laaggeletterden en/of 

analfabeten.  

150 Om deze reden hebben we ook een filmpje gemaakt waarin het ontwerp 

in beeld en geluid wordt toegelicht. Dit filmpje was gedurende de 

zienswijzeprocedure op de website te bekijken en werd ook getoond 

tijdens de informatiebijeenkomsten. Het Toekomstplan op de website is 

ook toegankelijk gemaakt, waardoor dit via de computer ook 

voorgelezen kon worden.  

uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

In het Toekomstplan en ook tijdens de 

inloopbijeenkomsten zijn alleen de voordelen van het plan 

vermeld en niet de nadelen en risico's. Dit is een 

tekortkoming in de voorlichting vanuit de gemeente.  

167, 187 Dit beeld herkennen wij niet. Tijdens de bijeenkomsten was het plan in te 

zien en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens de 

bijeenkomsten waren ook leden van de meedenkgroep aanwezig om 

bewoners te woord te staan. Hier was ook de ruimte voor bewoners om 

nadelen en risico’s die zij zien te bespreken. Daarbij is het Toekomstplan 

een ontwerp met als doel om aan een meegegeven opdracht te voldoen. 

Het Toekomstplan zelf bevat een hoofdstuk ‘Financiën en risico’s.  

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

De tijdspanne tussen de laatste inloopbijeenkomst op 4 

februari '20 in (locatie Planetarium, naast Nellestein) en de 

sluitingsdatum voor het indienen van een zienswijze op 18 

februari '20 is voor belanghebbenden te kort om de inhoud 

van het Toekomstplan (124 pagina's) in totaal door te 

kunnen nemen en een inhoudelijke reactie te kunnen 

150, 167, 

187, 208 

Dit beeld delen wij niet. Bewoners hebben ruimschoots de tijd gehad om 

kennis te nemen van het Toekomstplan en een zienswijze in te dienen. 

Het plan was gedurende de zienswijzeperiode van 12 december 2019 t/m 

18 februari 2020 zowel fysiek als digitaal in te zien. Op dinsdag 28, 

donderdag 30 januari en dinsdag 4 februari 2020 zijn van 17.00 – 20.00 

uur drie informatieve inloopbijeenkomsten binnen Zuidoost gehouden. 

 uitleg 
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geven.  Respectievelijk in het Stadsdeelkantoor Zuidoost, buurthuis No Limit en 

in het Planetarium (Nellestein). Vanuit de Inspraakverordening 

Amsterdam is het de verplichting om een reactieperiode te bieden van 6 

weken en om uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum van de 

inspraakprocedure een informatiebijeenkomst te organiseren.  Aan deze 

vereisten is ruimschoots voldaan. 

Participatie en 

Communicatie 

De vraag is in hoeverre de bewoners van Nellestein het 

Toekomstplan in totaal hebben kunnen doornemen en de 

consequenties van de plannen hebben kunnen overzien. 

Veel bewoners hebben geen idee wat boven hun hoofd 

hangt en zijn niet meegenomen in het ontwikkel- en 

participatieproces. Ouderen zijn de 'forgotten' doelgroep 

en volgen geen social media.  

167, 187 Bewoners hebben ruimschoots de tijd gehad om kennis te nemen van 

het Toekomstplan en een zienswijze in te dienen. Het plan was 

gedurende de zienswijzeperiode van 12 december 2019 t/m 18 februari 

2020 zowel fysiek als digitaal in te zien. Op dinsdag 28, donderdag 30 

januari en dinsdag 4 februari 2020 zijn van 17.00 – 20.00 uur drie 

informatieve inloopbijeenkomsten binnen Zuidoost gehouden. 

Respectievelijk in het Stadsdeelkantoor Zuidoost, buurthuis No Limit en 

Planetarium (Nellestein). Bewoners zijn hierover geïnformeerd via 

diverse kanalen: Naast social media zijn er bekendmakingen via het 

Parool en de Echo Zuidoost, nieuwsberichten op de website gemeente 

Amsterdam geweest en is er aandacht aan besteed via diverse media 

(AT5, Parool, gemeentekrant, gemeentenieuws Weesp etc.), de 

buurtpagina’s  op de website van de gemeente en via een flyer die huis-

aan-huis verspreid is in de omliggende buurten bij de Gaasperplas, 

waaronder Nellestein. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Veel bewoners van Nellestein zijn niet naar de 

inloopbijeenkomsten Toekomstplan Gaasperplas geweest 

en kunnen de inhoud en consequenties van het plan niet 

overzien. 

167 Wij betreuren dat. Ook deze bewoners hadden wij graag te woord 

gestaan.  Overigens blijkt dit niet uit de opkomst van de bijeenkomsten. 

Bij de bijeenkomst in het Planetarium (naast Nellestein) waren ongeveer 

200 bewoners aanwezig. Ook konden bewoners het plan digitaal via de 

website inzien of fysiek exemplaar bij stadsloket Zuidoost. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Onder stakeholders en indieners heerst wantrouwen naar 

gemeente. Ze hebben weinig vertrouwen dat er geluisterd 

wordt naar hun mening, dat deze ook daadwerkelijk in acht 

39, 56, 

100, 119, 

182 

Er is een uitgebreid participatietraject ingericht. Juist om de mening van 

bewoners op te halen en om in co-creatie te komen tot een planvoorstel 

dat aansluit op de wensen van de gebruikers. 

 uitleg 
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wordt genomen en dat hier iets mee gedaan wordt. 

Stakeholders voelen zich daarnaast door gemeente niet 

serieus genomen en gehoord. Zij geven aan: Maar wij 

wonen hier... 

In de meedenkgroep werd in co-creatie met het ontwerpteam gewerkt 

aan de ontwikkeling van een ontwerp. De klankbordgroep adviseerde 

het projectteam over het participatieproces.  

Aanvullend op de meedenkgroep is met diverse gebruikers van het park 

gesproken. Partijen die in het gebied gevestigd zijn, zijn benaderd om 

mee te denken. Er is gesproken met de evenementen organisatoren, met 

sportverenigingen binnen en buiten de Gaasperplas, met scholen en met 

passanten op markten in Zuidoost. Ook is d.m.v. zogenoemde 

bakfietsacties op drukke locaties in Zuidoost breed input opgehaald 

onder bewoners van Zuidoost. 

Dit heeft geresulteerd in voorliggend Toekomstplan, dat in de afgelopen 

periode ter consultatie aan de buurt is voorgelegd, waarvan  de 

resultaten middels deze nota van beantwoording bestuurlijk worden 

voorgelegd. Door middel van dit uitgebreide en zorgvuldig doorlopen 

participatietraject hopen we eraan bij te dragen om het vertrouwen in de 

gemeente te herstellen. 

Participatie en 

Communicatie 

De gemeente heeft structureel niet geluisterd naar de 

stakeholders (dat zijn er zeer veel) die wensen het 

Gaasperplaspark en de plasrand zoveel mogelijk te laten 

houden zoals in de huidige situatie.  

56 Het Toekomstplan is het resultaat van een bestuurlijke opdracht 

(Ontwikkelstrategie  Gaasperplas, in 2016 vastgesteld door het DB van 

Zuidoost), en is gemaakt in co-creatie met gebruikers van het park. 

Tijdens een uitgebreid participatietraject heeft een ieder zijn mening 

hierover  kunnen geven. 

 uitleg 
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Participatie en 

Communicatie 

Indieners hebben het idee dat het Toekomstplan in het 

verleden al 'beklonken' was, zonder dat daar met betrokken 

stakeholders over is gesproken of zonder dat deze door 

middel van een democratisch proces/inspraak tot stand is 

gekomen.   

56, 100 Vooruitlopend op de aanpak van de gehele Gaasperplas  is het 

Groengebied Amstelland in 2015 begonnen met het ontwerpen van het 

noordelijke deel van het rondje. Dit deel is het hardst toe aan onderhoud 

/ renovatie. Over het verbreden van de paden binnen dit deelproject is 

toen weerstand ontstaan vanuit de omgeving. Dit heeft geleid tot motie 

974 inzake de definitieve groengeldaanvraag Gaasperpark van de 

raadsleden Groen, Van den Berg, Van Soest (BD) dd. 19 juli 2017, die stelt 

dat er een nieuw ontwerpplan moet komen voor het gehele gebied en 

dat dit in samenwerking met stakeholders moet worden opgesteld. 

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de Ontwikkelstrategie 

Gaasperplas (vastgesteld door het DB van Zuidoost in 2016), het NNN-

beleid, natuurwaarden, voorwaarden t.a.v. beheer (GGA)  en de 

doelstellingen uit het coalitieakkoord. 

Op basis hiervan is in februari 2018 het participatietraject gestart 

waarvan voorliggend Toekomstplan het resultaat is. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

De uitkomsten van de eerste grootschalige enquête (N = 

1000/1700) zijn niet proactief door het projectteam 

Gaasperplas gepubliceerd. Pas na veelvuldig vragen zijn de 

uitkomsten onuitgewerkt op de projectwebsite geplaatst.  

56 Er is indertijd een verslag met de belangrijkste uitkomsten gedeeld. De 

data zijn met de meedenkgroep gedeeld,  geanalyseerd en verwerkt en 

inderdaad pas later op verzoek op de projectwebsite geplaatst.  Hoewel 

het de opzet van het participatietraject niet was om digitaal in co-creatie 

het plan uit te werken, begrijpen we de behoefte aan openheid en 

transparantie en daarom zullen we een volgende keer eerder deze data 

ter beschikking stellen.   

uitleg en 

deels over-

genomen 

voor de 

toekomst 

Participatie en 

Communicatie 

Stakeholder heeft aan meerdere enquêtes in stadsdeel 

Zuidoost meegedaan, ook nadat de eerste grootschalige 

Gaasperplas af was genomen. Stakeholder heeft hiervan 

nooit resultaten gezien.  

56 De resultaten van de enquête tijdens de informatiebijeenkomst 

gedurende de consultatieperiode is onderdeel van de nota van 

beantwoording (bijlage) en wordt vrijgegeven na bestuurlijke 

besluitvorming over de nota van beantwoording.     

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Uit de eerste grootschalige enquête kwam naar voren dat 

de respondenten het park wilden laten voor wat het is en 

dat alleen onderhoud en handhaving op bepaalde punten 

21, 39, 

46, 56, 

84, 182 

Een groot deel van de respondenten heeft dit inderdaad aangegeven en 

een groot ander gedeelte van de respondenten noemde meer horeca in 

het park, verbeteren van groen, kwaliteit en ruimte voor rust en 

 uitleg 
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nodig was. Ook dat bewoners af wilden van de 

grootschalige evenementen. De resultaten lijken terzijde 

geschoven, wat is hier verder mee gedaan? En hoe komt 

het dat er nu een Toekomstplan ligt?  

ontspanning. Met het toekomstplan is met de uitkomsten van de 

participatie, het vigerend beleid en meegegeven opdracht getracht deze 

belangen in evenwicht te zetten.  

Participatie en 

Communicatie 

De inspraakbijeenkomsten werden geannuleerd en er 

volgden informatieve inloopbijeenkomsten. De 

uiteindelijke 'beslissingsronde' werd steeds verder 

uitgesteld. Bewoners ervaren niet dat zij formeel inspraak 

kunnen hebben op de plannen. En geconfronteerd worden 

met voldongen feiten.  

21, 39, 

46, 56, 

84, 150, 

167, 182 

Omwille van de planning hebben we de bijeenkomsten naar 

januari/februari 2020 verplaatst. Het moment waarop bewoners hun 

reactie op het plan konden geven is niet verder naar achter gezet in de 

planning. Om mensen goed te informeren over het plan en daarbij 

persoonlijk te woord te kunnen staan hebben we voor informatieve 

bijeenkomsten gekozen in plaats van (collectieve) 

inspraakbijeenkomsten. Van met name de bijeenkomst in het 

Planetarium werd goed gebruik gemaakt. Er is inspraak georganiseerd 

en de omgeving is breed uitgenodigd om een zienswijze op het plan in te 

dienen. De zienswijzen die wij in de consultatieperiode op het plan 

hebben ontvangen zijn alle in deze nota opgenomen en van reactie 

voorzien. Indien mogelijk nemen wij gegeven suggesties t.a.v. het 

ontwerp in de verwerking naar het definitieve Toekomstplan mee. Dit 

uitgewerkte plan wordt samen met deze nota ter besluitvorming aan het 

dagelijks bestuur voorgelegd. 

uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Elke 'inspraakronde' wordt onder weer andere mensen en 

andere doelgroepen gehouden. Ook mensen die geen 

gebruik maken van het park en het park niet kennen en 

daar ook geen noodzaak van inzien. Deze doelgroepen 

worden nu door gemeente gepaaid om gebruik te maken 

van het park.  

56 Amsterdam wil een inclusieve stad zijn en het Gaasperplaspark geschikt 

maken voor alle huidige en nieuwe bewoners van Zuidoost, voor alle 

Amsterdammers en voor andere bezoekers uit de omgeving. Daarmee is 

het logisch dat de projectgroep op aangeven van het bestuur zoveel 

mogelijk verschillende doelgroepen heeft uitgenodigd om hun mening te 

geven.  

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Op dinsdag 11 februari '20 werd via social media duidelijk 

dat twee dagen later, op donderdag 13 februari '20 een 

bijeenkomst van het projectteam was waar bewoners kort 

konden inspreken. Het was fatsoenlijk geweest als 

bewoners expliciet en tijdig waren uitgenodigd zodat 

150 Vermoedelijk heeft u de eerdere aankondigingen van de inspraaktermijn 

en de bewonersbijeenkomsten gemist. Voor de consultatieperiode en 

voorafgaand aan de bijeenkomsten is breed met bewoners en de 

omliggende buurt gecommuniceerd via diverse kanalen zoals 

bekendmakingen via het Parool en de Echo Zuidoost, nieuwsberichten 

 uitleg 
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degenen die in staat waren te komen, zich hadden kunnen 

voorbereiden. 

op de website gemeente Amsterdam en is er aandacht aan besteed via 

diverse media (AT5, Parool, gemeentekrant, gemeentenieuws Weesp 

etc.), de buurtpagina’s  en projectpagina Gaasperplas op de website van 

de gemeente. In de omliggende buurten bij de Gaasperplas en huis-aan-

huis een flyer verspreid. Enkele dagen voor aanvang van de 

bijeenkomsten is via social media een extra aankondiging rondgestuurd, 

die u gelukkig wel heeft ontvangen.   

Participatie en 

Communicatie 

Het Toekomstplan is te uitgebreid en omvattend (totaal 

124 pagina's), waardoor deze voor stakeholders (ook 

bewoners Nellestein) niet snel en gemakkelijk door te 

nemen is. Stakeholders (bewoners en betrokkenen) maken 

zich zorgen over het Toekomstplan en kunnen de impact en 

consequenties van het plan niet overzien.  

167, 187, 

208 

Het Toekomstplan is inderdaad een uitgebreid document. De reikwijdte 

van het plangebied is dan ook flink en er worden een groot aantal 

onderwerpen in het plan behandeld.  Met de laagdrempelige opzet van 

de avond door op meerdere locaties op verschillende momenten in 

Zuidoost inloopbijeenkomsten te organiseren en dit vooraf breed te 

communiceren hebben we geprobeerd zoveel mogelijk mensen te 

bereiken om kennis te nemen van het plan vragen van bewoners te 

beantwoorden. Door te kiezen voor 3 afzonderlijke locaties konden we 

het bezoekersaantal spreiden zodat er de tijd was voor toelichting en om 

met elkaar in gesprek te gaan. Ook is er een film gemaakt waarin het 

plan op toegankelijke wijze wordt toegelicht aan de hand van beeld en 

ingesproken tekst. Het plan was ook digitaal in te zien op de 

projectpagina en lag er een fysiek exemplaar bij het stadsloket waar 

bewoners ook een inspraakreactie achter konden laten. Ook hebben we 

gekozen voor een ruime termijn om in te spreken van 12 december tot 13 

februari. Ook met de reden om bewoners de tijd te geven om kennis te 

nemen van de plannen en zoveel mogelijk de kans te bieden om te 

reageren op de plannen. 

 uitleg 
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Participatie en 

Communicatie 

Het Toekomstplan bevat open einden en het is onduidelijk 

wat het eindresultaat van de invulling en uitwerking van het 

plan gaat zijn. Het proces van het project Gaasperplas is 

onduidelijk en er wordt geen duidelijk zicht op het 

vervolgproces en de bijhorende procedures gegeven. Een 

'ambtelijk tijdspad', ook voor wat betreft de realisatie 

(wanneer welke deelgebieden en welke werkzaamheden 

worden aangepakt of uitgevoerd worden) mist.  

139, 182, 

187, 208 

Gezien het karakter van het stuk en de stappen die nog moeten worden 

genomen, hebben we gemeend het Toekomstplan Gaasperplas te 

noemen. Het schetst het toekomstbeeld waar de gemeente Amsterdam 

en het Groengebied Amstelland met de Gaasperplas de komende jaren  

naar toe willen. Het Toekomstplan biedt een kader waarin samen met 

stakeholders nieuwe ontwikkelingen afgewogen en ingepast kunnen 

worden.  

Anderzijds biedt het ook concrete voorstellen waarop het plan op 

onderdelen verder uitgewerkt en uitgevoerd kan worden. Daarvoor zijn 

vanuit de gemeente Amsterdam via de Groengelden (€995.000,-) en de 

Kwaliteitsimpuls Groen, gelden (2.900.000,-) beschikbaar gesteld. Na de 

bestuurlijke vaststelling van het Toekomst plan door het college van 

B&W van Amsterdam en het voorkeursbesluit, waarin een keuze wordt 

gemaakt welke onderdelen van het park voor het beschikbare budget uit 

te werken (projectbesluit), worden de betreffende onderdelen verder 

uitgewerkt. Daarbij worden de bewoners ook weer betrokken.  

Na de uitwerking van het definitief ontwerp, omstreeks april 2021, volgt 

een investeringsbesluit, waarna de opdracht kan worden gegund en de 

start uitvoering van onderdelen van het Toekomstplan kan plaatsvinden. 

Dit zal naar verwachting omstreeks in het tweede kwartaal van 2022 zijn. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Bewoners vragen om duidelijkheid en krijgen graag 

planning en vervolgprocedure (bijv. via mail) toegestuurd.  

187 Op de projectenwebsite wordt de actuele planning en vervolgprocedure 

aangegeven: www.amsterdam.nl/gaasperplas   

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

In andere plannen, bv het Gebiedsplan 2020 Gaasperdam 

en Driemond, worden doelen nagestreefd die doorkruist 

worden door het Toekomstplan. Welk ander beleid en 

welke andere plannen er op dit vlak nog meer zijn in de 

gemeente, dat hebben we in de korte tijd niet helder 

kunnen krijgen.  

187 In diverse bestuurlijk vastgelegde stedelijke beleidsnota’s is vermeld dat 
het Gaasperplasgebied wordt gemoderniseerd en tot een 

metropolitaanse plek moet worden omgevormd, waarvan meer mensen, 

ook van buiten Amsterdam, gebruik kunnen maken. Dit sluit aan bij de 

volgende beleidstukken: “Structuurvisie Amsterdam 2040”, 
“Toekomstagenda Gaasperdam”, “Watervisie Amsterdam 2040”, 
“Agenda Groen 2015-2018”, “Stad in Balans” en “Koers 2025”. Dit 
uitgangspunt is tevens vastgelegd in de “Ontwikkelstrategie 

 uitleg 
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Gaasperplas”: de basis voor de aanpak van het gebied en voor het 
aanvragen van een bijdrage uit de Groengelden. In de 

“Ontwikkelstrategie Gaasperplas” worden de volgende deelprojecten 

onderscheiden: 

1. Rondje Gaasperplas voor fietsers en voetgangers; 

2. Verbeteren hoofdentree vanaf metro Gaasperplas, inclusief onderzoek 

nieuwe stedelijke functie 

3. Verbeteren secundaire entrees naar de Gaasperplas’; 
4. Herinrichting voormalig Floriade-terrein; 

5. Aanleg nieuw stadsstrand: haalbaarheidsonderzoek; 

6. Onderzoek zelfbeheer. 

Participatie en 

Communicatie 

Al jaren worden wij , bewoners en natuurliefhebbers rond 

het natuurgebied Gaasperplas, om de tuin geleid, met 

zogenaamde verbeterplannen van het voormalige Floriade 

park. Met veel verwarrende inspraakrondes, vage 

participatie trajecten en andere schijn-democratische 

bewegingen komen steeds min of meer dezelfde plannen 

naar voren. 

21 Vooruitlopend op de aanpak van de gehele Gaasperplas  is het 

groengebied Amstelland in 2015 begonnen met het ontwerpen van het 

noordelijke deel van het rondje. Dit deel is het hardst toe aan onderhoud 

/ renovatie. Over het verbreden van de paden binnen dit deelproject is 

toen weerstand ontstaan vanuit de omgeving. Dit heeft geleid tot motie 

974 inzake de definitieve groengeldaanvraag Gaasperpark van de 

raadsleden Groen, Van den Berg, Van Soest (BD) dd. 19 juli 2017, die stelt 

dat er een nieuw ontwerpplan moet komen voor het gehele gebied en 

dat dit in samenwerking met stakeholders moet worden opgesteld.  

Op basis hiervan is in februari 2018 het participatietraject gestart 

waarvan voorliggend Toekomstplan het resultaat is. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

In het Toekomstplan moet het natuurgebied worden 

veranderd in een vlakte dat ruimte biedt aan festivals, 

feesten en BBQ-vluchtelingen uit andere delen van de stad, 

waar dat inmiddels verboden is. 

39 Het Toekomstplan biedt inderdaad ook ruimte voor festivals en BBQ 

plekken. Door te kiezen voor een duidelijke zonering (scheiding in het 

gebied) van rust, ruimte en natuur(beleving) enerzijds en (intensieve) 

recreatie anderzijds, kunnen we zowel de natuurwaarden en 

biodiversiteit in het gebied verhogen en voorzieningen treffen zoals een 

BBQ-plek, die door veel gebruikers van het park als waardevol en 

belangrijk wordt gevonden. Overigens is barbecueën nog steeds in 

(delen van) parken van Amsterdam toegestaan, niet alleen bij de 

 uitleg 
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Gaasperplas. 

Participatie en 

Communicatie 

In Reigersbos, een groot deel van Gein en Holendrecht, is 

niemand geïnformeerd over het Toekomstplan. Daarnaast 

zijn verschillende bewonersgroepen en/of buurtnetwerken 

door de gemeente op de hoogte gebracht van het lopende 

participatietraject.  

150 Vermoedelijk heeft u de aankondigingen van de inspraaktermijn en de 

bewonersbijeenkomsten gemist. Voor de consultatieperiode en 

voorafgaand aan de bijeenkomsten is breed met de buurt 

gecommuniceerd via diverse kanalen, zoals bekendmakingen via het 

Parool en de Echo, nieuwsberichten en artikelen  in diverse media (AT 5, 

Parool, gemeentekrant, weekblad Weesp etc.), de projectenwebsite van 

gemeente Amsterdam en buurtpagina’s op de website, flyers in de 

omliggende wijken (ook in Gein en Holendrecht) , persoonlijke 

uitnodigingen aan alle stakeholders die bij het participatietraject zijn 

betrokken en via social media berichten. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Ik maak op deze plek bezwaar tegen het feit dat niet wij, de 

direct belanghebbende omwonenden en gebruikers, maar 

wel opiniemakers als hier niet wonende jongeren en 

festivaldirecties en horecaondernemers met direct 

financiële belangen, het plan hebben kunnen beïnvloeden.  

150 Verscheidene bewoners van de omliggende wijken waaronder 

Nellestein, Gein en Holendrecht zijn in zowel de klankbordgroep als de 

meedenkgroep vertegenwoordigd en hebben op deze wijze invloed 

uitgeoefend op het Toekomstplan. Daarnaast zijn ook andere 

stakeholders betrokken waaronder de jongeren, festivalorganisaties en 

de horecaondernemers waaraan u refereert en ook bijvoorbeeld diverse 

sportorganisaties, de Willem Alexander manege, de camping en 

omliggende scholen. Ook zij maken gebruik van het park en hebben een 

stem gehad in het participatieproces.   

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

In het voortraject waren op een aantal locaties de 

verschillende plannen in te zien. Op de dag dat dat kon bij 

Ballorig, regende het en ging de inzage niet door. Die was 

164 In de zomer van 2018 vonden op vijf locaties de zogenaamde 

bakfietsacties plaats. Het projectteam ging de buurt in om de omgeving 

(jongeren, studenten en mensen van diverse culturele achtergronden) 

 uitleg 
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juist bedoeld voor de echte omwonenden. Deze inzage is 

nooit opnieuw aangeboden. 

actief te benaderen om hen te informeren over het ontwerpproces en om 

input op te halen. Vanwege het slechte weer is de 6e bijeenkomst bij 

Ballorig inderdaad niet doorgegaan. Wel is een van de projectteamleden 

op locatie langs geweest om eventuele bezoekers op te vangen. 

Vanwege het slechte weer waren deze niet aanwezig.  

▪ 30 augustus 2018 Bakfietsacties Anton de Komplein en AMC 

▪ 1 september 2018 Bakfietsacties markt Ganzenhoef en 

waterspeelplaats Gaasperplas 

▪ 3 september 2018 Bakfietsactie markt Reigersbos 

Participatie en 

Communicatie 

Ik vind de plannen leuk om te weten omdat het over mijn 

buurt gaat, en ik wil er graag ook op de hoogte blijven en 

digitaal mijn mening erover kunnen geven (want lukt niet 

altijd om bijeenkomsten te komen).  

175 Voor het vervolgproces is ook participatie voorzien. We nemen uw 

suggestie ter overweging mee om hier ook digitaal invulling aan te 

geven. Op www.amsterdam.nl/gaasperplas kunt u  het laatste nieuws en 

het Toekomstplan vinden. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Het gevoel heerst dat de plannen zijn ontwikkeld zonder 

een voorafgaande uitgebreide schouw van het gebied. De 

indruk is dat er onvoldoende rekening is gehouden met het 

huidige gebruik van het Gaasperplaspark.  

188 Bij aanvang van het project is een ruimtelijke inventarisatie gemaakt van 

de Gaasperplas in haar huidige staat, inclusief huidige bomen en 

natuurwaarden, en is de ligging van het gebied in haar omgeving in kaart 

gebracht. Bij de inventarisatie zijn ecologen, biologen, 

natuurspecialisten en de beheerder van het gebied (GGA) betrokken. 

Daarnaast is met leden van de meedenkgroep een inventarisatieronde 

gelopen door het voormalige Floriadeterrein. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

De benaming van 'Strandje bij Ballorig' is onjuist. Het gaat 

om recreatiegebied 'Strand Zuidoever Gaasperplas'. 

Daarnaast had Ballorig beter in de Foodstrip of binnen een 

bedrijventerrein een vergunning kunnen krijgen. Tegen de 

wens van buurtbewoners is heeft Ballorig een vergunning 

voor de huidige locatie gekregen. Ballorig voegt nu alleen 

niets toe aan de buurt.  

188 Dit strandje wordt in de volksmond strandje bij Ballorig genoemd. We 

hebben dit overgenomen zodat iedereen weet over welk strand het gaat. 

Of het terecht is of niet dat Ballorig vergunning heeft kunnen krijgen 

voor een vestiging op deze locatie valt buiten de reikwijdte van dit 

project. 

Uitleg  
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Participatie en 

Communicatie 

Het participatieproces was onduidelijk voor zowel de 

deelnemers, als voor de ‘buitenwacht’. Waarom en hoe 
werden participanten geselecteerd? Welke persoonlijke en 

commerciële belangen speelden daarbij een rol? Hoe werd 

de inbreng van de participanten gewogen (kort interview 

versus intensieve samenwerking met meedenk - en 

klankbordgroep)? Hoe wordt duidelijk dat het hier niet om 

een verborgen verdienmodel of schijnparticipatie gaat?  

198, 205 Vanwege de complexe ontwerpopgave en het grote aantal betrokken 

stakeholders is voor project Gaasperplas gekozen voor een integraal 

participatietraject. Dit traject bestond uit een meedenkgroep, een 

klankbordgroep en omgeving brede participatie. 

De meedenkgroep bestond uit 22 bewoners en ondernemers die in co 

creatie met het ontwerpteam werkten aan de ontwikkeling van een 

ontwerp. Tijdens stakeholdergesprekken en activiteiten in de omgeving 

werden verschillende deelontwerpen getoetst en werd input voor deze 

ontwerpen opgehaald. De klankbordgroep bestond uit 7 bewoners, 

ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen met diverse 

achtergronden in onder andere wetgeving, natuur, zelfbeheer en sport. 

De klankbordgroep adviseerde het projectteam gedurende het hele 

traject over het participatieproces. De meedenkgroep en 

klankbordgroep werden samengesteld op basis van verschillende 

criteria: 

▪ de ingeschatte grootte van de achterban van de deelnemer; 

▪ de motivatie van de deelnemer; 

▪ de bereidheid om voor een langere tijd continuïteit in aanwezigheid en 

inzet te bieden. 

Het besluit rondom de inrichting van de Gaasperplas wordt uiteindelijk 

door het bestuur genomen. Zij beslissen of het ontwerp dat is ontwikkeld 

in co creatie met gebruikers kan worden gerealiseerd. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Tijdens het participatietraject (zowel in de meedenk - als 

klankbordgroep) heeft de gemeente geen scherpe 

uitgangspunten en beleidskaders met betrekking tot het 

NNN gebied voor de participatie gegeven. Het leek of het 

NNN beleid losgelaten kon worden, iets dat gezien werd als 

misleidend en sturend. Geef als gemeente aan welke ruimte 

er is om binnen te participeren en over welke onderwerpen. 

Wees als gemeente ook transparant over de samenwerking 

210, 

208, 

214, 218 

Aan het Toekomstplan liggen verschillende uitgangspunten ten 

grondslag waarvan de Ontwikkelstrategie Gaasperplas (in 2016 

vastgesteld oor het DB van Amsterdam Zuidoost), het NNN-beleid en de 

provinciale Ruimtelijke Verordening, raadsmotie 974, natuurwaarden, de 

doelstellingen uit het coalitieakkoord, de beheer-voorwaarden van het 

GGA en de uitkomsten van het participatietraject belangrijke 

randvoorwaarden zijn. In zowel de klankbordgroep als de meedenkgroep 

zijn deze uitgangspunten gepresenteerd en uitvoerig besproken. Ook 

 uitleg 
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met Provincie, GGA, gemeente (raad) en over de ruimte die 

beschikbaar is binnen het budget. 

zijn de uitgangspunten in de map opgenomen, die aan de leden van de 

meedenkgroep en klankbordgroep ter beschikking is gesteld. 

In de communicatie richting meedenkgroep, klankbordgroep, bewoners 

en stakeholders is altijd expliciet gemeld dat: 

-de verwachting is dat het plan grotendeels binnen het NNN-kader en 

binnen de kaders van de provinciale Ruimtelijke Verordening kan worden 

uitgevoerd met uitzondering van de stedelijke functie (museum) en 

horeca.  

-Dat hiervoor een bestemmingsplanwijziging nodig is en dat als 

onderdeel van deze procedure ook de provincie (die toeziet op het NNN) 

wordt gevraagd in te stemmen met het nieuwe bestemmingsplan waarin 

zal worden voorgesteld om de locaties voor de stedelijke functie en 

horeca uit het NNN-gebied te onttrekken en dit op een andere plek te 

compenseren. 

-met de beschikbare middelen een beperkt aantal onderdelen kan 

worden uitgevoerd, 

-dat bewoners en stakeholders over de keuze welke onderdelen als 

eerste op te pakken binnen beschikbaar budget worden geïnformeerd,  

-bij de verdere uitwerking van de inrichtingskeuzen bewoners en 

stakeholders vervolgens weer worden geconsulteerd. 

Participatie en 

Communicatie 

1.6. Hoe bindend is de motie Groen in haar andere punten 

(geen verbreding alleen opknappen van verharding van alle 

bestaande paden) tijdens dit proces, als de ambtelijke 

opdrachtgever van Zuidoost voor dit project  aangeeft dat 

die motie weliswaar aangenomen is door de gemeenteraad 

Amsterdam, maar dat dat nog niet betekent dat de 

wethouder hem ook uit zal voeren? Formeel klopt dat, maar 

als N.B. de bestuurder die namens de wethouder van 

Amsterdam voor Zuidoost in het bestuur van het GGA  zit, 

daar al heeft toegezegd dat hij die motie loyaal zal 

210 Het bestuur weegt af of in voldoende mate voldaan is aan de motie en of 

het plan kan worden vastgesteld. De motie is als  belangrijk uitgangspunt 

in het participatieproces gehanteerd. Het “Toekomstplan Gaasperplas ” 
geeft uitvoering aan dictum a van de motie door de paden op te knappen 

maar niet te verbreden. Dat is voor groot deel van het park gelukt, met 

de kanttekening dat aan de noordkant van het park plaatselijk 

incidenteel het profiel met maximaal 0,50 meter wordt verbreed, op 

grond van het ambtelijk verkeersadvies en het bestuurlijk verzoek van 

het Groengebied Amstelland.  Het “Toekomstplan Gaasperplas ” geeft 
uitvoering aan dictum c door de bestaande fijnmazige padenstructuur in 

 uitleg 
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uitvoeren  (Vastgelegd in notulen GGA bestuur) klopt er 

toch iets niet. De breedte van de bestaande paden een het 

bestaande fijnmazige padennetwerk is nooit als vaststaand 

kader benoemd tijdens dit participatie project. In 

tegendeel, telkens werd benadrukt dat de paden verbreed 

diende te worden, hoewel duidelijk is dat er dan veel bomen 

gekapt moeten worden.  

de tuinenvallei van het Floriadeterrein te behouden en op te knappen. 

Hier zullen de paden opgeknapt worden en blijven liggen op de huidige 

plek. Aan de zuidzijde van de plas worden struinpaden toegevoegd om 

ook hier ook een rondje te kunnen wandelen. Als uitkomst van de 

participatie wordt voorgesteld om lokaal onderdelen van de structuur op 

te heffen of  om te zetten  ten gunste van natuur en plaatselijk nieuwe 

logische aansluitingen te realiseren op de bestaande padenstructuur. 

Participatie en 

Communicatie 

Op basis waarvan en met welke doelstelling  heeft de 

gemeente de bakfietsacties gehouden? Dit leek buiten het 

participatietraject georganiseerd door extern bedrijf 

Stroom te zijn gegaan. Klopt dit?  

210 Ondanks dat de samenstelling van de meedenkgroep een 

representatieve afspiegeling kent van de verschillende wijken, 

verenigingen en ondernemers in Zuidoost, is de  diverse culturele 

samenstelling van de bevolking van Zuidoost niet  terug te vinden in de 

deelnemersgroepen. Ook de jongeren zijn ondervertegenwoordigd. Een 

oorzaak daarvoor kan liggen in het feit dat niet iedereen de tijd had om 

aan dit intensieve participatietraject deel te nemen.  

Vanuit de politiek bestuurlijke wens dat het ontwerp breed gedragen 

wordt zijn  deze doelgroepen op een laagdrempelige manier benaderd 

door middel van zogeheten bakfietsacties. Het projectteam ging de 

buurt in om de omgeving (jongeren, studenten en mensen van diverse 

culturele achtergronden) actief te benaderen om hen te informeren over 

het ontwerpproces en om input op te halen. De input werd vervolgens 

weer gebruikt door de meedenkgroep om het ontwerp verder uit te 

werken. De actie is georganiseerd door het projectteam in 

samenwerking met bureau Stroom. Bureau Stroom was betrokken bij de 

ondersteuning van het participatietraject. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Wat een haalbaarheidsonderzoek allemaal zou moeten 

omvatten blijft discutabel: hoort een draagvlak onderzoek 

in de directe omgeving daarbij?  Hoort een onderzoek naar 

kosten van inrichting, beheer en onderhoud 

(gespecificeerd) daarbij? Naar waterkwaliteit, ook op 

termijn? Naar de aanwezigheid van dieren en het effect op 

210 De genoemde zaken zijn grotendeels onderzocht of worden in de 

vervolgfase nader onderzocht. Er is een ruimtelijke inventarisatie 

gemaakt van de Gaasperplas in haar huidige staat, inclusief huidige 

bomen en natuurwaarden, en de ligging van het gebied in haar 

omgeving is in kaart gebracht. Bij de inventarisatie zijn ecologen, 

biologen, natuurspecialisten en de beheerder van het gebied (GGA) 

 uitleg 
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die dieren  en het effect van die dieren op zwemplek? Naar 

het effect van grond vergraven op de waterkwaliteit, op het 

waterleven van flora en fauna op die plek? Een analyse 

maken  van de bestaande zwemplekken/stranden over 

zwemdrukte in het water, drukte op het land, het 

(mis)gebruik van de omgeving, het (mis)gebruik/ontbreken 

van voorzieningen, kosten voor schoonmaken en opruimen 

van afval, kosten van handhaving en toezicht, 

beschikbaarheid van andere zwemplekken ( b.v. Hoge dijk, 

Ouderkerkerplas, Abcoudermeer) in de omgeving op 

fiets/loopafstand ect. 

De project groep heeft het kennelijk opgevat als dat zij op 

een kaart een plek moeten tekenen waar zwemplekken 

ontwikkeld kunnen worden, naast de al bestaande plekken 

in het park. 

betrokken. Daarnaast is met leden van de meedenkgroep een 

inventarisatieronde gelopen door het voormalige Floriadeterrein. Ook 

zijn de kosten van inrichting,  beheer en onderhoud berekend en is met 

betrokken partijen gekeken naar de effecten op de waterkwaliteit.  

Participatie en 

Communicatie 

1.9.1. Voorstel: Kies voor professionele gespreksleiders en 

laat ontwerpers gespreksdeelnemer zijn, maar geen 

gespreksleider. Als je zelf al iets ontworpen hebt leg dat 

dan voor en laat deelnemers er op reageren, neem kritiek 

mee en geef volgende keer aan wat je er mee gedaan hebt; 

desnoods dat je de kritiek naar de prullenbak verwezen 

hebt.  

210 Voor de begeleiding van het participatietraject is een professioneel 

bureau betrokken dat het voorzitterschap van de bijeenkomsten 

verzorgde. Gedurende het participatietraject is ontzettend veel input 

opgehaald, zowel uit de omgeving als vanuit de meedenkgroep. De 

opgehaalde input is tijdens iedere meedenkgroep teruggekoppeld aan 

de meedenkgroep leden. Na ieder participatiemoment is in willekeurige 

volgorde alle opgehaalde input en ideeën gewogen. Dit gebeurde op 

basis van vier kernvragen: 

1. Wat wordt het meest genoemd? 

2. Past het binnen de opdracht? 

3. Past het binnen de ontwerpprincipes? 

4. Past het binnen de randvoorwaarden? 

 uitleg 
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Participatie en 

Communicatie 

Voorstel: zorg voor goede grid kaarten van het plangebied 

van af het begin van het traject. 

210 Een belangrijk punt waar in dit traject vanaf het begin invulling aan is 

gegeven, is   veelvuldig gebruik van kaart- en beeldmateriaal. Dat 

materiaal  werd vervaardigd door het ontwerpteam,  bestaande uit 

ontwerpers van de gemeente Amsterdam en ontwerpers van 

landschapsbureau Feddes & Olthof. 

 uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

mijn 7 pagina’s ingediende aanvullingen op de zeer 
onvolledige natuurwaarden kaart van 15 april 2018 zijn niet 

zichtbaar meegenomen. Ik moest ze nog een keer 

aangeven op een kaart, maar ook daarna blijken op veel 

plekken die ik aangegeven had allerlei ingrepen ingetekend: 

drie groeiplaatsen van de orchissen op de Noordoever 

worden afgegraven en/ of er moet een trekpondje komen. 

Die zeer onvolledige versie van de natuurwaarden kaart van 

15 april zit in deze versie van het plan!  

210 Tijdens de natuurspecialistensessie waar u ook bij aanwezig was heeft u 

betreffende input meegegeven aan het ontwerpteam. Deze is deels 

overgenomen op de natuurwaardenkaart. In het vervolgtraject wordt 

deze kaart op detailniveau verder uitgewerkt, waarbij wordt ingezoomd 

op specifieke locaties. De geleverde input zal daarbij zeker van pas 

komen.    

uitleg 

Participatie en 

Communicatie 

Het uitgangspunt vanuit de gemeente tijdens het 

participatietraject was in strijd met het beleid rondom NNN 

natuurgebied. Gemeente gaf namelijk aan 'roept u maar, 

wat had u gehad willen hebben'. De meerderheid van de 

klankborgroep heeft dit punt aan de projectleiding bekend 

gemaakt. Herhaaldelijk werd mij gemaand om het niet 

meer over het NNN te hebben.  

218 Zowel het NNN-beleid als de uitkomsten van de participatie zijn 

belangrijke uitgangspunten. Uit de participatie kwam sterk de wens naar 

voren voor horeca. Vanuit het huidige bestemmingsplan en het NNN-

beleid is het niet mogelijk om extra bebouwing in het gebied toe te 

voegen. Dit punt is duidelijk gemaakt en overgenomen in Toekomstplan 

waarbij ook is gemeld dat voor het realiseren van een dergelijke functie 

een bestemmingsplanwijziging nodig is waarin wordt voorgesteld om de 

locaties voor de stedelijke functie en horeca uit het NNN-gebied te 

onttrekken en dit op een andere plek te compenseren. Dat de uitvoering 

van deze onderdelen van het Toekomstplan pas mogelijk is als er met de 

provincie een oplossing is ontwikkeld ten aanzien van de NNN (en 

inmiddels ook ten aanzien van de recent vastgestelde Provinciale 

Ruimtelijke Verordening), is altijd openlijk gecommuniceerd. Het is in de 

klankbordgroep in een van de presentaties expliciet behandeld. Het kan 

zijn dat later in de klankbordgroep niet verder op dit punt is ingegaan, 

 uitleg 
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omdat het al aan de orde was geweest.  

Participatie en 

Communicatie 

Het heeft moeite gekost om het NNN ingebracht te krijgen 

als uitgangspunt; het NNN bungelt achteraan in de 

plannen. Meerdere keren werd mij door de ambtenaren 

gevraagd om het niet over het NNN te hebben en werd ik 

zelfs ter verantwoording geroepen door de opdrachtgever. 

Voor een participatietraject is dat een zeer vreemde gang 

van zaken. 

208, 

214, 218 

Dit beeld wordt niet herkend. Er is veelvuldig stilgestaan bij het 

uitgangspunt NNN. Om andere klankbordgroepleden de mogelijkheid te 

bieden om ook andere agendapunten te bespreken zag de voorzitter zich 

genoodzaakt om op verscheidene momenten te interveniëren om erop 

toe te zien dat de agenda werd gerespecteerd en om anderen ook de 

mogelijkheid te bieden zijn/haar punten te bespreken.  

 uitleg 

 
 

Thema 7. Uitvoering 

 

Thema  Samenvatting zienswijzen Nr. Antwoord namens gemeente Resultaat 

Uitvoering Pak de uitvoering in fases op, niet het hele park in 1x 

dicht/ontnemen en overlast bezorgen (geen herhaling 

Bijlmerpark). Hoeveel en hoelang krijgen we overlast van de 

(overbodige) werkzaamheden waardoor we niet van het 

park kunnen genieten? T.a.v. de realisering van het 

Toekomstplan Gaasperpark ontbreekt een planning. In 

welke volgorde worden welke werkzaamheden uitgevoerd. 

En in welke volgorde worden welke deelgebieden 

aangepakt. In samenhang met de beschikbare middelen. 

Maak de nestwand voor zwaluwen al dit voorjaar want de 

plek waar ze vorig jaar hebben gebroed (bouwplaats vlakbij 

Mandelapark is weg) 

78, 119, 

144, 173, 

201 

Het Toekomstplan is een ontwerp op hoofdlijnen. In de volgende fase 

wordt het ontwerp verder in detail uitgewerkt Pas dan en na de nodige 

onderzoeken kan duidelijk aangegeven worden welke maatregelen we 

hoe zullen gaan uitvoeren. Waarbij we zeker in fases zullen gaan werken 

en proberen de overlast te beperken. De beschikbare middelen zijn 

slechts 1 onderdeel in het bepalen van de volgorde en planning. 

uitleg 

Uitvoering Er is op dit moment te weinig budget voor het hele 

Toekomstplan uit te voeren. Hoe en wanneer wordt het 

tekort weggewerkt? 

85, 160, 

171, 173 

Gezien het karakter van het stuk en de stappen die nog moeten worden 

genomen, hebben we gemeend het Toekomstplan Gaasperplas te 

noemen. Het schetst het toekomstbeeld waar de gemeente Amsterdam 

uitleg 
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Wat is de planning voor de benodigde financiering en de 

feitelijke realisering? Welke keuzes worden gemaakt en 

waarom? Onderbouwing? En niet van dat zien we dan wel. 

Of is het wellicht beter niet zo ingrijpend in te grijpen in het 

park? 

en het Groengebied Amstelland met de Gaasperplas de komende jaren  

naar toe willen. Het Toekomstplan biedt een kader waarin samen met 

stakeholders nieuwe ontwikkelingen afgewogen en ingepast kunnen 

worden.  

Anderzijds biedt het ook concrete voorstellen waarop het plan op 

onderdelen verder uitgewerkt en uitgevoerd kan worden. Daarvoor zijn 

vanuit de gemeente Amsterdam via de Groengelden (€995.000,-) en de 

Kwaliteitsimpuls Groen, gelden (2.900.000,-) beschikbaar gesteld. Na de 

bestuurlijke vaststelling van het Toekomst plan door B&W van 

Amsterdam en het voorkeursbesluit, waarin een keuze wordt gemaakt 

welke onderdelen van het park voor het beschikbare budget uit te 

werken (projectbesluit), worden de betreffende onderdelen verder 

uitgewerkt. Daarbij worden de bewoners ook weer betrokken.  

Na de uitwerking van het definitief ontwerp, omstreeks april 2021, volgt 

een investeringsbesluit, waarna de opdracht kan worden gegund en de 

start uitvoering van onderdelen van het Toekomstplan kan plaatsvinden. 

Dit zal naar verwachting omstreeks in het tweede kwartaal van 2022 zijn. 

Uitvoering Zonder inzicht in de natuurschade, de benodigde 

financiering en zonder tijdspad voor de realisering van het 

Toekomstplan.  

Gaasperpark is het hele plan nog onvolledig.  

160, 139 Planvorming voor ruimtelijke ordening verloopt altijd in fasen. Met het 
Toekomstplan Gaasperplas is een schetsontwerp en ambitie gemaakt 
voor het Gaasperplasgebied en grofweg berekend wat ervoor nodig is 
om dit te realiseren. Met de beschikbare middelen kan een beperkt 
aantal onderdelen  worden uitgevoerd. Bewoners en stakeholders 
worden over de keuze welke onderdelen van het park worden opgepakt 
geïnformeerd.   
Bij de verdere uitwerking van de inrichtingskeuzen worden bewoners en 
stakeholders vervolgens weer geconsulteerd. 

Na vaststelling van het ontwerp wordt over gegaan naar de fase van 

verdere uitwerking. Dan wordt het plan uitgewerkt in detail. In deze fase 

wordt het groen geïnventariseerd, de precieze locatie voor paden en 

nieuw groen bepaald en de realisatie daarvan doorgerekend. Dus het 

klopt dat het Toekomstplan nu nog niet volledig is. 

uitleg 
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Uitvoering Voor de uitvoering van het plan is een wijziging nodig van 

de Provinciale Ruimtelijke Verordening van de provincie 

Noord Holland juni 2019 (art 19). Onze eerste vraag is of de 

gemeente deze wijziging als een grote of een kleine 

aanpassing ziet. Dit is een concrete vraag van onze 

stichting, die wij graag op korte termijn door de gemeente 

beantwoord zien.  

167 Onderdelen van het plan zijn inderdaad in strijd met provinciaal 

ruimtelijk beleid (zowel de NNN als het werkingsgebied Landelijk Gebied 

in de provinciale Ruimtelijke Verordening), het betreft de horeca en 

museum in het plan. Deze onderdelen kunnen pas uitgevoerd worden als 

ze in overeenstemming zijn met het provinciaal beleid.   

uitleg 

Uitvoering De aanleg van één en ander zal machine-inzet vergen. Wat 

voor vervuiling brengt dat met zich mee en welke schade 

aan de natuur levert dit op? 

187 Binnen Amsterdam zijn afspraken gemaakt en bedrijven extra 

gestimuleerd in aanbestedingstrajecten richting uitvoering om met 

materieel te werken dat zo min mogelijk vervuilend werkt. Denk aan 

inzet van o.a. elektrisch materieel. 

uitleg 

Uitvoering Het plan houdt ook in dat er veel aanvullende maatregelen 

nodig zullen zijn om natuur en buurten te beschermen 

tegen schade en overlast, niet in het laatst de handhaving 

van regels. In de plannen worden deze maatregelen niet 

genoemd en dus de kosten ervan ook niet, noch hoe die 

structurele kosten gefinancierd zullen worden. Wij vragen 

daar een overzicht van toegezonden te krijgen.  

167 Het Toekomstplan is een ontwerp op hoofdlijnen. De doorrekening van 

de beheerkosten laat zien dat het beheer van het gebied niet per se 

duurder wordt. In de volgende fase wordt het ontwerp verder in detail 

uitgewerkt. Pas dan kan duidelijk aangegeven worden welke 

maatregelen we hoe zullen gaan uitvoeren, inclusief de beheerskosten 

behorende bij  het vastgestelde deelontwerp. 

 uitleg 

Uitvoering Is Pfas een probleem/risico bij graafwerkzaamheden van bv. 

zwempoel? 

208 In de volgende fasen en verdere uitwerking zullen o.a. grond 

onderzoeken worden gedaan. De uitkomsten zullen uitwijzen in 

hoeverre er dan sprake is van bv. Pfas in de grond. Indien noodzakelijk 

kan er dan voor worden gekozen om deze grond te saneren. Zodat er 

geen risico is voor de volksgezondheid. 

uitleg 

Uitvoering Voorkom pijnlijke verrassingen ten gevolge van 

uitvoeringsplannen, aanbestedingskeuze en daadwerkelijke 

uitvoering. 

VB. voor de aanleg van een 60 cm breed schelpenpaadje 

had de aannemer 6 meter werkbreedte nodig !  Een 

geweldige brede kaalslag voor dit smalle schelpenpaadje.           

210 Dit is een goed aandachtspunt. Dit zullen we proberen mee te nemen in 

volgende aanbestedingstrajecten van projecten. 

over-

genomen 
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Voorstel: stel heel nauwkeurige eisen over maximale 

werkbreedtes bij aanbesteding van werkzaamheden, 

herstel verharding paden en  voorkom grootte 

werkbreedtes, grote machines, ondanks goedkoper en 

sneller.  

Uitvoering Begin vooral  pas met het uitvoeren van de plannen  als al 

het onderzoek is gedaan en als alle financiële middelen  

beschikbaar zijn.  

176 Zeker worden eerst de onderzoeken gedaan alvorens op de betreffende 

locaties gewerkt kan worden. De werkzaamheden  zullen niet allemaal in 

1x worden uitgevoerd. Daarvoor zullen meerdere deelprojecten nodig 

zijn. Per deelproject zullen de financiële middelen beschikbaar moeten 

zijn voordat kan worden begonnen met de uitvoering.  

uitleg 

 
 

  



Gemeente Amsterdam 

Nota van Beantwoording 

Toekomstplan Gaasperplas 

 

Versie 6 

2 december 2020 

Pagina 144 van 268 

 

 

Thema 8. Beheer en Handhaving 

 

Thema Samenvatting zienswijzen Nr. Antwoord  Resultaat 

Beheer en 

Handhaving 

Er is onderhoud van bestaande paden en groen nodig, 

zodat het begaanbaar blijft. 

176 Door GGA wordt minimaal onderhoud gepleegd in afwachting van het 

participatieproces en besluitvorming van gemeente Amsterdam ter 

voorkoming van desinvesteringen. 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Laat mensen zelfbeheer doen onder deskundige leiding. 100, 39 In het kader van het Toekomstplan zijn mogelijke vormen van zelfbeheer 

bekeken. De lessen van zelfbeheer op andere locaties zijn o.a., dat 

succesvol zelfbeheer door betrokken omwonenden ondersteuning nodig 

heeft in de vorm van een (betaalde) coördinator en een vakspecialist. De 

verdere uitwerking van zelfbeheer voor de Gaasperplas ligt bij de 

initiatiefnemers en de beheerder van het gebied.  GGA en het stadsdeel 

onderzoeken samen de haalbaarheid hiervan. 

Deels over-

genomen 

Beheer en 

handhaving 

Is het niet hoog tijd de constructie van beheer door 

Groengebied Amstelland onder de loep te nemen? Nadat 

zovelen bij de toekomst van de Gaasperplas zijn betrokken 

zou het ondenkbaar moeten zijn dat het beheer ervan en 

beslissingen erover in de toekomst weer door een in feite 

heel ondemocratisch orgaan worden genomen. Weliswaar 

zijn de gemeenten waarin de door GGA beheerde gebieden 

liggen vertegenwoordigd in het bestuur, maar de 

gemeenteraden, laat staan de inwoners hebben amper 

inzicht in het beleid en er geen zeggenschap over.  

198 U heeft het over beheer van de Gaasperplas als onderwerp van een 

democratisch proces. Juist het proces dat nu wordt doorlopen is in het 

leven geroepen om samen na te denken over de toekomst van het 

gebied. Dat levert een toekomstplan op dat getrouwe uitvoering en 

consequent beheer en onderhoud vraagt. Juist voor dat doel zijn 

gemeenschappelijke regelingen ingericht. Zoals u stelt in uw zienswijze, 

kunnen de gemeenten invloed uitoefenen op het beleid van het 

recreatieschap. Overigens loopt er dit jaar een onderzoek naar de 

governance van de recreatieschappen. Het onderwerp wat u schetst 

heeft dus ook de aandacht van de recreatieschappen zelf.   

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Plant nieuwe bomen en struiken. 58 In een volgende fase van uitwerking van het Toekomstplan Gaasperplas 

zullen de exacte locaties van bomen en bosschages bepaald worden met 

een inmeting. Ook worden de bomen geïnventariseerd op vitaliteit. Er 

zullen bomen worden gekapt, waar mogelijk zullen we bomen 

uitleg 
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verplaatsen. In alle gevallen wordt gekeken naar de waardevolle bomen 

met een goede toekomstverwachting. Deze zullen we zoveel mogelijk 

behouden. 

Beheer en 

Handhaving 

Er wordt gesproken van achterstallig onderhoud. Maar het 

maakt het park juist interessanter als er niet veel aan 

bomen wordt gedaan. Geen doorkijkpark van maken. 

Mensen komen hier juist naar toe voor de wat ruwere 

natuur, de Gaasperplas is daarmee anders dan andere 

stadsparken.  

119, 183 Het Toekomstplan heeft als doel een gevarieerd aanbod van recreatie 

voor verschillende mensen te bieden. Natuurrecreatie is inderdaad ook 

een geliefde vorm van recreatie. In het Toekomstplan zijn zones 

opgenomen voor intensieve recreatie en zones voor natuur. De 

natuurzones zullen veel ruiger blijven en worden dan de zones waar 

intensieve recreatie mogelijk is. Neemt niet weg dat ook in deze zones 

nog veel ruimte zal blijven voor wat ruigere natuur.  

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Beheertaken moeten niet naar vrijwilligers. Hoe financiert 

de gemeente Amsterdam het onderhoud in de toekomst. 

120 GGA is de beheerder van het Gaasperplaspark en maakt de keuzes hoe 

en met wie zij het gebied beheert. GGA is een recreatieschap met in het 

bestuur de provincie Noord Holland en de betrokken gemeenten, 

waaronder Amsterdam. In het Toekomstplan is opgenomen, dat de 

uitwerking van zelfbeheer bij de initiatiefnemers en bij de beheerder van 

het gebied, GGA, ligt.  Uiteraard is zorgvuldig beheer belangrijk en moet 

dat ook bij zelfbeheer voorop staan. Het uitnodigen van vrijwiligers voor 

zelfbeheer leidt tot een grotere betrokkenheid. De financiering blijft 

zoals voorheen: door Groengebied Amstelland met medewerking van 

gemeente Amsterdam en de deelnemers in de gemeenschappelijke 

regeling . 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Vóórdat het plan wordt uitgevoerd, is er al een 

kapvergunning aangevraagd (die nu verwijderd is van de 

website). 

183 Onlangs is door GGA, de beheerder van het gebied, een kapvergunning 

aangevraagd om regulier snoei- en kaponderhoud te plegen. Dit staat los 

van de toekomstige inrichtingsplannen.   

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Zet herder met schapen in voor natuurbeheer 100, 39 Dit is eerder onderzocht en blijkt niet haalbaar te zijn vanwege de 

combinatie schaap en hond. Bovendien kleven er gezondheidsrisico's 

aan het inzetten voor beweiding van door de mens intensief gebruikte 

ligweiden.  

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Beheertaken kunnen beter van GGA naar gemeente 

Amsterdam. Bij GGA bestaat natuurbeheer niet. 

40 Deze veronderstelling klopt niet, natuurbeheer is een onderdeel van de 

taakstelling van GGA. Bovendien ziet de Provincie er via de NNN-status 

uitleg 
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op verschillende manieren op toe dat natuur wordt beschermd. 

Amsterdam ziet er op toe dat natuurbeheer op een goede manier wordt 

uitgevoerd conform beheerplan, kapverordening en bestemmingsplan. 

Beheer en 

Handhaving 

Vanwege de toename van het aantal bezoekers moet er 

een toereikend structureel beheer budget komen. De 

beheerskosten nemen toe bij hogere aantallen bezoekers, 

ook omdat er niet goed gehandhaafd wordt (vernieling, 

rotzooi). 

92, 183 Een eerste doorrekening van het ontwerp op de beheer- en 

onderhoudskosten laat zien dat op basis van een gelijkblijvend 

onderhoudsniveau de gemiddelde beheerskosten gelijkwaardig zijn aan 

die van de huidige inrichting. Indien de aantallen bezoekers toenemen en 

dit tot hogere beheerkosten leidt, zoals u veronderstelt, moet dat binnen 

het GGA besproken worden en moet worden onderzocht of er extra 

middelen of andere ingrepen nodig zijn. De bijdrage van de individuele 

gemeenten aan onderhoud van GGA wordt gerelateerd aan het aantal 

inwoners. Door de stijging van het aantal inwoners neemt ook het 

gebruik van de recreatiegebieden toe, logisch is dat ook dat de bijdragen 

aan het onderhoud gelijke tred houden met deze intensivering. 

GGA richt zich op gastheerschap en waar nodig op handhaving van de 

dagrecreatie. Handhaven van openbare orde en veiligheid is een 

gemeentelijke taak. 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

In het rapport staat niet hoe de gemeente het beheer wil  

gaan doen en financieren. 

120 De gemeente doet niet zelf het beheer en onderhoud. Dat doet GGA. 

Bekostiging van beheer en onderhoud wordt betaald uit de bijdragen van 

de participanten (gemeenten en provincie) en uit inkomsten van 

pachten, huren en evenementen.  

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Er wordt ondeskundig met de natuur in Zuidoost 

omgegaan. Een voorbeeld zijn de vlinderstruiken in het 

Bijlmerpark. Door het weg schoffelen van begroeiing is 

sprake van verdroging. Groenwerkers krijgen geen goede 

opdrachten. Wie is er verantwoordelijk voor beheer van ons 

groen? Het boek 'De (be)leefbare tuin' van Peter Bulsing 

kan worden gebruikt bij goed onderhoud van het 

Gaasperpark. 

139, 140 GGA is verantwoordelijk voor het beheer van het recreatiegebied 

Gaasperplas met aangrenzende natuurverbindingen naar de 

Amstelscheg en Diemerscheg. De gemeente Amsterdam is 

verantwoordelijk voor het beheer van het Nelson Mandelapark (het 

voormalige Bijlmerpark).  

uitleg 
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Beheer en 

Handhaving 

Het kwetsbare veenweidegebied van en rond de 

Gaasperplas wordt slecht beheerd door GGA 

150 Van oorspronkelijk veen is slechts sprake aan de weilanden nabij de 

Gaasp. Het hele gebied rondom de Gaasperplas is ten behoeve van de 

Floriade in de jaren tachtig, zandwinning van de Bijlmer en vervolgens de 

inrichting van de wijken Gein en Nellestein op de kop gezet en 

opgehoogd.  

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Intensieve(re) recreatie leidt tot afval. 167, 183, 

187, 149 

Wat betreft het afval van barbecueën, voorziet het plan in vaste 

barbecues en afvalbakken voor hete kolen. De inzet van GGA bij het 

opruimen van afval hangt af van de mate van waarin het gebied wordt 

gebruikt. Coaching en handhaving helpen bij het beperken van afval. De 

hoeveelheid afval bepaalt hoe vaak bakken worden geleegd en er wordt 

opgeruimd. 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Geef duidelijk aan wat er binnen het nu beschikbare budget 

uitgevoerd kan worden en wat mogelijk een natte droom 

blijft. Deze plannen lijken gebaseerd op het financiële 

drijfzand en vertraging van veel overheidsprojecten. 

210 Er is voldoende budget om onderdelen van het plan uit te voeren. 

Daarvoor zijn vanuit de gemeente Amsterdam via de Groengelden 

(€995.000,-) en de Kwaliteitsimpuls groen, gelden (2.900.000,-) 

beschikbaar gesteld. Vanuit het Groengebied Amstelland is een bijdrage 

van €450.000,- beschikbaar gesteld.  Met de beschikbare middelen 

kunnen een aantal onderdelen uitgevoerd worden. Verder is het een plan 

dat fasegewijs op langere termijn uitgevoerd moet worden.  

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Herstel alleen de verharding van paden, leg geen nieuwe 

bruggen aan. Voeg geen nieuwe elementen toe die leiden 

tot meer beheerkosten en tot de noodzaak om waardevolle 

bestaande elementen te verwijderen. Als voorbeelden 

noemt adressant de te verwijderen heggen bij de entree, 

vaste planten en op te heffen paden, bruggen, 

beschoeiingen. Door nieuw te graven water zijn er nieuwe 

bruggen nodig, die bekostigd worden uit verwijderen oude 

bruggen. 

210 Veel van de huidige bruggen zijn aan vervanging toe. Dit maakt dat het 

nu het goede moment is om te kijken of deze bruggen wel op de goede 

plek liggen. In het Toekomstplan worden bruggen verwijderd, op een 

andere plek toegevoegd en soms vernieuwd. De wensen voor recreatie 

zijn in de afgelopen 40 jaar veranderd. Met het Toekomstplan is gezocht 

naar een nieuwe balans van beheer intensieve onderdelen in het park. 

Schuilplekken voor vogels kunnen ook gevonden worden in een goede 

heesterlaag. Daarvoor is niet persé een geschoren haag nodig. Het alleen 

herstellen van paden en bruggen leidt niet tot de de gewenste 

doelstelling om van de Gaasperplas een plek te maken waar meer 

verschillende mensen fijn kunnen recreëren. Daarvoor zijn ook nieuwe 

recreatievormen nodig. 

uitleg 
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Beheer en 

Handhaving 

Hoe kun je investeringen doen in een park zonder hogere 

beheer- en onderhoudsbudgetten? Dat kan alleen door 

onderhoud intensieve elementen te verwijderen, wat 

gebeurt in dit plan. 

210 Dat is correct. Met het Toekomstplan is gezocht naar een nieuwe balans 

tussen beheer intensieve onderdelen en recreatievormen 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Uit het toekomstplan maak ik op dat Ubuntu is gevraagd 

om mee te denken. Maar Ubuntu richt zich alleen op 

eetbare planten. Die komen toch niet in de parktuinen? 

35 Voor de Gaasperplas zijn de beheergroep Bloementuin van Darwin, 

Natuurwerkgroep Flevopark en Vrienden van Frankendael uitgenodigd 

hun verhaal te doen over hun ervaringen met zelfbeheer. Op eigen 

initiatief is daarnaast namens GroenplatVorm Zuidoost door Renate 

Nollen en Annet van Hoorn (Ubuntu Stadstuin Zuidoost) een propositie 

zelfbeheer ingediend. Annet was daarnaast lid van de meedenkgroep en 

heeft daar een pitch over zelfbeheer gegeven. In de toekomst moet 

bepaald worden welke partijen kunnen meedoen met zelfbeheer van de 

Gaasperplas. Daar zijn nog geen afspraken over gemaakt. GGA en 

Stadsdeel streven  voor zelfbeheer naar een gezamenlijke modus, 

waarbij de opzet voor zelfbeheer kan worden uitgewerkt na het 

principebesluit door de gemeenteraad over het Toekomstplan, parallel 

aan de verdere uitwerking van deelplannen voor de Gaasperplas. 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Voorstel om een of meerdere parkwachters, of goede 

verbindende beheerders  aan te stellen. Bijvoorbeeld met 

een kleinschalig kantoortje waar je ook naar het toilet kunt 

en koffie kunt krijgen. Financier dat met 1 van de 14 miljoen 

euro. 'Handhaving kan ook zonder politie' . 

100, 39, 

71, 213 

De inzet van GGA bij het opruimen van afval hangt af van de mate van 

waarin het gebied wordt gebruikt. Coaching en handhaving helpen bij 

het beperken van afval. De hoeveelheid afval bepaalt hoe vaak bakken 

worden geleegd en opgeruimd. 

 uitleg 
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Beheer en 

Handhaving 

Niemand heeft last van het hondenstrand als er beheerders 

worden aangesteld die mensen aanspreken op hun gedrag. 

Hoe meer natuur, des te minder poep op plekken waar het 

overlast geeft. 

100, 39 Uit de participatie is naar voren gekomen dat veel mensen de weide aan 

de westzijde waar nu het hondenstrand is, een heel geschikte plek 

vinden voor andere vormen van recreatie. Mensen zonder hond hebben 

aangegeven dat ze zich niet welkom voelen op deze locatie. Misschien is 

een tussenvorm denkbaar waarbij meerdere doelgroepen gebruik 

kunnen maken van deze locatie. Het opruimen van hondenpoep is een 

goede eerste aanzet. Het opruimen van uitwerpselen door de 

hondenbezitters, mag als vanzelfsprekend worden beschouwd. 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Honden mogen van GGA overal los lopen. Dat leidt tot veel 

overlast, onveiligheid en vervuiling (schijten). Ik heb zelf 

ook last gehad van honden. 

149 Op dit moment mogen honden uitsluitend formeel loslopen aan het 

hondenstrandje aan de westzijde. Mensen die toch hun hond los laten 

lopen  zijn in overtreding. In het Toekomstplan wordt voorgesteld om de 

honden uitloopplek aan de noordzijde ook formeel te maken.  

 uitleg 

 

Beheer en 

Handhaving 

De communicatie tussen gemeente en GGA over 

handhaving en toezicht verdient aandacht. Welke plannen 

worden er nog ontwikkeld over samenwerking tussen 

gemeente en GGA op dat terrein? 

201 Een toename van ca 30.000 woningen in Stadsdeel Zuidoost en de 

toename van recreatievoorzieningen vraagt om ‘meegroeien’ van de 
handhaving. Dit zal nader uitgewerkt  worden in overleg met handhaving 

en politie.  

 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Stel parkregels op strategische plekken. De suggestie wordt 

gedaan om met pictogrammen te werken. 

100, 39, 

85 

Zie de informatieborden bij de toegangen en op strategische plekken op 

de ligweiden. 

reeds deels 

opgenomen 

Beheer en 

Handhaving 

Er moeten meer en of grotere prullenbakken komen, die 

ook geleegd worden. Ook wordt gepleit voor meer 

specifieke voorzieningen voor hondenpoep (bakken, zakjes 

e.d.) 

100, 39, 

80, 5 

Op momenten van verwachte drukte worden op dit moment al grotere 

en meer afvalbakken geplaatst. Echter leert de ervaring dat standaard 

meer of grotere afvalbakken plaatsen niet leidt tot minder zwerfvuil. Dat 

is helaas overwegend een mentaliteitskwestie. 

Op de locaties van de hondenstranden en uitrenweides vinden wij 

afvalbakken met hondenpoepzakjes een overweging waard. In de 

volgende fase van verdere uitwerking zullen wij deze overweging 

meenemen.  

 uitleg 
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Beheer en 

Handhaving 

Ik hoop dat er in het nieuwe plan echt aandacht is voor 

veiligheid in de brede zin van het woord: veilig gevoel, 

verlichting, schoon water, drugs/alcohol overlast beperken. 

17 Het doel van het Toekomstplan is, om de Gaasperplas in zijn geheel te 

verbeteren. Daar zitten onderdelen in die de veiligheid ten goede zullen 

komen, zoals een betere oriëntatie en meer duidelijkheid in hoofd- en 

struinpaden. Ook is een deel van de maatregelen er op gericht om de 

waterkwaliteit in het gebied te verbeteren door het verminderen van 

bladval in de waterlopen. Uitgangspunt is ook, dat het Gaasperpark 

aantrekkelijk blijft voor de huidige én de nieuwe bezoekers, vanuit 

Zuidoost en andere delen van de stad. Ingrepen in andere parken, zoals 

in het verleden in het Oosterpark, leiden tot een groter gevoel van 

veiligheid. Het plan kan echter niet alles oplossen. Beheer en 

handhaving, maar ook het aanpakken van de oorzaken van bepaalde 

vormen van overlast, blijven belangrijk. 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Er worden verschillende klachten over barbecue-overlast 

gemeld: bij Ballorig en de zwemsteigers aan de zuidzijde, 

bij de waterspeelplaats, in het park in het algemeen. Ook 

wordt er op gewezen dat er in het Gaasperpark erg veel 

wordt gebarbecued omdat dat elders niet is toegestaan.  De 

overlast bestaat uit walmen, rook, enorm veel afval dat 

wordt achtergelaten. Door de overlast van barbecues, luide 

muziek uit illegaal geparkeerde auto's is het park op 

zomeravonden nauwelijks te betreden. Ook wordt 

aangegeven dat het onbegrijpelijk is dat de huidige 

barbecues niet zijn weggehaald en dat er geen verbod is op 

het zelf meenemen ervan.  

85, 89, 

90, 150, 

179, 149 

In het Toekomstplan is gekozen voor drie locaties waar in de toekomst 

gebarbecued mag worden: de waterspeelplaats, de noordelijke ligweide 

met bomen en de surfweiden aan de zuidoostkant. Daardoor zullen er 

ook veel plekken zijn waar níet gebarbecued mag worden, wat prettig is 

voor de mensen die er niet van houden. Door het aanwijzen van drie 

zones kan beter worden gehandhaafd op illegaal gedrag. 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Reguleer het barbecueën zo, dat er geen grote 

gezelschappen meer mogen barbecueën. 

90 Het barbecueën wordt in het Toekomstplan gereguleerd en mag straks 

nog maar plaatsvinden op 2 of 3 locaties: bij de waterspeelplaats, aan 

een deel van de noordoever en aan de zuidoostzijde. Daarmee ontstaat 

duidelijkheid en dat komt de handhaafbaarheid ten goede. Afhankelijk 

van de groepsgrootte moet melding worden gedaan of een vergunning 

worden afgegeven. Daarin worden voorwaarden over onder meer geluid 

uitleg 
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en afval duidelijk gecommuniceerd.  

Beheer en 

Handhaving 

Elders in de stad is er sprake van een barbecueverbod. Het 

is onbegrijpelijk dat de mogelijkheden aan de Gaasperplas 

in het in het toekomstplan worden uitgebreid. Daardoor 

worden meer mensen die willen barbecueën naar de 

Gaasperplas geleid. Opgemerkt wordt, dat dat de 

ongelijkheid tussen verschillende groepen Amsterdammers 

vergroot vanwege de gezondheidsschade en milieueffecten 

(m.n. lucht) van het barbecueën.  

150, 167 Het barbecuebeleid in Amsterdam verschilt per stadsdeel en per park. 

Voor veel parken geldt een verbod, in enkele parken is het helemaal 

toegestaan en in andere parken is barbecue gereguleerd door plekken of 

zones aan te wijzen. Voor het Gaasperplaspark wordt voor die laatste 

aanpak gekozen. In het Toekomstplan zijn 3 locaties aangewezen waar 

straks nog gebarbecued mag worden. De mogelijkheden worden dus 

niet uitgebreid, maar juist ingeperkt.                                                             

Als er BBQ-plekken aangewezen zijn dan wordt hierop gehandhaafd. Het 

bestuur van GGA stelt deze BBQ-plekken vast. 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Creëer stille zones waar barbecueën en muziek niet zijn 

toegestaan. 

80 In het Toekomstplan wordt voorgesteld om barbecueën straks nog op 

maximaal drie aangewezen locaties toe te staan. 

Om zoveel mogelijk mensen een geschikte recreatieplek te laten vinden 

aan de Gaasperplas is in het Toekomstplan gewerkt met een zone voor 

intensieve recreatie en een zone voor natuur. Daarmee zijn wij van 

mening dat ook na de uitvoering van het Toekomstplan de Gaasperplas 

nog een gebied zal zijn waar veel rust te vinden is.  

  

Beheer en 

Handhaving 

Omdat je voor feesten tot 100 mensen geen vergunning 

nodig hebt, heb ik geen mogelijkheid om bij overlast te 

protesteren. 

84 Ook als het geen vergunning plichtige evenementen zijn, is het niet de 

bedoeling dat er overlast voor de omgeving ontstaat. Bij overlast kan de 

politie worden gebeld. In overleg met Handhaving en politie zullen we 

deze kwestie onder de aandacht brengen. 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Grote vuilnisbakken realiseren. De capaciteit van 

vuilcontainers is onvoldoende (met name 's zomers, ook in 

verband met barbecueën). 

100,5,39

,80,85,1

45,150, 

210 

Bij verdere uitwerking van het plan zal gekeken worden naar het soort en 

het aantal afvalbakken. Op momenten van verwachte grotere  drukte 

worden op dit moment al grotere en meer afvalbakken geplaatst. Echter 

leert de ervaring dat standaard meer of grotere afvalbakken plaatsen 

niet leidt tot minder zwerfvuil. Dit is helaas overwegend een 

mentaliteitskwestie. 

over-

genomen 
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Beheer en 

Handhaving 

Bewoners vrezen een aanzuigende werking op jongeren uit 

de wijdere omgeving en een toename van overlast gevende 

jeugd, drugsoverlast, criminaliteit etc. Daarbij wordt 

specifiek Nellestein genoemd, waar veel ouderen wonen, 

die daar juist gevoelig voor zijn. Is er onderzoek gedaan 

naar dergelijke effecten?  

167, 187 Er is geen onderzoek gedaan naar de aanzuigende werking op jongeren 

uit de wijdere omgeving en een toename aan overlast gevende jeugd. 

Wij zien ook niet dat het Toekomstplan specifiek een aantrekkingskracht 

zou hebben op deze groepen. Omgekeerd kan verondersteld worden, 

dat een toename van bezoekers aan de Gaasperplas leidt tot meer 

sociale controle, waardoor het onaantrekkelijker wordt om illegaal of 

overlastgevend gedrag te vertonen. De praktijk bij ruimtelijke ingrepen 

in Amsterdamse parken (Oosterpark, Noorderpark) laten dit 

(omgekeerde) effect zien. 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

De bedoeling van het plan is om meer bezoekers aan te 

trekken. Dat leidt tot meer overlast (herrie, ronddwalende 

dagjesmensen in een woonbuurt, afval) 

167, 183 Omgekeerd kan verondersteld worden, dat een toename van bezoekers 

aan de Gaasperplas leidt tot meer sociale controle, waardoor het minder 

aantrekkelijk wordt om illegaal of overlastgevend gedrag te vertonen. 

De praktijk bij ruimtelijke ingrepen in Amsterdamse parken (Oosterpark, 

Noorderpark) laat eerder dit omgekeerde effect zien en laat zien dat 

meer bezoekers niet per definitie tot meer overlast leidt. Wij verwachten 

niet dat de bezoekersstroom zich zal richten op woonbuurten.  

uitleg  

Beheer en 

Handhaving 

Welke ideeën zijn er over toezicht door bewoners, i.s.m. de 

politie, zoals bijvoorbeeld buurtapps? 

201 Zulke ideeën zijn er nog niet. We zullen in het overleg dat GGA met 

handhaving en politie heeft dit meegeven als mogelijk optie. 

over-

genomen 

Beheer en 

Handhaving 

Drukte bij de metro verdient aandacht, zeker in de 

avonduren. 

201 Door toename van de recreatiedruk en concentratie van overlast in de 

avonduren, is de behoefte aan aanpassing van het  handhavingsplan 

actueel. In overleg met handhaving en politie zal GGA proberen om de 

verantwoordelijkheden en werktijden scherper te stellen en inzichtelijk 

te maken. 

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Hoe wordt er handhavend opgetreden tegen drugsgebruik. 

Zijn er inloopavonden over het verloop en de uitvoering van 

de plannen en is er inspraak over onderhoud, 

besluitvorming en vernieuwing rondom de Gaasperplas? 

201,      

210  

Gastheerschap staat voorop bij de inzet van de handhavers van 

Groengebied Amstelland. Tegen excessen wordt opgetreden, zo nodig 

met assistentie van politie. 

Ten aanzien van de inloopavonden. De inspraak over het Toekomstplan 

met inloopavonden heeft begin 2020 plaatsgevonden. In de vervolgfase 

wordt het plan in detail verder uitgewerkt. Daartoe worden bewoners 

opnieuw betrokken. Hoe dit proces wordt ingericht is nog niet bepaald. 

 uitleg 
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Beheer en 

Handhaving 

Zorg eerst voor adequate handhaving voordat in 

intensivering van verschillende soorten recreatie wordt 

geïnvesteerd. Handhaving schiet te kort door diverse 

oorzaken. Er wordt nu al niet gehandhaafd, hoe gaat dat 

straks? 

210, 45, 

87, 129, 

182 

Een toename van ca 30.000 woningen in Stadsdeel Zuidoost en de 

toename van recreatievoorzieningen vraagt om ‘meegroeien’ van de 
handhaving. Dit wordt nader uitgewerkt in overleg met handhaving en 

politie dit nader bekijken.  

 uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Er wordt aangenomen dat (recreatie-)ondernemers 

verantwoordelijkheid gaan nemen in het beheer van hun 

omgeving. Het is niet reëel om van horecaondernemers te 

verwachten verantwoordelijkheid te nemen voor het 

herstel van schade, verwijderen afval en handhaving van de 

GGA verordening als gevolg van intensieve recreatie.  

210 Het Toekomstplan gaat niet er niet van uit dat ondernemers het normale 

dagelijkse beheer van het park gaan doen. Of onder-nemers meer aan 

toezicht en opruimen doen dan alleen hun eigen perceel, is geen 

onderdeel van dit Toekomstplan. Mochten dergelijke afspraken aan de 

orde zijn, dan zijn dat afspraken tussen de beheerder van het gebied, 

GGA, en individuele ondernemers, die geen relatie hebben met dit 

Toekomstplan.  

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Er is geen handhaving en de politie heeft het te druk als we 

bellen. 

45, 210, 

87 

In overleg met Handhaving en politie zullen we deze kwestie onder de 

aandacht brengen. 

over-

genomen 

Beheer en 

Handhaving 

De toegangsweg naar de parkeerplaats bij Ballorig moet 

veiliger worden voor mensen die uit de wijk Gein 3 komen. 

92 Verkeersveiligheid is een belangrijk aspect bij alle ingrepen die met 

verkeer te maken hebben. In een volgende fase van verdere uitwerking 

zullen wij deze nader bekijken. Indien wenselijk en mogelijk zullen wij 

hier ook aanpassingen doen. 

over-

genomen 

Beheer en 

Handhaving 

Parkwachters en surveillance door de politie verdienen, 

vooral voor de veiligheid, meer prioriteit dan de natuur- 

water-, oogst- en informatiewachters die in het 

Zelfbeheerplan worden voorgesteld.  

213 Het Zelfbeheerplan in de bijlage van het Toekomstplan is een propositie 

van bewoners die zeer betrokken zijn bij de Gaasperplas en hebben 

meegedraaid in de meedenkgroep voor het Toekomstplan. De propositie 

is een voorstel. Zelfbeheer zal in de toekomst verder vorm gegeven 

moeten worden, in welke vorm is nog niet besloten. GGA en de 

gemeente onderzoeken de haalbaarheid van zelfbeheer. Surveillance 

door de politie staat los van vormen van zelfbeheer.   

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Als rolstoelgebruiker vind ik de paden goed begaanbaar, 

asfaltering niet nodig. 

28 Fijn dat u ook nu al goed gebruik kunt maken van de paden in het park. 

Uit de participatie hebben wij van andere rolstoelgebruikers vernomen 

dat zij wel moeite hebben met de toegankelijkheid. Voor hén willen we 

uitleg 
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de wandelpaden in het park ook graag goed toegankelijk maken. Daarbij 

zijn er ook andere doelgroepen die baat hebben bij een breder 

wandelpad waarop geen plassen blijven staan na hevige regenval.  

Beheer en 

Handhaving 

Vaak is er voor de aanleg van nieuwe voorzieningen wel 

budget te vinden. Voor de financiering van het beheer is er 

wel een probleem. Suggesties: oplossingen hoeven niet 

altijd veel geld te kosten, sponsoring van voorzieningen? 

Veel van de mogelijkheden zijn (samen met) vrijwilligers uit 

te voeren en te onderhouden. Voor financiering kan vaak 

gebruik worden gemaakt van externe, speciale fondsen. 

198 Bedankt voor deze goede suggesties. De tips worden meegegeven aan 

de het Groengebied Amstelland, beheerder van het gebied. Antwoord 

GGA: tip/suggesties worden zeker meegenomen bij het uitwerken van 

zelfbeheer. 

over-

genomen 

Beheer en 

Handhaving 

Geen sport (is er genoeg in de Bijlmer) maar natuur, is 

belangrijk omdat er veel woningen bij komen. 

45 Met de komst van meer inwoners groeit ook de behoefte aan sport en 

recreatievoorzieningen. Het natuurlijke karakter van de Gaasperplas 

vraagt om een aanbod van sport dat daarbij past. Dit betekent dus geen 

sportvelden, wel watersport en individuele sportvoorzieningen zoals 

hardlopen, survivalbaan, e.d.  

uitleg 

Beheer en 

Handhaving 

Waarom dit plan? Welke ambtenaar of ontwikkelaar heeft 

hier direct baat bij? Heeft Amsterdam teveel geld? 

182 De Gaasperplas is 40 jaar geleden aangelegd. Het park heeft na 40 jaar 

een opfrisbeurt nodig heeft om ook de komende 40 jaar goed te kunnen 

functioneren als park/groengebied voor het groeiend aantal bewoners 

van Amsterdam en van Zuidoost in het bijzonder. Daarvoor is zorgvuldig 

gekeken wat voor soort ingrepen nodig en gewenst zijn. In 2016 is 

daarvoor de ontwikkelstrategie Gaasperplas vastgesteld door het 

dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost. In de ontwikkelstrategie zijn 6 

projecten benoemd, die in dit Toekomstplan met uitgebreide participatie 

zijn uitgewerkt. Het is een publiek belang dat de parken en groene 

gebieden van Amsterdam zo worden ingericht en onderhouden dat zij 

aantrekkelijk zijn voor de huidige en toekomstige stadsbewoners. 

Amsterdam heeft niet teveel geld. 

uitleg 
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Beheer en 

Handhaving 

Er wordt gekozen om intensieve recreatie en natuur in 

afzonderlijke zones te plaatsen. Dat kan niet zonder 

voldoende toezicht, want de-versterkte-muziek-recreatie-

aan-het-water is vaak aan de overkant te horen, zelfs van 

elk punt aan de oever rond de plas. Er wordt niet 

gehandhaafd tegen overlast door massale BBQ's en 

geluidsoverlast door versterkte muziek van particulieren.  

Er moet meer gehandhaafd worden op het/een 

barbecueverbod.  

Handhaving in het Gaasperplaspark schiet tekort. Foto's 

van BBQ plekken en de situaties na het plaatsvinden van 

een evenementen of festival laten zien dat er sprake is van 

overlast en vervuiling van het gebied. 

Er wordt troep achtergelaten en daar wordt niet op 

gehandhaafd. Er wordt nu al slecht opgeruimd, bewoners 

lopen zelf met prikkers. Er heerst een rattenplaag hier, 

wordt dat nog erger? 

Aanwijzen van vaste plaatsen voor BBQ is goed. Maar hoe 

gaat de gemeente dat handhaven?  

Komt er meer toezicht (en boetes) want goed toezicht, 

handhaving vereist/gewenst (bedenk: ook achteraf de 

rommel van anderen moeten opruimen is een kostenpost).  

Gaan er meer boetes uitgedeeld worden aan mensen die 

alcohol nuttigen of rotzooi achter laten?  

Er moet meer politie en beveiliging zichtbaar zijn tegen 

'ongewenste' elementen en gebruik en handel in drugs.  

Hoe wordt er omgegaan met het ‘gezellig’ houden voor alle 
mensen? waarbij bij vele feestjes tenten werden opgezet en 

hele professionele versterkte geluidsinstallaties in gebruik 

waren. Het gehele park heeft dan geluidsoverlast van één 

4, 9, 15,  

17, 21, 

36, 39, 

56, 73 , 

80, 84, 

85, 89, 

90, 100, 

115, 119, 

127, 129, 

149, 150, 

153, 159, 

179, 183, 

187, 201, 

210, 

208, 

214, 218  

  

GGA is de beheerder van het park en  heeft zorg voor gastheerschap bij 

dagrecreatie en handhaving tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

Gastheerschap staat voorop bij de inzet van de handhavers van 

Groengebied Amstelland. Tegen excessen wordt opgetreden, zo nodig 

met assistentie van politie. GGA maakt afspraken met handhaving van 

het stadsdeel en politie over werktijden, en verantwoordelijkheden over 

vergunningen en ontheffingen en zorgt voor een goede 

afstemming. Door toename van de recreatiedruk en concentratie van 

overlast in de avonduren, is behoefte aan aanpassing van het 

handhavingsplan actueel. In overleg met Handhaving en politie zal GGA 

proberen om de verantwoordelijkheden en werktijden scherper te stellen 

en inzichtelijk te maken. 

 uitleg 
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zo’n feestje.  
Er zijn verschillende klachten over muziek en over (enorme) 

geluidsinstallaties die het park mee in worden genomen. 

'Hierdoor gaat de rust steeds meer verloren'.  

Het aantal (illegale) feesten neemt toe. 

Hoe denkt de gemeente en/of GGA te kunnen handhaven 

als er meer bezoekers komen? Vaak wordt daarbij 

opgemerkt dat het nu al niet goed gaat. Hoe gaat het als er 

meer bezoekers komen? Is daar budget voor?  

Er moet meer/voldoende toezicht en handhaving komen 

ook op warme dagen. In het plan nergens is beschreven hoe 

het gebruik van het park in banen wordt geleid.  

Stageplekken voor handhavers is wel een goed idee, maar 

lost het probleem van toezicht en handhaving niet op.  

Alleen bij een verbeterplan voor optreden tegen overlast in 

brede zin is de poging meer publiek naar het Gaasperpark 

te krijgen wenselijk.  

Voor het nieuwe park moet duidelijk zijn hoe zal worden 

gehandhaafd. 
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Thema 9. Overig  

 

Thema Samenvatting zienswijze Nr. Antwoord  Resultaat 

Overig De Bomenverordening van Amsterdam stelt dat voor 

kappen en sterk snoeien van bomen een 

omgevingsvergunning noodzakelijk is. GGA heeft geen 

groenbeheerplan, en dit Toekomstplan maakt de toekomst 

voor de natuur nog onzekerder. 

208, 

214, 218 

De Bomenverordening van Amsterdam blijft gelden voor de 

Gaasperplas. 

 uitleg 

Overig De gemeenteraad heeft in de Structuurvisie Amsterdam 

2040 duidelijk gesteld dat het NNN (toen nog EHS 

genoemd) gerespecteerd moet worden. Het huidige 

evenementenbeleid van Amsterdam en dit Toekomstplan 

gaan daar regelrecht tegenin. 

208, 

214, 218 

Het evenementenbeleid ligt niet voor ter inspraak. Uiteraard dient de 

NNN gerespecteerd te worden. De NNN regeling biedt wel ruimte voor 

compensatie. De gemeente kan in overleg met provincie gaan over 

inpassing van de plannen en oplossingen die recht doen aan 

compensatie en zelfs een verbetering van de NNN kunnen betekenen. 

 uitleg 

Overig Omdat nog onzeker is welke plannen de toets van wet- en 

regelgeving en rechtspraak zullen doorstaan, en welke niet 

zullen voldoen aan de financiële mogelijkheden, behoud ik 

mij het recht voor om deze zienswijze over het 

Toekomstplan Gaasperplas en het bestemmingsplan 

Gaasperdam t.z.t. nog verder aan te vullen naarmate de 

plannen concreter worden. In een vergadering van de 

stadsdeelcommissie in januari 2020 heeft 

portefeuillehouder Wedemeijer aangekondigd dat voor 

deze plannen een wijziging van het bestemminsplan nodig 

is. Er is ook gezegd dat men voor een aantal plannen nog 

een akkoord nodig heeft van de provincie. Maar de PRV 

blijft overeind; ook de provincie zal de PRV moeten 

naleven. Ook hier bedelt Amsterdam kennelijk om 

overtreding van een verordening. 

208, 

214, 218 

Er kan een zienswijze worden ingediend wanneer het 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. De PRV geldt, het 

nieuwe bestemmingsplan mag niet in strijd zijn met regelgeving uit de 

PRV. 

 uitleg 
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Overig  De plannen van het stadsdeelbestuur zijn grotendeels 

kortzichtige wensen en niet meer dan dat. Het is vreemd 

dat de ambtenarij met een dergelijk inadequaat plan dat 

niet voldoet aan vigerende wet- en regelgeving, toch al een 

wijziging van een bestemmingsplan aankondigt. Het 

Toekomstplan Gaasperplas is een voorschot, mijns inziens 

een zeer voorbarig voorschot, op een wijziging van het 

bestemmingsplan Gaasperdam. Daarom is mijn zienswijze 

ook op te vatten als een zienswijze over het wijzigen van 

het bestemmingsplan. De verwachting is dat het 

stadsdeelbestuur c.q. de gemeente deze plannen 

ongewijzigd wil uitvoeren. De uitvoering van welk plan dan 

ook zal enkel mogelijk zijn na een wijziging van het 

bestemmingsplan waarin de natuur nog steeds de 

hoofdzaak moet blijven – het NNN moet geborgd zijn in elk 

bestemmingsplan voor Gaasperdam. 

208, 

214, 218 

In het Toekomstplan (blz. 1010) is aangegeven dat onderdelen van het 

plan in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan en de NNN, en dat 

uitvoering pas mogelijk is als die strijdigheid is opgeheven.  Bij het 

opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Gaasperplas dient het 

NNN te worden gerespecteerd. Het nieuwe bestemmingsplan strekt tot 

bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke 

kenmerken en waarden van de gebieden. Het nieuwe bestemmingsplan 

maakt geen nieuwe activiteiten mogelijk die per saldo leiden tot een 

significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de 

gebieden. Dit is bepaald in de Provinciale Ruimtelijke Verordening.  

Zienswijzen op dit Toekomstplan zullen niet automatisch worden 

beschouwd als zienswijzen op het bestemmingsplan, dat een eigen 

procedure heeft.  Wanneer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage is 

gelegd kan  een zienswijze worden ingediend. Omdat respondent niet 

aangeeft op welke punten het Toekomstplan strijdig is met wet- en 

regelgeving, kan hier geen reactie op worden gegeven. 

 uitleg 

Overig Als deelnemer aan de klankbordgroep heb ik herhaaldelijk 

gewezen op het falende participatieproces. In de Bijlage 

van het Toekomstplan over de adviescommissies wordt de 

indruk gewekt dat er met diverse instanties al een akkoord 

is gesloten. Dat is zwaar overdreven. Dit Toekomstplan 

staat vol met onzekerheden, voorstellen en wensen, 

waarvan duidelijk is dat niet alle een toetsing zullen 

doorstaan. Ook de TAC stelt dat zij pas definitief kan 

oordelen over plannen als zij ook definitieve plannen ter 

beoordeling krijgt. Wie allemaal mee hebben gedaan aan 

de adviescommissies is mij onduidelijk. Behalve de TAC die 

uitvoeriger was, hebben de meesten maar een paragraafje 

besteed aan commentaar. Dat levert twijfelachtige 

adviezen op.  

208, 

214, 218 

De adviescommissies zijn de reguliere commissies, de leden van deze 

commissie zijn benoemd en / of hebben een functie om te mogen 

adviseren. Indien gewenst zijn  namen van commissieleden opvraagbaar. 

Een beknopt advies van een paragraaf is daarom niet twijfelachtig qua 

inhoud. 

uitleg  
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Overig Omdat de plannen al voorliggen moeten wij aannemen dat 

zij reeds getoetst zijn aan de huidige regelgeving inzake 

Stikstof en Co2 uitstoot. Was een paragraaf inzake 

verantwoording in deze niet wenselijk geweest in de 

presentatie van de plannen ‘Het snoer verbindt de kralen’?  
Aanzienlijke bomenkap, waardoor minder Co2 opname. 

Jonge vervangingsboompjes planten is geen valide 

antwoord. Gelijk opname-volume aan Co2 wordt pas na 

lange tijd gerealiseerd. Meer verkeer en uitbreiding 

parkeerplaatsen, waardoor meer Co2 uitstoot. De toename 

van Co2 uitstoot in combinatie met aanzienlijke bomenkap 

wringt. 

91 In het bestemmingsplan moet aangetoond worden dat er sprake is van 

een goede ruimtelijke ordening. Er moet sprake zijn van een ruimtelijk 

aanvaardbare situatie, dat betekent dat de grenswaarden wat betreft 

luchtkwaliteit niet mogen worden overschreden. Door middel van een 

zogenaamde Aerius berekening wordt de verwachte mate van uitstoot 

van stikstof inzichtelijk gemaakt. 

uitleg  

Overig Wij zijn bereid om de bovengenoemde  nieuwe 

bestemmingen in het Toekomstplan aan te vechten tot aan 

de hoogste instantie toe. 

109 Na het indienen van een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan 

kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. Voor het Toekomstplan zelf is de gemeenteraad de 

hoogste instantie.  

 uitleg  

Overig Volgens ons moet Provinciale Staten (of een commissie 

daarvan) toestemming geven voor dit plan en/of vereist het 

wijziging van het huidige bestemmingsplan. Graag horen 

we van U of u dat ziet als een kleine of een grote 

aanpassing.  

187 Voor een deel van de geplande ontwikkelingen zoals beschreven in het 

Toekomstplan is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Dit nieuwe 

bestemmingsplan moet de weg openen voor een horecafunctie en 

eventueel een museum. In de Provinciale ruimtelijke verordening staat 

dat het nieuwe bestemmingsplan strekt tot bescherming, 

instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het Natuurnetwerk Nederland. Het nieuwe 

bestemmingsplan mag daarom  geen nieuwe activiteiten mogelijk 

maken  die per saldo leiden tot een significante aantasting van de 

wezenlijke kenmerken en waarden. In overleg met de provincie of en op 

welke wijze de bebouwing binnen het Toekomstplan in 

overeenstemming gebracht kan worden met het provinciale ruimtelijke 

beleid.  

 uitleg  
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Overig Een ander risico dat wordt benoemd is de noodzaak het 

bestemmingsplan aangepast te krijgen voor bijvoorbeeld 

horecavoorzieningen. Dat zou wel eens niet kunnen lukken 

is de laatste zin op blz. 97: Indien de Provincie Noord-

Holland niet akkoord gaat met de voorstellen voor wijziging 

in het bestemmingplan ten aanzien van het NNN-gebied, 

kan de ambitie voor een maatschappelijk/stedelijke functie 

en die van horeca niet gehaald worden. Wat betekent dat 

dan voor de toekomst van de Gaasperplas? Wordt er dan 

een nieuw, aangepast plan gemaakt? En zijn die functies 

niet (gedeeltelijk) kostendragers, misschien niet bij de 

investering, maar misschien wel voor het beheer? 

190 De Provincie Noord-Holland is thans niet akkoord met een verschuiving 

van het NNN-gebied en/of een andere wijze van passendheid 

(compensatie) binnen het NNN. Een museum, restaurant en overige 

horeca kunnen voorlopig niet gerealiseerd worden. 

 uitleg 

Overig Het plan staat op verschillende manieren haaks op andere 

plannen, rapporten en beleid van de stad Amsterdam. Te 

denken valt aan parkenbeleid, bomenbeleid enz.  

167 De gemeente Amsterdam heeft geen 'Parkenbeleid'. Groengebied 

Amstelland is beheerder van het Gaasperplasgebied en heeft 

beheerbeleid. Het Toekomstplan is niet in strijd met het beheerbeleid 

van Groengebied Amstelland. Het huidige bomenbestand moet op peil 

blijven. Amsterdam wil graag het huidige bomenaantal behouden. 

Daarom moet iedereen die bomen weghaalt deze in principe 

compenseren. De gemeente heeft de aanpak voor kappen, snoeien en 

herplanten vastgelegd in de bomenverordening. Het Toekomstplan is 

niet in strijd met de bomenverordening, er is sprake van veel  

achterstallig onderhoud. 

 uitleg 

Overig Nergens in het plan wordt gerept over duurzaamheid, 

klimaat-neutraal. Is dat kenmerkend voor de denkwijze van 

de verantwoordelijken?  

167 Het plan beoogt mede om de natuur in het gebied te versterken en het 

gebied duurzaam te verbeteren voor de komende decennia. In de 

uitwerkingen kan extra aandacht worden besteed aan de thema’s 
duurzaamheid en klimaatneutraal, bijvoorbeeld bij de keuze voor 

materialisering.  Bij de verdere uitwerking zullen wij hiermee rekening 

houden 

over-

genomen 
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Overig In het Gebiedsplan 2020 Gaasperdam en Driemond zijn een 

aantal prioriteiten gesteld. Eén daarvan is dat het stadsdeel 

zou dienen te anticiperen op klimaatverandering, met als 

thema’s groen, biodiversiteit, geluid, schone bodem water 
en lucht en energiezuinigheid. Het plan spreekt daarin over 

praktisch handelen  en de noodzakelijkheid 

desinvesteringen en ruimtelijke verrommeling te 

voorkomen. Veel in het plan voor een Gaasperplas nieuwe 

stijl staat daar haaks op. 

167 De thema’s groen, biodiversiteit, geluid, schone bodem water en lucht 
en energiezuinigheid komen in hoge mate terug in het Toekomstplan. 

Het Toekomstplan staat in ieder geval niet haaks op de prioriteiten 

genoemd in het gebiedsplan. Het Toekomstplan zoekt naar een 

evenwicht tussen natuur en recreatie. 

 uitleg 

Overig Bij prioriteit 6 zegt de stad dat zij wil anticiperen op de 

komende decennia: op welke manier anticipeert de stad 

dan op klimaatverandering, op thema’s als schone lucht 
(barbecue enz.?), schone bodem (afval, plastic, papier, as, 

sigarettenpeuken, infrastructuur?), water (plastic, afval, 

enz.?), biodiversiteit (intensieve recreatie?) en vooral geluid 

(??????). Veel schone woorden en beleidstaal, maar de 

beoogde werkelijkheid staat er haaks op?  

187 In het ontwerp is gezocht naar een zo goed mogelijke balans tussen 

verschillende belangen. Door een duidelijke zonering te creëren kan 

intensieve recreatie naast natuur bestaan. Binnen de zonering krijgt 

natuur voorrang. Het plan voorziet verder in bijvoorbeeld vaste 

barbecues en afvalbakken voor hete kolen. Het Gaasperpark is een 

stadspark, heel veel bewoners willen daar recreëren. Het opruimen van 

rommel blijft een aandachtspunt. 

 uitleg 

Overig Wij hebben in het Toekomstplan weinig kunnen vinden over 

de samenhang met het geplande park op de Gaaspertunnel. 

Dat is vreemd, want ze liggen straks toch bijna naast elkaar 

213 Op de site van de gemeente Amsterdam staat onder het kopje ‘Andere 
projecten bij de Gaasperplas’ de ‘Parkinvulling dak A9’ genoemd. Daar 
wordt aangegeven dat projecten in de buurt van de Gaasperplas, zoals 

de Gaasperdammer tunnelzone buiten de opdracht van het project 

Gaasperplas vallen. Meer informatie is te vinden op de digitale  

buurtpagina Gaasperdam en Driemond. Uiteraard is wel gekeken of dit 

project leidt tot beperkingen voor plannen in de omgeving. Dat is niet 

het geval. 

uitleg  

Overig De Gaasperplas e.o. maakt deel uit van een heel stelsel van 

natuurgebieden waarin soortenrijkdom hoort te worden 

wordt beschermd en gestimuleerd. Dit plan is strijdig met 

de Provinciale Verordening waarin dat geregeld is. Nota 

bene heeft de minister zelf opdracht gegeven deze 

167 De Natuurboog is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Deze 

verbindingszone functioneert nog niet optimaal. Met het Toekomstplan 

wordt de Oostzijde meer verruigd en worden natte zones in de vorm van 

sloten met natuurvriendelijke oevers en moerassige gebieden 

aangelegd. Zo wordt de natuurboog een beter leefgebied voor de 

 uitleg 
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verbinding te versterken.  ringslang. 

Overig De aanleg van harde zwemstoepen, het afgraven van 

eilandjes en aanleg van een kanoroute rond de plas en in de 

oeverdelen is door het aantasten van de wezenlijke 

kenmerken en waarden van dit (NNN) gebied in strijd met 

de Provinciale ruimtelijke verordening. ‘Het is verboden om 
(opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

te beschadigen of te vernielen’. 

198 De ecologische kernkwaliteiten van het gebied zijn het besloten 

waterrijk bos- en parklandschap met recreatief gebruik. De Gaasperplas 

wordt intensief benut als recreatiegebied met speel- en ligweiden en 

wandel- en fietspaden. Daarbij vinden regelmatig festivals plaats van 

groot tot klein. Het is de parkachtige overgang van de stad naar 

omliggend agrarisch gebied. Er worden natuurvriendelijke oevers 

aangelegd waardoor een grotere soortenrijkdom kan ontstaan. Dat er 

bijvoorbeeld ook een zwemstoep wordt aangelegd betekent niet dat het 

toekomst plan voor de Gaasperplas de wezenlijke kenmerken en 

waarden aantast. Het recreatief gebruik wordt benoemd als 

kernkwaliteit. 

 uitleg 

Overig Andere redenen? 

Spelen er andere onderliggende redenen die ons niet 

bekend zijn? 

Waar wellicht geen openheid over wordt gegeven? 

1. Is de metrolijn Gaasperplas  een issue? 

2. Heeft de gemeente Amsterdam te veel geld te besteden? 

3. Is dit een prestige project?  

4. Wat is de reden dat er nooit deugdelijk onderhoud werd 

uitgevoerd? 

5. Waarom werd er niet gehandhaafd? 

6. Waarom is er nooit een beheerder aangesteld?  

7. Waarom zoveel geld in dit project stoppen? 

8. Wat is er echt ‘kapot’ aan de Gaasperplas? 

39, 100 1. Metrolijn 53 is binnen dit project geen issue, wel kan een goed 

gebruikte Gaasperplas eraan bijdragen dat de metrolijn vaker gebruikt 

gaat worden. 2. Na ruim 40 jaar is het tijd om het park rond de 

Gaasperplas op te knappen en aan te passen, zodat de natuur de ruimte 

en zijn waarde behoudt en tegelijkertijd de recreatie mogelijkheden van 

het park aansluiten op de huidige tijd.  Er is beperkt budget beschikbaar 

voor het uitvoeren van het Toekomstplan. Kortom, de gemeente 

Amsterdam heeft niet te veel geld te besteden. 

3. zie het antwoord onder 2. 

4. het beheer van de Gaasperplas is afgestemd op een recreatiegebied, 

niet op een stadspark wat het deel van de Floriade ooit was. Daarmee is 

het onhaalbaar om te beheren op stadspark niveau.                                                  

5.  Gastheerschap staat voorop bij de inzet van de handhavers van 

Groengebied Amstelland. Tegen excessen wordt opgetreden, zo nodig 

met assistentie van politie.  

6. Groengebied Amstelland is verantwoordelijk voor het beheer en de 

handhaving van o.a. het Gaasperplasgebied. 

7. Zie het antwoord onder punt 2.                                                                                       

 uitleg 
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8. Er is sprake van achterstallig onderhoud met kapotte wegen en 

versleten bruggen. Verder zie je aan de noordzijde dat alle aangebrachte 

elementen zoals het Bastion, de kademuur, de bijzondere verharding 

aan renovatie toe zijn. Ook zijn alle bijzondere tuinen overwoekerd 

geraakt, versleten of verloren gegaan.  

Overig Festivals en horeca horen niet in de natuur. Niet in de door 

een NNN-status beschermd gebied en niet in andere 

natuur. Ringslangen wel. 

  Het houden van grootschalige (dance) evenementen voorziet enerzijds 

in een behoefte en veroorzaakt anderzijds een grote druk op het park en 

omwonenden. Binnen de opdracht voor de Gaasperplas is dit conflict 

niet op te lossen. Wel zijn er kansen om de druk op het park te verkleinen 

en de natuur meer ongestoorde ruimte te geven door een alternatieve 

route voor op- en afbouw van de evenementen te maken en in te zetten 

op zonering van recreatiedelen en natuurdelen.  

 uitleg 

Overig Waarom moet dit park zo nodig ook aantrekkelijk zijn voor 

bezoekers van buiten? Is een park voor ons bewoners niet 

goed genoeg?  

143 In alleen al Zuidoost (Amstel III, ArenApoort, Bijlmer, Gaasperdam) 

worden circa 30.000 nieuwe woningen toegevoegd. De bewoners zullen 

behoefte hebben aan (groene) recreatiemogelijkheden. De Gaasperplas 

moet deze groei kunnen opvangen. Daarnaast is de druk op de parken 

binnen de ring A10 (zeer) groot en kan de Gaasperplas, voorzien van een 

metrohalte, verlichting betekenen voor de andere parken in de stad.   

uitleg 

Overig De participatie was een poging om bestaande wetten en 

verordeningen te omzeilen door het NNN open te gooien 

voor alle mogelijke voorstellen waarvan al duidelijk is dat de 

meeste een ambtelijke en juridische toetsing niet zullen 

doorstaan.  

208, 

214, 218 

Bestaande wetten en verordeningen worden niet omzeild. De gemeente 

is transparant over de onderdelen die strijdig zijn met het ruimtelijk 

beleid van de provincie. Dat beleid biedt echter mogelijkheden om in de 

fase van het bestemmingsplan met compensatiemogelijkheden de 

passendheid binnen de NNN aan te tonen. Indien dat te zijner tijd niet 

mogelijk blijkt, zullen onderdelen van het plan (de bebouwing ten 

behoeve van horeca en een museum/bezoekerscentrum) niet uitgevoerd 

kunnen worden. 

 uitleg 

Overig In het NNN kan geen zonering bestaan met gebieden 

gereserveerd voor intensieve recreatie en festivals. De hele 

zonering voor recreatie wordt dus onttrokken aan het NNN, 

waarvoor altijd compensatie moet komen, maar die 

208, 

214, 218 

Provincie Noord-Holland is op de hoogte van het huidige gebruik. De 

Provincie geeft aan dat de Gaasperplas intensief wordt benut als 

recreatiegebied, daarbij vinden er regelmatig festivals plaats van groot 

tot klein. De mate van afwisseling in biotopen en vegetatiestructuur 

uitleg 
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nergens in de omgeving te vinden is. 

Intussen heeft men zich wel verplicht gevoeld om het NNN 

zijn plek te geven in deze plannen, net zoals men schrijft ‘de 
natuur een eigen plek te geven’ in het park; maar de meeste 
plannen 

zijn in strijd met het bestemmingsplan, met de Provinciale 

ruimtelijke verordening (ook de laatste gewijzigde versie) 

en met de intenties van alle overheden die zich 

bezighouden met het NNN. Ik verwijs daarbij naar het 

recente ambitiedocument Nederland Natuurpositief van de 

IPO, Interprovinciaal Overleg, waarin gesteld wordt dat het 

NNN versterkt en verbeterd moet worden. 

samen met de zonering in recreatief gebruik kan als basis dienen voor 

het versterken van de huidige natuurwaarden.  

Een deel van de genoemde ontwikkelingen (de bebouwing voor horeca 

en voor een museale functie) is in strijd met de NNN. Zowel de 

natuurwaarden als het oppervlak dat ermee gemoeid is, moeten 

gecompenseerd worden. Wij zijn het op voorhand niet eens met 

adressant dat daarvoor geen mogelijkheden in de omgeving zijn. Wij 

zien  mogelijkheden in de delen van/rond de Gaasperplas die nu nog 

buiten de NNN liggen. Met ecologisch onderzoek moet bepaald worden 

welke delen een compensatie kunnen zijn. Dat gebeurt in overleg met de 

belanghebbende partijen (bijvoorbeeld GGA).  

Overig Het plan is strijdig met het bestemmingsplan. Om deze 

plannen te kunnen uitvoeren is een wijziging noodzakelijk 

van het vigerende bestemmingsplan.  

167, 208, 

214, 218,  

Wat betreft de voorgestelde bebouwing, is het Toekomstplan inderdaad 

in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Daarom wordt voor de 

Gaasperplas een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

 uitleg 

Overig Het gaat ook om een totale financiële investering van 13 

miljoen euro, dus om een zeer ingrijpende herinrichting van 

de infrastructuur, van de begroeiing en van de bestemming 

van dit natuurgebied. Daarom is hier niet alleen de 

Provinciale ruimtelijke verordening van kracht die geldt 

voor het NNN, maar is ook een M.E.R, Milieu Effect 

Rapportage, noodzakelijk.  

208, 

214, 218 

 Voor het Toekomstplan is geen M.E.R noodzakelijk. Voor het 

bestemmingsplan kan dat wel het geval zijn. Te zijner tijd zal voor het 

bestemmingsplan een M.E.R toets worden gedaan om te beoordelen of 

een M.E.R noodzakelijk is.  Overigens is het bestemmingsplan, waarin 

ruimtelijke belangen worden geborgd,  het resultaat van een integrale 

ruimtelijke afweging. In deze integrale afweging worden ook alle 

milieuonderwerpen meegewogen, los van de wettelijke verplichtingen 

van de milieueffectrapportage. 

 uitleg 

Overig In elk geval zal in een gewijzigd bestemmingsplan het NNN, 

de natuur en biodiversiteit geborgd moeten zijn.  

208, 

214, 218 

Het nieuwe bestemmingsplan moet in overeenstemming zijn met de 

NNN. De NNN regels bieden ruimte voor compensatie. In overleg met de 

provincie zal bepaald worden hoe het nieuwe bestemmingsplan passend 

kan zijn binnen de NNN. Indien zo langs als die passendheid niet 

mogelijk blijkt, kunnen onderdelen van het plan niet uitgevoerd worden. 

 uitleg 
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Overig In het huidige bestemmingsplan was onterecht de 

bestemming ‘natuur’ niet opgenomen waardoor dit 
bestemmingsplan de facto niet adequaat was opgesteld; in 

de gewijzigde PRV hoeft de term ‘natuur’ niet meer 
opgenomen te worden, maar de bestemming natuur en 

biodiversiteit, dus de uitgangspunten van de EHS, nu NNN, 

en de beperkingen die het NNN stelt aan ontwikkelingen, 

blijven onverminderd van kracht, en er mag niets vanaf 

gehaald worden, zeker niet in een tijd van 

klimaatverandering die eisen stelt aan klimaatbeheersing, 

aan versterking en verbetering van het NNN, en op zijn 

minst moet behouden worden wat er nog aan natuur is. In 

de plannen zal heel veel gekapt, gerooid, gebaggerd en 

afgegraven worden. Het stadsdeelbestuur en de gemeente 

hebben zelf meegewerkt aan een wijziging van de PRV, 

zodat we nu wel zouden mogen aannemen dat men 

eindelijk de PRV zal naleven. Echter, het bestuur van 

Zuidoost heeft al aangekondigd dat men de provincie gaat 

vragen om toestemming voor inbreuken op de PRV die 

nodig zijn voor de plannen. Mijns inziens 

komt dat neer op ondermijning van bestaande wetten en 

regels. 

208, 

214, 218 

Bestemmingsplannen (of omgevingsvergunningen die afwijken van een 

bestemmingsplan) mogen geen nieuwe activiteiten in het NNN mogelijk 

maken, die per saldo leiden tot significante aantasting van de wezenlijke 

kenmerken en waarden of tot vermindering van  het oppervlak van het 

NNN, of van de samenhang binnen het NNN, tenzij er een groot 

openbaar belang is en reëel  alternatieven ontbreken (het ‘nee-tenzij’ 
beginsel). In dat laatste geval moet de aantasting zoveel mogelijk 

beperkt worden. Is deze beperking onvoldoende om aantasting te 

voorkomen, dan is aanvullend compensatie nodig. Andere schadelijke 

activiteiten zijn in beginsel niet toegestaan. Een uitzondering kan onder 

strikte voorwaarden worden  gemaakt voor’ kleinschalige 
ontwikkelingen’ (zie het onderdeel ecologisch onderzoek). 

Ondermijning van wetten en regels zou betekenen dat de gemeente 

illegale activiteiten ontplooit of vergunt. Dat is niet het geval. In het 

Toekomstplan is duidelijk aangegeven dat onderdelen van het plan (de 

bebouwing) in strijd zijn met provinciaal beleid. Deze onderdelen kunnen 

pas worden vergund en uitgevoerd als er passendheid is binnen het 

beleid. 

 uitleg 

Overig Aan de deelnemers van het traject en de bewoners van 

Zuidoost is niet meegedeeld dat de plannen in strijd zijn 

met het bestemmingsplan, met de Provinciale ruimtelijke 

verordening en in wezen een voorbereiding zijn van – zelfs 

een voorschot zijn op – een nog uit te voeren procedure 

voor het wijzigen van het bestemmingsplan Gaasperdam. 

Een dergelijke wijziging zou afgewezen kunnen worden 

door de rechtspraak. Dit participatieproces was daarom 

208, 

214, 218 

In de meedenk- en klankbordgroep is wel degelijke aangegeven dat een 

deel van de plannen, met name de bebouwing, in strijd is met het 

bestemmingsplan en met de NNN. Een bestemmingsplan wil niet 

zeggen dat er nooit ontwikkelen kunnen plaats vinden die niet 

opgenomen zijn in dat bestemmingsplan. De planologische wetgeving 

kent procedures om af te wijken van het bestemmingsplan. Ook kan een 

nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. In beide gevallen is er voor 

belanghebbenden uiteraard weer gelegenheid om( juridische) stappen te 

 uitleg 
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zeer voorbarig en ronduit misleidend voor bewoners. Als 

deelnemers dan ontgoocheld zijn over het resultaat en 

provincie en/of rijk duidelijk maken dat deze plannen of een 

deel daarvan niet door kunnen gaan, dan zet dit 

stadsdeelbestuur en GGA in feite de burgers op tegen de 

overheid. We weten intussen dat GGA geen democratische 

organisatie is. Bureau Berenschot heeft verleden jaar aan 

het bestuur van GGA een beoordelingsrapport gestuurd 

waarin het probleem werd gemeld dat in het beleid van 

GGA en RNH NV het NNN niet is geborgd. Van het 

stadsdeelbestuur en de gemeente mag verwacht worden 

dat ze wel democratisch te werk gaan. De natuur heeft 

geen eigen rechten en wordt afgewaardeerd tot decor en 

simulacrum, als simulatie van de huiskamer met alle nodige 

virtuele genoegens met consumptie. De ultieme degradatie 

van natuur tot spektakelcoulisse. 

ondernemen tegen het nieuwe beleid.  

De NNN voorziet in mogelijkheden voor compensatie. Het is niet 

misleidend als de gemeente de wensen voor de toekomst van een gebied 

inventariseert en aan de hand daarvan een afweging maakt wat wel en 

wat niet wordt meegenomen, en wat wel en wat niet tot een wijziging 

van het bestemmingsplan mag leiden. De gemeente is in het 

Toekomstplan volkomen transparant over de plannen en de al dan niet 

strijdigheid met het bestemmingsplan. 

Overig Er was en is nog steeds geen scheiding van natuur en 

recreatie in een NNN-gebied mogelijk. Het gehele gebied 

rond de Gaasperplas behoort tot het NNN. Twee derde van 

het Gaasperpark was al ingericht als stedelijke functie, 

namelijk de camping, het Planetarium, de waterspeelplaats 

en het barbecueveld, waarbij dan nog het terrein komt dat 

ingenomen wordt door festivals. Als daar nog meer 

stedelijke functies bijkomen als sport-, speel- en 

recreatievoorzieningen, dan gaat dat ten koste van de 

natuur. Een andere uitleg is niet mogelijk. Ook in de 

Ontwikkelstrategie van 2016 was het NNN onterecht niet 

geborgd. 

208, 

214, 218 

Bij bebouwing is er inderdaad sprake van strijdigheid met de NNN. Wij 

zien echter mogelijkheden om delen die nu nog buiten de NNN liggen, in 

te zetten voor compensatie. Daarvoor is uiteraard ecologisch onderzoek 

nodig of dat nu al kan of dat het creëren van extra natuur nodig is. 

 uitleg 
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Overig De sleetsheid van het park, met name de schade aan alle 

paden door festivalverkeer, zou door de veroorzakers van 

de schade betaald moeten worden, niet door de 

belastingbetalers. 

208, 

214, 218 

Deze opmerking valt buiten de reikwijdte van het Toekomstplan. 

Overigens betalen festivalorganisatoren een passende vergoeding voor 

het gebruik van het park. 

 uitleg 

Overig Alles wat een stadspark zou kunnen wensen, is al aanwezig, 

een waterspeelplaats, een barbecueveld, gelegenheid tot 

wandelen, fietsen, zwemmen, zeilen, hardlopen. Twee 

derde van het park heeft al een zware stedelijke functie. 

Recreatie die er nu weer bij zou komen, zorgt voor verdere 

aantasting en inkrimping van natuur. En dat is nu eenmaal 

niet toegestaan volgens de PRV en het NNN. Er zijn al 

diverse rondjes Gaasperplas, en elke vijf minuten met een 

zicht op een ander landschapje. De hoofdentree is het 

laatste overblijfsel van de Floriade en heeft grote charme. 

De mooie leilindenlaan is een prachtige entree. Eigenlijk 

hoort in een natuurgebied maar één belang te gelden: de 

natuurwaarde. Dat is ook vervat in de Provinciale 

ruimtelijke verordening. Een inbreuk daarop kan enkel als 

er een groot nationaal belang bestaat; amusement is geen 

groot nationaal belang. Behoud van natuur en biodiversiteit 

wel. Daarvoor is in 1990 de EHS, Ecologische 

Hoofdstructuur, juist opgericht. 

208, 

214, 218 

"In artikel 19 lid 3 van de Provinciale ruimtelijke verordening is bepaald 

dat een bestemmingsplan geen nieuwe activiteiten mogelijk maakt die 

per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke 

kenmerken en waarden. De kernkwaliteit van het gebied Gaasperplas 

zijn  ‘Besloten waterrijk bos- en parklandschap met recreatief gebruik’ In 
de toelichting bij artikel 19 van de Provinciale ruimtelijke verordening 

staat wat onder ruimtelijke initiatieven met significante gevolgen voor 

de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied wordt verstaan: 

Nieuwe voorzieningen voor en omvangrijke uitbreiding van permanente 

verblijfsrecreatie, ‘Leisure centra’ en attractieparken. Dit betekent dat 

kleinschalige initiatieven mogelijk kunnen zijn.” 

 

Zoals al eerder vermeld, is de bebouwing wel in strijd met de NNN. 

uitleg  

Overig In de lijst van bronnen die bepalend zijn voor dit 

planvoorstel heeft men de belangrijkste en meest legitieme 

bronnen weggelaten. 1. Het bestemmingsplan staat dit niet 

toe.  

208, 

214, 218 

Zie eerder in deze nota wat betreft het bestemmingsplan. Een 

bestemmingsplan wil niet zeggen dat er nooit meer besluiten mogen 

worden genomen die in strijd zijn met dat bestemmingsplan. De 

ruimtelijke ordeningswetgeving voorziet in procedures die doorlopen 

moeten worden als zo’n afwijking van het bestemmingsplan zich 

voordoet. In het geval van de Gaasperplas wordt gekozen voor het 

opstellen van een nieuw bestemmingsplan. 

 Uitleg  
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Overig Ook festivals kunnen op een gegeven moment wegens te 

grote schade en overlast verboden worden. De rechtspraak 

is nog volop bezig met een aantal probleemkwesties als de 

vergunningverlening die nog steeds niet adequaat is (twee 

besluiten werden door de Raad van State vernietigd 

wegens rechtsonzekerheid en strijdigheid met de 

Algemene wet bestuursrecht), en onderzoeken naar schade 

aan bodem en ecologie zijn nog niet bekend gemaakt en 

nog niet in de plannen opgenomen. 

208, 

214, 218 

Het Toekomstplan gaat voor evenementen uit van het vastgestelde 

beleid. Ook indien er in de toekomst redenen zouden zijn om dat beleid 

te wijzigen, heeft dat geen gevolgen voor de inhoud van het 

Toekomstplan. 

 uitleg 

Overig Dit plan is ook in strijd met de doelstellingen van het NNN, 

namelijk versterking en verbetering van natuur en 

biodiversiteit. Recent heeft minister Schouten in het IPO, 

Interprovinciaal Overleg, een ambitiedocument, Nederland 

Natuurpositief, uitgegeven waarin staat dat de 

doelstellingen van het NNN onverminderd doorgang 

moeten vinden, en zelfs uitgebreid moeten worden naar 

stadsparken. Dit plan is in strijd met de PRV. De provincie 

moet de PRV onverminderd naleven. Groengebied 

Amstelland en Recreatie Noord-Holland NV zijn geen 

democratische organisaties en de gemeente Amsterdam 

moet de provinciale regels naleven. 

208, 

214, 218 

Wij zijn van mening dat met de uitvoering van het plan de natuur 

versterkt wordt. Voor zover bebouwing in de NNN is beoogd, wordt 

onderzocht waar en in welke vorm compensatie mogelijk is rond de 

Gaasperplas. 

 uitleg 

Overig Ook de TAC zal deze plannen als ze definitief zijn 

uitgewerkt nog nader moeten onderzoeken. Dit zijn 

voorstellen die nog gewijzigd zullen moeten worden. De 

TAC gaat over de HGS, de Hoofdgroenstructuur van 

Amsterdam, die in dit gebied samenvalt met het NNN. 

208, 

214, 218 

Het is juist dat de TAC ten tijde van de zienswijzetermijn uitsluitend nog 

had  gereageerd op de concept structuurschets. Op basis daarvan was  

de TAC  positief. Het volledige Toekomstplan is recent  opnieuw 

voorgelegd aan de TAC. Het schriftelijk pré advies van de TAC wordt 

over enkele weken (stand van zaken begin oktober 2020) verwacht.  

 uitleg 

Overig Meer stedelijke functies en meer reuring zijn in strijd met de 

Rijksbufferzones die geen verstedelijking toestaan. 

208, 

214, 218 

De Rijksbufferzones zijn vervallen sinds het opstellen van de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 13-03-2012. 

 uitleg 
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Overig het organiseren van de festivals tast de natuur aan en is in 

strijd met het NNN-beleid 

164, 182, 

198, 

208,  

214, 218 

Conform het vigerend beleid zijn er in het algemeen evenementen 

mogelijk in parken en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het 

uitgangspunt is wel dat evenementen in parken alleen kunnen 

plaatsvinden indien de organisator alle nodige maatregelen treft ter 

bescherming van voorzienbare schade aan flora en fauna (inclusief de 

bodem), in het bijzonder ten aanzien van eventuele kwetsbare soorten 

en plekken, zoals de NNN-verbindingszones. Daarvoor moeten de 

geëigende planologische procedures doorlopen en dat gebeurt ook. 

 uitleg 

Overig Geen huizen aan de Gaasperplas. Groen bliift groen. 10  In het Toekomstplan zijn geen voornemens voor huizen aan de 

Gaasperplas opgenomen. 

 uitleg 

Overig Het realiseren van meer horeca en barbecue plekken is in 

strijd met het stadsdeel-én centraal beleid om  gezondere 

voeding en leefgewoonten te stimuleren. Zorg daarom voor 

meer gratis Amsterdams drinkwater op meer plekken in het 

park is hier de beste optie 

150 In het Toekomstplan worden de barbecueplekken juist teruggebracht 

naar 3 aangewezen locaties. Daarbuiten is barbecueën straks niet meer 

toegestaan. Daarbij is gezamenlijk barbecueën een onderdeel van de 

culturele identiteit van veel bezoekers van de Gaasperplas. Het beleid 

van de gemeente Amsterdam zet in op de bewustwording van gezonde 

voeding. Barbecueën kan ook op een gezonde manier. Daarbij is het 

beleid om de openbare ruimte zo in te richten dat bewegen wordt 

gestimuleerd. In het Toekomstplan zijn verscheidene gratis 

drinkwaterpunten voorzien.   

uitleg 

Overig De inrichtingsvraag moet niet zijn: hoe krijgen we het 

beheer budget voor het park rond? Maar: hoe draagt het 

Gaasperpark bij aan een gezond Amsterdam? 

156 Daar hebben we ook zeker naar gekeken. Het Toekomstplan draagt bij 

aan de oplossing van sociale problematiek, zoals obesitas, door extra 

aandacht te besteden aan buiten sporten en spelen. Een groeiende 

groep mensen sport buiten aan de Gaasperplas. Deze gaan we met dit 

plan beter faciliteren en we streven er naar dat het nieuwe ontwerp ook 

bewoners uitnodigt om  meer te gaan bewegen. Bijvoorbeeld door de 

toevoeging van sportfaciliteiten (survival, klim, beach volleybal, 

afstandsaanduiding, enz.). Ook wordt het rondje om de plas af gemaakt 

voor fietsers en voetgangers waar bij het rondje voor wandelaars breder 

en verhard wordt. 

 uitleg 
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Overig Een duidelijke onderbouwing ontbreekt hoe en wanneer de 

benodigde financiering wordt gevonden om het plan in zijn 

geheel uit te voeren. 

139, 173, 

157 

Met de beschikbare middelen kan een beperkt aantal onderdelen 

worden uitgevoerd. Bewoners worden in het vervolgtraject 

geïnformeerd over de keuze welke onderdelen als eerste op te pakken 

binnen beschikbaar budget. Bij de verdere uitwerking van de 

inrichtingskeuzen worden bewoners vervolgens weer geconsulteerd. 

Voor het uitvoeren van de overige onderdelen moet inderdaad nog 

financiering worden gevonden.  

Het Toekomstplan schetst het toekomstbeeld waar de gemeente 

Amsterdam en het Groengebied Amstelland met de Gaasperplas de 

komende jaren  naar toe willen. Het Toekomstplan biedt een kader 

waarin samen met stakeholders nieuwe ontwikkelingen afgewogen en 

ingepast kunnen worden. Dit geldt ook voor de doelmatige inzet van de 

beheermiddelen van het Groengebied Amstelland. Anderzijds biedt het 

ook concrete voorstellen waarop het plan op onderdelen verder 

uitgewerkt en uitgevoerd kan worden. Daarvoor zijn vanuit de gemeente 

Amsterdam via de Groengelden (€995.000,-) en de Kwaliteitsimpuls 

groen gelden (€2.900.000,-) beschikbaar gesteld. Het Groengebied 

Amstelland stelt €450.000,- beschikbaar.  

 uitleg 

Overig Het risico bestaat dat maatregelen t.b.v. natuurbeheer 

worden geschrapt omdat er onvoldoende budget is.  

158 Het klopt dat er beperkt budget is om het park te onderhouden. Het 

Groengebied is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het 

park en heeft met het plan ingestemd. Het Toekomstplan is een ontwerp 

op hoofdlijnen. De doorrekening van de beheerkosten laat zien dat het 

beheer van het gebied niet per se duurder wordt. In de volgende fase 

wordt het ontwerp verder in detail uitgewerkt. Pas dan kan duidelijk 

aangegeven worden welke maatregelen we hoe zullen gaan uitvoeren, 

inclusief de beheerskosten behorende bij  het vastgestelde deelontwerp. 

 uitleg 

Overig Zet de beschikbare middelen in om het park de komende 7 

jaar een oase van rust te laten zijn. In die tijd kan een 

burgerfonds opgezet worden, bijvoorbeeld door het 

instellen van een parken-tax van €10 per jaar per inwoner 

165 Het Toekomstplan zet in op het realiseren van meer diversiteit en 

kwaliteit van het groen voor de komende 40 jaar. Rust, ruimte en 

natuurbeleving zijn daarbij belangrijke kernwaarden die met het plan 

worden nagestreefd. We staan open voor initiatieven voor het opzetten 

 uitleg 
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van Amsterdam of een toeristen-tax van €1. Dit 
compenseert dan de verloren inkomsten voor alle parken.  

Ook kan er in die tijd gewerkt worden aan het opzetten van 

een burgerbeheergroep voor het onderhoud van 

bijvoorbeeld de Floriade elementen, bij planten van bomen, 

bloemenweides inzaaien en het gefaseerd maaien van de 

grasvelden. 

van buurtbeheergroepen en andere vormen van zelfbeheer en zien 

daartoe veel mogelijkheden in het gebied.  Het idee van het instellen van 

een parkentax of toeristentax valt buiten de scope van het project maar 

wordt voor kennisgeving aangenomen en door middel van dit schrijven 

bestuurlijk voorgelegd.  

Overig 

 

Is er voldoende budget om het plan te realiseren? En is het 

realistisch dat horecaondernemingen zich zullen vestigen in 

het gebied, waarvan men pachtkosten kan heffen? In de 

afgelopen jaren is elke poging tot een renderende horeca-

instelling op niets uit gedraaid. 

187 Er is voldoende budget om onderdelen van het plan uit te voeren. 

Daarvoor zijn vanuit de gemeente Amsterdam via de Groengelden en de 

Kwaliteitsimpuls groen gelden beschikbaar gesteld. Eveneens wordt 

vanuit het Groengebied Amstelland een bijdrage beschikbaar gesteld. 

De investeringen in het park dragen bij aan een beter perspectief voor 

toekomstige horecaondernemers. Ook 'placemaking', tijdelijke 

seizoensgebonden kleinschalige horeca-initiatieven zoals bijvoorbeeld 

een foodtruck in de zomerperiode, kan daar een positieve bijdrage aan 

leveren.  

 uitleg 

Overig Het niet of op termijn uitvoeren van onderdelen van het 

plan vanwege het financieringstekort brengt het evenwicht 

in het plan in gevaar. Welke onderdelen lopen het meeste 

risico en hoe cruciaal zijn deze voor dit plan? Het lijkt me 

zeer verstandig een investeringstermijnplan te maken, 

waarin deze vragen ook beantwoord worden. 

190 Met de beschikbare middelen kan inderdaad een beperkt aantal 

onderdelen worden uitgevoerd. Dit brengt het evenwicht van het plan 

niet in gevaar. Het Toekomstplan biedt een kader waarin samen met 

stakeholders nieuwe ontwikkelingen afgewogen en ingepast kunnen 

worden. Anderzijds biedt het ook concrete voorstellen waarop het plan 

op onderdelen verder uitgewerkt en uitgevoerd kan worden. Aan de 

hand van een concreet uitvoeringsvoorstel wordt het college van B&W in 

het derde kwartaal van 2020 gevraagd om een  voorkeursbesluit te 

nemen om onderdelen van het plan uit te voeren.  

Het uitvoeringsvoorstel betreft het oppakken van de Noordzijde van de 

plas en de Oost en Zuidoosthoek.  

Hiermee wordt een aaneengesloten fiets- en voetpad rondom de plas 

gerealiseerd en hoeven wandelaars en fietsers niet langer van de rijbaan 

gebruik te maken. Ook wordt hiermee de hoofdentree opgepakt 

 uitleg 
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waardoor een betere oriëntatie ontstaat. De aanpassingen aan het 

fietsnetwerk in dit deel van het park  dragen bij aan een betere oriëntatie 

met zicht op de plas. Verder wordt met de aanleg van de zwempoelen 

een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de recreatiemogelijkheden 

en wordt geïnvesteerd in verhogen van natuurwaarden door een deel 

van het park ‘terug te geven aan de natuur’ door het gebied in bepaalde 
periodes van het jaar ontoegankelijk te maken voor bezoekers.    

Overig Een eerste doorrekening van het ontwerp op de 

beheerkosten laat zien dat op basis van 

een gelijkblijvend onderhoudsniveau, de gemiddelde 

beheerkosten gelijkwaardig zijn die van de huidige 

inrichting. Het huidige beheerbudget heeft, ondanks de 

‘winsten’ op de festivals, geleid tot de deplorabele staat die 
het park nu heeft. Bij gelijkblijvend beheerniveau, zal dat 

toch weer opnieuw ontstaan? Een deugdelijke beheertoets 

lijkt nodig en financiële dekking van de uitkomst daarvan 

eveneens. 

190 In het Toekomstplan worden bepaalde beheer intensieve onderdelen 

weggehaald, zodat geld beschikbaar komt voor andere onderdelen, 

zoals meer natuurbeheer. Wij kunnen niet uitsluiten dat ook op termijn 

het beheer geïntensiveerd moet worden. 

 uitleg 

Overig Wanneer de horeca en maatschappelijk/stedelijke functie 

niet doorgaat ontstaat een dekkingstekort. Het is niet 

realistisch om te verwachten dat dit financieel tekort door 

zelfbeheer kan worden opgevangen. 

190 Zelfbeheer is geen doel om beheer en onderhoudskosten te dekken. Het 

begeleiden en stimuleren wordt gedaan om de binding en wensen van 

betrokken bewoners te faciliteren. Het Groengebied Amstelland (GGA) 

heeft ingestemd met voorliggend Toekomstplan. Het Toekomstplan is 

een ontwerp op hoofdlijnen. De doorrekening van de beheerkosten laat 

zien dat het beheer van het gebied niet per se duurder wordt. In de 

volgende fase wordt het ontwerp verder in detail uitgewerkt. Pas dan 

kan duidelijk aangegeven worden welke maatregelen we hoe zullen gaan 

uitvoeren. 

uitleg 

Overig Wordt er straks een entree prijs gevraagd voor het park?  54 Nee, het gebied is openbaar terrein en dat blijft zo!  uitleg 
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Overig Het is onduidelijk welke inkomsten worden gegenereerd 

met de festivals, of deze middelen worden besteed aan 

onderhoud en of dit de kosten van de geleden schade aan 

de natuur en infrastructuur dekt? 

Is er voldoende budget voor beheer en onderhoud voor 

het plan met inbegrip van het herstel van schade als 

gevolg van de festivals? 

90, 150, 

153, 158 

Schadeherstel is voor rekening van de organisator. Opbrengsten uit 

evenementen maken deel uit van dekking van onderhoudskosten en de 

exploitatiekosten van GGA. Uit deze begroting wordt het onderhoud 

betaald voor het gehele beheergebied van GGA. 

 uitleg 

Overig Het plan is onvoldoende duidelijk en behoeft meer 

concrete uitwerking voordat tot uitvoering kan worden 

overgegaan. 

158 Dat is correct. Het Toekomstplan is een plan op hoofdlijnen. In de 

volgende fase zal deze verdere uitwerking plaatsvinden. 

 uitleg 

Overig Is voor een plan als dit, of onderdelen ervan, een MER-

rapportage nodig?  

167 Voor het Toekomstplan is geen M.E.R noodzakelijk. Voor het 

bestemmingsplan kan dat wel het geval zijn. Te zijner tijd zal voor het 

bestemmingsplan een M.E.R toets worden gedaan om te beoordelen of 

een M.E.R noodzakelijk is.  Overigens is het bestemmingsplan, waarin 

ruimtelijke belangen worden geborgd,  het resultaat van een integrale 

ruimtelijke afweging. In deze integrale afweging worden ook alle 

milieuonderwerpen meegewogen, los van de wettelijke verplichtingen 

van de milieueffectrapportage.  

uitleg 

Overig Ik ben bang dat mede doordat in het ontwerp niet exact 

beschreven hoeveel en waar er gekapt moet worden er 

straks rigoureus op ingezet wordt in het definitieve 

ontwerp en er uiteindelijk toch een enorme kaalslag 

plaats gaat vinden. Wordt dit definitieve ontwerp nog ter 

inzage beschikbaar gesteld? 

183 Bij de verdere uitwerking van het ontwerp bekijken we waar en welke 

bomen er gekapt moeten worden. Bewoners zullen bij de verdere 

uitwerking van het ontwerp wederom betrokken worden. Overigens is 

het niet zo dat er zomaar bomen gekapt mogen worden. Op grond van 

de in Amsterdam geldende Bomenverordening is het verboden zonder 

vergunning van het college van B&W een houtopstand te vellen of te 

doen vellen. De vergunning of jaarvergunning kan worden geweigerd in 

verband met: a.de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand; b.de 

waarde van de houtopstand voor het stadsschoon of het landschap; c.de 

cultuurhistorische waarde van de houtopstand; 

d.de waarde van de houtopstand voor de leefbaarheid. Er worden dus 

niet zomaar bomen gekapt. 

uitleg 
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Overig Hoe verhoudt het Toekomstplan zich tot de plannen t.a.v. 

de Diemerscheg en het plaatsen van windmolens nabij de 

Gaasperplas? En wat betekent de optelsom van al die 

plannen voor rust en de natuur?  

187, 124 In het kader van het onderzoek naar mogelijkheden om meer duurzame 

energie op te wekken is het Gaasperplas als zoekgebied genoemd voor 

het plaatsen van windmolens. Een zoekgebied is een plek waar 

windmolens zouden kunnen staan. Het windmolenproject is onderdeel 

van de Regionale Energiestrategie en heeft een eigen traject, 

waarbinnen ook participatie plaatsvindt. Het is op dit moment nog niet 

duidelijk of de Gaasperplas echt als gebied voor windmolens wordt 

aangewezen. Daarom maakt dit nog geen onderdeel uit van het 

Toekomstplan. Mocht de Gaasperplas  als plek voor windmolens wordt 

aangewezen, dan kan dat gevolgen hebben voor het Toekomstplan zoals 

dat er nu ligt. Op dit moment weten wij nog niet hoe en wat de gevolgen 

voor het plan dan zijn. Wij informeren u zodra wij meer weten. Houd 

daarvoor ook onze website in de gaten. Overigens moeten er voor de 

locaties van windmolens aparte procedures worden gevoerd en loopt er 

een participatietraject om binnen Amsterdam tot een keuze te komen 

voor windmolenlocaties. 

uitleg 

Overig Vooral bij ingrepen in de meer natuurlijke delen is 

voorafgaand goed onderzoek noodzakelijk. Wat wil men 

bereiken, hoe, waarom? Enz. 

198 Het Toekomstplan is een plan op hoofdlijnen. In de volgende fase zal 

deze verdere uitwerkingsslag plaatsvinden. Op basis van deze uitwerking 

zal uitgebreid vervolgonderzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de 

effecten van de voorgestelde ingrepen op de natuur. 

 uitleg 

Overig In de nota staat dat er veel lokale jongeren tot de 

bezoekers van de festivals behoren. Wij weten niet hoe 

groot het percentage is, maar hoe meer lokale jongeren er 

gebruik van maken, hoe logischer het is ruimte voor 

festivals in het park te reserveren. De keerzijde is dat er 

ook mensen om de festivalterreinen heen wonen, of op 

een andere manier van het park gebruik maken. 

Nou is (geluid)overlast niet iets dat hier in dit plan wordt 

geregeld, maar voor een samenhangend beleid is het 

goed bij elk onderdeel in welk plan dan ook het geheel 

190 In het nieuwe bestemmingsplan worden evenementen opgenomen 

conform de door de gemeenteraad vastgestelde locatieprofielen voor 

evenementen. De resultaten betreffende akoestische geschiktheid zijn 

vastgelegd in het ‘Onderzoek Evenementenlocaties 2017’ van het 
Geluidbureau, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Deze studie is 

te vinden op de website van de gemeente Amsterdam. 

Geluidsonderzoek en de effecten op de omgeving is een onderdeel van 

de planologische procedure voor evenementen, die doorlopen wordt bij 

de aanvraag omgevingsvergunning. 

 uitleg 
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zichtbaar te maken en onderdeel te laten zijn van de 

afwegingen en de besluitvorming. Het kiezen van locaties, 

plaatsing van de podia, geluidwerende maatregelen 

(‘antigeluid) e.d. hoort hier in dit plan in de afweging 
zichtbaar te zijn. Zeggen dat dat een uitdaging is, is iets te 

mager. Hoe ziet het locatieprofiel eruit en is dat wel 

passend met wat hier in de nota staat? Hoe is de relatie 

daarvan met het bestaande bestemmingsplan of worden 

er (meer) randvoorwaarden meegegeven voor het nieuwe 

bestemmingsplan? 

Overig Met deze plannen wordt het Gaasperpark een inrichting, 

de wettelijke term voor elke door de mens bedrijfsmatig 

of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen 

bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te 

worden verricht. Hiervoor gelden wettelijke 

verplichtingen en inrichtingen zijn in een natuurgebied 

niet toegestaan. Recreatie Noord-Holland NV is in elk 

geval een bedrijf met als doel het opbouwen van meer 

recreatiemogelijkheden, waaronder festivals. Tegen deze 

plannen zijn zeer veel bedenkingen en bezwaren in te 

brengen. Het is daarom niet aan te raden en niet 

verantwoordelijk om deze plannen tegen de regels in en 

tegen de eisen van deze tijd van klimaatverandering in 

door te drukken.  

208, 214, 

218 

De stelling dat het Gaasperpark in de zin van milieuwetgeving, waar 

respondent waarschijnlijk op doelt,  een inrichting wordt, is pertinent 

onjuist. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ook roept dit alles bij mij de vraag op of deze plannen niet 

strijdig zijn met het bestemmingsplan. 

In ieder geval kunnen we stellen dat de natuurwaarde van 

dit gebied achteruit gaat. 

101 Onderdelen van het Toekomstplan, de bebouwing, zijn strijdig met het 

vigerende bestemmingsplan. Er wordt een nieuw bestemmingsplan 

opgesteld. 

De opmerking dat de natuurwaarde achteruit gaat wordt niet 

onderbouwd. Het plan is er juist op gericht om de natuurwaarde in grote 

delen van het gebied te verbeteren. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Het toerisme beleid van de gemeente Amsterdam 

verdient toetsing aan regelgeving inzake milieu en 

klimaat-doelen van de landelijke overheid. Zeker nu een 

kwetsbaar gebied, zoals het Gaasperpark, betrokken 

wordt bij het toerisme beleid, hetgeen gevolg is van 

wijziging van het bestemmingsplan van dit gebied. 

91 Het betrekken van het Gaasperpark bij het toerismebeleid is geen gevolg 

van het nieuw op te stellen bestemmingsplan. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Zorg ervoor dat het park geen gratis locatie wordt voor 

professionele groepen.  

90 Niet duidelijk is wat wordt bedoeld met professionele groepen. 

Horecaondernemers en evenementenorganisaties betalen de vereiste 

erfpacht, huur en leges om gebruik te maken van het park en voor de 

vereiste vergunningen. Voor een evenementenvergunning moeten leges 

worden voldaan. Het aantal bezoekers bepaalt de hoogte van het 

bedrag. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Door toename van toerisme zal de unieke 

aantrekkingskracht van de natuur en het mooie 

stiltegebied voor bewoners en diersoorten dalen.  

2, 111, 168 De in het Toekomstplan voorgestelde zonering zal eraan bijdragen dat 

rust en biodiversiteit in balans zijn, samen met het voorstel om de 

aanvoerroute voor het noordelijke evenemententerrein te verplaatsen. 

Dit zorgt ervoor dat de zone natuur rustiger blijft ook wanneer toerisme 

toeneemt en tijdens de periode van de evenementen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig  Natuurbeleving niet aantasten door commerciële 

instellingen toe te staan 

28, 114, 

115,  

208, 214, 

218 

Het is onduidelijk welke commerciële instellingen bedoeld worden. De 

wens voor horeca of de festivalorganisatoren. 

In het Toekomstplan zijn enkele zoeklocaties opgenomen waar wij 

horeca willen toestaan. Deze bevinden zich alle binnen de zonering 

recreatie. Bij het eventueel plaatsen van een gebouwde voorziening 

speelt natuur(beleving) ook een belangrijke rol. De grond zal 

aangrenzend aan het gebied gecompenseerd worden en het gebouw zal 

natuurinclusief worden ingepast. Door de grenzen van de 

werkingsgebieden NNN en Landelijk Gebied uit de 

Omgevingsverordening 2020 van Noord-Holland kan een gebouwde 

horecavoorziening thans niet worden gerealiseerd. Ten aanzien van de 

evenementen verwijzen wij graag naar de vastgestelde locatieprofielen. 

Hierin is het maximum aantal festivals opgenomen. Het valt buiten de 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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reikwijdte van dit project om te bepalen of de organisatie van 

evenementen door commerciële instellingen in het gebied van de 

Gaasperplas kunnen worden georganiseerd. Wel is in het Toekomstplan 

gezocht naar een betere balans tussen natuur en het 

evenemententerrein door de aanvoerroute te verplaatsen en de 

opstallen op termijn buiten het Gaasperplasgebied te houden.  

Overig In dit plan zal veel natuur moeten wijken voor recreatieve 

doeleinden en horeca. Dat zal de natuur en de bewoners 

geen goed doen. Te veel aandacht op recreatie.  

29, 39, 43, 

56, 101, 

187, 191 

Het Toekomstplan biedt inderdaad ook ruimte voor recreatie. Op 

sommige plekken zal dat ten koste gaan van natuur maar op andere 

plekken wordt dat ruimschoots gecompenseerd.  Door te kiezen voor 

een duidelijke zonering (scheiding in het gebied) van rust, ruimte en 

natuur(beleving) enerzijds en (intensieve) recreatie anderzijds kunnen we 

zowel de natuurwaarden en biodiversiteit in het gebied verhogen en 

voorzieningen treffen zoals een BBQ-plek die door veel gebruikers van 

het park als waardevol en belangrijk wordt gevonden. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het gaat helaas weer om een verdienmodel, waarbij de 

natuur het onderspit delft. Het gaat alleen maar over geld 

en macht. 

29, 32, 

141, 177 

Het doel van het plan is om het park beter aan te laten sluiten op de 

behoeften van meer gebruikers van meer verschillende doelgroepen. 

Een ander belangrijk doel is om de natuurwaarde te verhogen in het 

gebied.   

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Bomen kappen om andere bomen kans te geven valt 

onder deugdelijk beheer. 

39, 100 Het klopt dat het kappen van bomen nodig is om meer variatie in 

beplanting te realiseren en andere bomen de ruimte te geven. Ook kan 

daardoor zonlicht weer toetreden op natuurvriendelijke oevers en de 

kruidenrijke grasvegetaties.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Bomen die terug geplant worden zijn geen compensatie, 

het duurt jaren voordat ze volwassen zijn 

39, 100, 

119 

Het kappen van bomen zal zorgvuldig afgewogen worden. In de 

volgende fase worden bomen geïnventariseerd op soort, vitaliteit en 

levensverwachting. Dit zal een belangrijke rol spelen bij de bepaling of 

bomen wel of niet gekapt zullen worden. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig In dit Toekomstplan is totaal geen rekening gehouden 

met het feit dat het hele Gaasperpark in het Natuur 

Netwerk Nederland (NNN) ligt. Daardoor dreigen er 

39, 43, 

100, 105, 

164, 182,  

Het klopt dat de Gaasperplas onderdeel uitmaakt van het NNN. Het is 

echter zo dat ook recreatie onderdeel uitmaakt van deze NNN-gebieden. 

Dit kan ook op een goede manier samengaan. Voor zover het 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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ingrepen gedaan te worden die niet passen bij de 

bijzondere status van dit gebied.  

208 Toekomstplan strijdig is met de NNN (dat betreft de bebouwing voor 

horeca en een eventueel museum) is het Toekomstplan daar transparant 

over (zie hoofdstuk Financiën en Risico’s): deze onderdelen kunnen pas 
worden uitgevoerd als zij passen binnen kaders van het provinciaal beleid 

dus (bijvoorbeeld) met een verschuiving van de NNN begrenzing.  

Overig Komt het misschien door de verantwoordelijke 

bestuurder J. Wedemeijer van de SP? Hij zit immers ook in 

het bestuur van Groengebied Amstelland. Zij hebben 

jarenlang zorggedragen voor dit prachtige gebied en gaan 

nu ineens over stag voor een zak van 13 miljoen euro. 

Wedemeijer, met 2 petten op, gaat voor festivals, 

onbeschutte fietspaden, een openluchttheater, een 

museum, kunst ipv bomen, een stenen labyrint, 2 poelen 

voor misschien een ringslang , pop up evenementen, een 

concertgebouw, horeca. Dat alles in plaats van de 

onschatbare natuurwaarde van ‘Hoofd Groenstructuur 
Amsterdam’ (bij wet vastgelegd), waardoor mens en dier 
nog kunnen ademhalen. Onze buurt Nellestein is hieraan 

aangepast doordat deze totaal autoluw is en vol bomen 

en struiken staat. De buurt is een verlengde van het park. 

Veel mensen hier genieten elke dag van de bomen en de 

vogelgeluiden, net als de vele bezoekers uit het centrum. 

In deze stad is Gaasperpark een van de weinige, of de 

enige plek, om helemaal tot rust te komen en op te laden. 

Met dit plan wordt dat teniet gedaan. 

2, 45, 56  Ook na uitvoering van het Toekomstplan zal de Gaasperplas een plek zijn 

waar men tot rust kan komen. De zonering voor recreatie en natuur zal 

daar zeker aan bijdragen. De Hoofdgroenstructuur is geen wet, maar 

beleid van de gemeente Amsterdam. Er zijn binnen de gemeente 

procedures voor toetsing aan de Hoofdgroenstructuur. Die procedures 

zijn en worden bij het Toekomstplan gevolgd. 

Het klopt dat de gemeente Amsterdam een van de deelnemers is binnen 

Groengebied Amstelland. De gemeenteraad is de bevoegde instantie 

voor het vaststellen van dit Toekomstplan, niet een individuele 

bestuurder. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Dit park is NU een groene oase tussen de stroom van 

verkeer op de A1,A2,A9 en N236. De bomen geven 

zuurstof onder de aanvliegroute van Schiphol. Even 

bijkomen van alle stikstof overschrijdingen in Nederland 

dus. Het park heeft een grote milieuwaarde en dat is 

absoluut niet terug te vinden in dit plan. 

45 De kernwaarden rust en natuur(beleving) zijn een belangrijk onderdeel 

binnen het Toekomstplan. Ondanks de intensivering voor recreatie (rust 

zoeken en natuurbeleving zijn ook vormen van recreatie) zal de 

Gaasperplas ook na de uitvoering van het Toekomstplan nog een groene 

oase zijn. Overigens heeft het park bij de ontwikkeling van de 

natuurwaarde ook last van de overschrijding van de stikstofnormen.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig In het plan is volgens Natuurbescherming ZO  de 

natuurwaarde sterk onderbelicht. De natuur wordt 

richting de N236 geschoven, waar het verkeer raast en 

waar in de zomer een overvolle luidruchtige camping ligt. 

De bewoners van Nellestein vrezen dat het Gaasperplas 

park zal eindigen zoals het Mandelapark dat met veel 

subsidie is ‘bedacht en gepland’ en dat door het kappen 

van honderden bomen is verworden tot een kale en 

gevoelloze graswoestijn met in een hoekje voor de 

‘natuurwaarde’ een morsdode vlindertuin pal aan de A9. 
We zijn dus gewaarschuwd wat de gemeente kan 

aanrichten met meer sport, spel, kunst en vertier. Dus wat 

willen de buurtbewoners daar nu? GROEN. 

45 Het Toekomstplan heeft als doel om de sfeer van het park overeind te 

houden en geen tweede Nelson Mandelapark te worden.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Laat de vogels, dieren en bewoners met rust. 29, 70,  

194 

De kernwaarden rust en natuur(beleving) zijn een belangrijk onderdeel 

binnen het Toekomstplan. Ondanks de intensivering voor recreatie (rust 

zoeken en natuurbeleving zijn ook vormen van recreatie) blijft  er veel 

ruimte  voor deze kernwaarden. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig ‘De natuur krijgt zijn eigen plek,’ moet worden: ‘de natuur 

behoudt zijn plek’. De natuur moet in dit plan veel te veel 

inleveren. 

39, 43, 56 De term 'de natuur krijgt zijn eigen plek' is in het Toekomstplan 

opgenomen omdat in de huidige situatie verschillende vormen van 

recreatie door het hele gebied zijn toegestaan. Het Toekomstplan stelt 

voor om gebieden aan te wijzen waar dat niet meer mag en de natuur 

dus "zijn eigen plek" krijgt.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Het kappen van bomen is beslist niet gewenst. 2, 39, 43, 

56, 95, 96, 

97, 100, 

106 107, 

108, 194 

Bij goed onderhoud van een park en om grote biodiversiteit in een 

relatief klein groengebied te behouden, is het nodig om bomen te 

kappen. Het is daarom niet mogelijk en niet wenselijk om alle huidige 

bomen te laten staan.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het toekomstplan tast het park aan en is een bedreiging 

voor de natuur. De natuur in het park zou versterkt en 

verbeterd moeten worden. 

56, 95, 96, 

97, 106, 

107, 108  

Wij zijn van mening dat met het Toekomstplan de natuur juist een betere 

positie krijgt dan in de huidige situatie. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Maak van de Gaasperplas geen pretpark of prestige 

project. 

29, 39, 

100, 176 

De kernwaarden rust en natuur(beleving) zijn een belangrijk onderdeel 

binnen het Toekomstplan. Ondanks de intensivering voor recreatie (rust 

zoeken en natuurbeleving zijn ook vormen van recreatie) zal er veel 

ruimte zijn voor deze kernwaarden. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig het is een besloten park, liever meerdere doorkijkjes 

maken dan hele struik- en boomlaag weg te halen.  

99 In de volgende fase van het Toekomstplan wordt nader bekeken waar en 

hoe groot de doorkijkjes op de plas zullen worden.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Er mag niets veranderen aan het park, behoud de natuur 

en de bijzonder plekken in het park. 

70, 140, 

206  

In het Toekomstplan is ernaar gezocht om de doelen te kunnen 

realiseren met behoud van de sfeer van het park. Veel participanten 

vinden natuurbeleving en rust het meest belangrijk. In het Toekomstplan 

is daarmee rekening gehouden.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Kap geen gezonde bomen. 105 We zullen het uiterste doen om gezonde bomen te behouden. Alleen als 

het absoluut noodzakelijk is, worden bomen gekapt. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Er wordt gesproken over “Variatie in beplanting beperkt, 
met name aan de zuidzijde”. Ook de zuidzijde is meer dan 
prachtig met dat ruiterpad op de dijk. Het valt mij iedere 

keer op dat het er zo mooi uitziet met dat hoogteverschil, 

dat uniek is voor een park in Amsterdam. Ik geniet er elke 

keer van. Niet zo vaak maaien en niet alles tegelijk voor 

de insecten, zoals plaatselijk al gedaan wordt, dat kost 

119 Ook wij vinden dat de zuidzijde met het hoogteverschil heel mooi is. Dit 

hoogteverschil zegt echter niets over de variatie in beplanting. Deze kan 

sterk verbeterd worden en zal de beleving van dat gebied mooier maken.   

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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niets en ziet er prachtig uit. 

Overig Stadsdelen Amsterdam Oost en Zuid hebben een ecolint 

aangelegd. Hierin is extra aandacht voor een natuurlijke 

oeverbeplanting. Stadsdeel Zuidoost heeft geen 

aansluitend ecolint.  

139, 157, 

160,  173  

Stadsdeel Zuidoost ligt los van de rest van Amsterdam. Diemen en 

Duivendrecht liggen er tussen. Het is klopt dus dat er geen aansluitend 

ecolint bestaat tussen stadsdeel Oost of Zuid met stadsdeel Zuidoost. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Graag meer natuurbehoud. 

Het park zoals het er nu nog bij ligt is een mooi stuk 

natuur waar veel vogels en andere dieren zich thuis 

voelen, met stilte plekken waar ze rustig en uit het zicht 

kunnen nesten en hun jong groot brengen. Er is niets 

leuker als je nu een rondje plas doe om dat allemaal te 

kunnen beleven. 

142, 146, 

149 

in het Toekomstplan is een grote focus gelegd op natuur, door te werken 

met een natuurzone en diverse voorstellen te doen om de biodiversiteit 

te vergroten. Zo worden delen van het park teruggegeven aan de natuur 

en tijdens het broedseizoen  ontoegankelijk gemaakt voor bezoekers. Na 

de uitvoering van het plan blijft de Gaasperplas nog altijd een gebied 

waar veel natuur en rust te vinden is. De zonering van natuur en recreatie 

draagt daaraan bij. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het Gaasperplasgebied heeft binnen de natuurboog een 

unieke plek, met een unieke natuur. De natuurboog 

waarbinnen het gebied valt, is in zijn geheel 

veenweidegebied, met beschermde status. Planten, 

vogels, insecten en bijen profiteren van de ‘verwaarlozing’ 
en daarmee van de natuurlijke diversiteit. Het gaat om 

een bijzondere plek, een bijzondere ecologische 

natuurverbinding tussen de delen van het natuurnetwerk 

zelf en de aansluitingen op de Natura 2000-gebieden. Het 

is niet voor niets dat deze ecologische hoofdstructuur de 

status van Natuurnetwerk Nederland (NNN) kreeg, al 

heeft het zeker kenmerken voor een upgrade tot Natura-

2000 gebied. 

150 Het Toekomstplan houdt er rekening mee dat het Gaasperplas gebied 

grotendeels in het NNN ligt. Voor aanwijzing als (Europees) Natura-2000 

gebied, moet een gebied aan specifieke habitat- en aanwezigheid van 

beschermde vogeleisen voldoen. Het Gaasperplasgebied voldoet daar 

niet aan. Overigens liggen er ook aansluitend aan de Gaasperplas geen 

gebieden die de status Natura-2000 hebben. De status van Natura 2000 

gebied is voor de Gaasperplas een brug te ver. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De bescherming van de natuur en zeker die met de NNN-

status, is van levensbelang voor mens, dier en natuur. 

150 Het Gaasperplasgebied is vanaf de aanleg bedoeld als recreatiegebied. 

Met het Toekomstplan willen we een meer uitgesproken zonering van 

natuur en recreatie maken, waar ook de natuur baat bij heeft.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Wat is gewenst? Meer biodiversiteit! Meer rust! Meer 

bomen! 

160 De kernwaarden rust en natuur(beleving) zijn een belangrijk onderdeel 

binnen het Toekomstplan. Ondanks de intensivering voor recreatie (rust 

voor 

kennisgeving 
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en stilte opzoeken zijn  ook vormen van recreatie) zal er veel ruimte zijn 

voor deze kernwaarden.  Ook na uitvoering van het Toekomstplan zal de 

Gaasperplas een plek zijn waar men helemaal tot rust kan komen. De 

zonering voor recreatie en natuur zal daar aan bijdragen. 

aangenomen 

Overig Het gaat slecht met de natuur dus laat dit prachtige 

gebied met rust! Laat het een echt natuurgebied zijn. 

130, 181, 

182  

Wij zijn van mening dat met het Toekomstplan de natuur juist een betere 

positie krijgt dan in de huidige situatie. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De zichtlijnen vanuit de zuidelijke entrees worden wel erg 

open. 

183 Het kappen van bomen ten gunste van een betere oriëntatie en beleving 

door zicht op de plas zal zorgvuldig afgewogen worden. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Maak geen doorzichten zodat er vanuit de wijk zicht komt 

op de plas. Vanaf de plas wil ik geen zicht op de woonwijk 

hebben. 

226, 235, 

236 

Het gaat in het Toekomstplan om zicht op de plas, het zicht naar de 

woonwijken toe zal niet of weinig veranderen. De wijkentrees zullen wel 

duidelijker herkenbaar worden. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Honderden verschillende diersoorten (m.n. vogels) maken 

gebruik van het park door de seizoenen heen. Het is uniek 

en bijzonder om zo'n verscheidenheid aan diersoorten te 

zien zo dichtbij en in de stad. 

189 Met de uitvoering van Toekomstplan verwachten wij dat dit nog verder 

gaat toenemen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Goed dat de soortenrijkdom in het park verbeterd wordt 

en dat de natuur voorrang krijgt, net als 

natuurvriendelijke oevers en bepaalde beplanting die in 

voedselvoorziening voorziet voor vogels, insecten en 

zoogdieren. Echter; dit is te sporadisch, opportunistisch, 

versnipperd en veel te kleinschalig 

189 In het Toekomstplan is  een grote focus gelegd op natuur. In het 

Toekomstplan wordt natuur versterkt in voornamelijk de natuurzones. In 

de recreatie zone zal de natuurwaarde minimaal blijven zoals die is. Het 

blijft dus een groot gebied met veel natuur.   

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig M.b.v. het TEEB als instrument, 

(http://www.teebweb.org/) the Economics of Ecosystems  

and  Biodiversity, zou berekend kunnen worden hoeveel 

en hoe groot de schade is die hier bovengenoemde zaken 

aanrichten aan onze natuur en biodiversiteit, en zodoende 

zichtbaar gemaakt dat dit niet opweegt tegen bv de 

inkomsten voor de gemeente van een muziekfestival, 

191 Bij de totstandkoming van dit plan zijn ecologen en natuurspecialisten 

betrokken. Wij zijn van mening dat met het Toekomstplan de natuur 

juist een betere positie krijgt dan in de huidige situatie. 

 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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bomenkap etc. Dit lijkt mij essentieel voor een integrale 

beoordeling van dit "Toekomstplan".  

Overig Werkelijk herstel, echte verbetering is pas mogelijk als 

wordt afgezien van het steeds opnieuw op fatale wijze 

aantasten van de waarden van het park door misbruik 

ervan.  

Dat kost geld, zeker. Maar het nu doen van allerlei 

investeringen, die in de praktijk in feite snel weer teniet 

worden gedaan, kost ook  - tevergeefs geïnvesteerd- geld. 

Amsterdam, de provincie, buurgemeenten, geef groen 

licht voor geld voor de Gaasperplas! Voor de broodnodige 

vitamine G voor Gaasperdammers en alle gasten! Wij zijn 

voor het aanpakken van echt verwaarloosde elementen in 

en delen van het park. 

198 Bij de totstandkoming van dit plan zijn ecologen en natuurspecialisten 

betrokken. Wij zijn van mening dat met het Toekomstplan de natuur 

juist een betere positie krijgt dan in de huidige situatie. 

 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De visie van Groengebied Amstelland en Recreatie Noord-

Holland NV Waar het GGA om gaat werd duidelijk tijdens 

het symposium van 28 november j.l.: het gaat niet om 

natuur, maar om de voorstelling van natuur middels 

koptelefoons en virtual-reality brillen, de natuur als decor. 

Van natuurgebied naar pretpark. Recreatie is verworden 

tot aanpassing van de natuur aan de moderne mens die 

alles bekijkt vanuit het standpunt van spektakel en 

consumptie; aan echte natuur is geen behoefte want die 

kan zoveel idyllischer en ongevaarlijker voorgesteld 

worden middels de moderne techniek. 

Het is wel vreemd dat een dergelijke maatschappelijke 

visie op natuur en recreatie nu gepromoot lijken te 

worden door een gemeentelijke coalitie die zich ‘groen en 
democratisch’ 
noemt. 

208, 210, 

214, 218  

Wij denken dat met het Toekomstplan een goed evenwicht is gevonden 

tussen natuur en recreatie door een groeiend aantal bezoekers. Het is 

geen pretpark, maar ook geen Amazonegebied. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Van een balans kon geen sprake zijn, want natuur was niet 

het uitgangspunt. De balans ging enkel over de 

verschillende belangen van sportverenigingen en 

bedrijven en de ongelimiteerde wensen van sommige 

bewoners. Dat men daarmee sociale problemen als 

obesitas wil aanpakken, is vreemd als het hele park door 

GGA al opengesteld was voor barbecues en een van de 

wensen van het bestuur ook was het uitbreiden van dit 

soort recreatie. Hierdoor wordt het probleem van obesitas 

alleen maar groter. Er zijn al genoeg sportmogelijkheden 

in en om het park, zowat elke honderd meter is er wel 

wat. Natuur wordt dus opzij geschoven voor steeds meer 

sport en commerciële recreatie. De kaarten van de 

gemeente met aanwezige voorzieningen zijn verouderd; 

er zijn veel meer voorzieningen dan op de kaart te zien is. 

208, 210, 

214, 218  

De kernwaarden rust en natuur(beleving) zijn een belangrijk onderdeel 

binnen het Toekomstplan. Ondanks de intensivering voor recreatie (rust 

zoeken en natuurbeleving zijn ook vormen van recreatie) zal er veel 

ruimte zijn voor deze kernwaarden. 

 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Geen zichtlijnen vanaf het fietspad op de plas. Men moet 

een veilige blik naar voren blijven richten. Wie zicht wil 

hebben gaat maar wandelen.  

208, 210, 

214, 218  

Het kappen van bomen ten gunste van een betere oriëntatie en beleving 

door zicht op de plas zal zorgvuldig afgewogen worden.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Een ‘statige rechte route’ naar het platanenpleintje zal de 
interessante en zeer fraaie ingang van het park, zowat het 

enige belangrijke overblijfsel nog van de Floriade, 

vervangen door een zeer saaie maar directe 

festivalingang, een soort slurf voor hooligans. Of probeert 

men met de herinrichting de zichtbare schade aan het 

parkmeubilair door barbecuers te verdoezelen en te 

verwijderen? Het merendeel van de oude en prachtige 

bomen en struiken zullen hiervoor moeten verdwijnen. 

Het fraaie heuveltje met beukhagen en schaakhoekje zal 

voorgoed verdwijnen voor een festivalslurf. 

208, 210, 

214, 218  

De argumenten voor deze ingrepen zoals ze in het Toekomstplan zijn 

verwoord, bevatten niet het argument festivalslurf. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Bevindingen over groen en natuur uit de participatie en in 208, 210, De ringslang is als doelsoort gekozen omdat dit dier de hoogste eisen voor 
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het ontwerp. Wat ik heb meegemaakt in het 

participatieproces en hoorde van bewoners is dat men het 

groen en de bomen wilde behouden en het groene aspect 

van het park nog wilde verbeteren. De soortenrijkdom 

wordt niet bepaald door doelsoorten als de ringslang. 

Biodiversiteit gaat over alle dieren en planten. Daarin 

moet een balans zijn. Ontbreekt die balans door 

overmatig kappen en rooien, zoals in deze plannen wordt 

gewenst, of door intensieve recreatie en festivals, dan 

ontstaan er plagen als de eikenprocessierupsenplaag. Het 

verjagen van fauna, vooral vogels, door intensieve 

recreatie, is schadelijk voor de biodiversiteit. Beschermde 

vogels als de ransuil zijn al uit het park verdreven door 

festivals. Zonering van recreatie en natuur is een absurd 

plan. De natuur kent geen zonering. De mens jammer 

genoeg wel, en de zonering bestaat dan uit het bewust 

verjagen/verwijderen van fauna en flora uit de 

recreatiezones, door menselijke activiteiten als 

barbecues, festivals, sportevenementen en bewust 

natuuronvriendelijk beheer. 

214, 218  stelt aan haar natuurlijke omgeving. Wanneer het terrein voor de 

ringslang voldoende natuurlijk is inricht dan is dit voor heel veel andere 

dieren ook het geval. Daarom is dit dier gekozen als doelsoort.  

Wij zijn van mening dat met de uitvoering van het Toekomstplan de 

Gaasperplas de natuurwaarden en biodiversiteit worden vergroot. De 

zonering van natuur en recreatie zal hier zeker aan bijdragen. 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Bevindingen over recreatie en Floriade uit de participatie 

en ontwerp. 

Natuurlijk zijn er veel kansen voor meer recreatie, sport en 

spel, maar er zijn al genoeg voorzieningen hiervoor. 

Overdaad schaadt. 

208, 210, 

214, 218  

Mits passend bij een groen gebied als de Gaasperplas, op de goede 

locatie (binnen de zonering recreatie) en zorgvuldig ingepast vinden wij 

extra voorzieningen voor sport en spel goed verdedigbaar.  Uit de 

participatie zijn veelvuldig wensen naar voren gekomen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Horeca op een fraaie plek met zicht op de Gaasperplas 

verstoort de natuurbeleving. Het nadeel van horeca is dat 

die steeds willen uitbreiden. Ballorig aan de zuidoever is 

gebouwd in strijd met het bestemmingsplan en toen het 

in feite illegaal gebouwd was werd wel de voorwaarde 

gesteld dat op de noordoever geen horeca mocht komen. 

Nu wenst Ballorig weer uitbreiding en wordt de belofte 

over het Gaasperpark gebroken. Commercie wil nu 

eenmaal steeds meer. Dat is al voldoende reden om die 

permanent te weren uit dit natuurgebied. Horeca 

betekent stap voor stap afbraak van natuur, die enkel nog 

als decor mag dienen, ter verhoging van de winsten. 

208, 210, 

214, 218  

De locaties die in het rapport worden voorgesteld voor horeca, zijn 

zorgvuldig afgewogen. Het Toekomstplan is een visie voor de langere 

termijn, waarin de locaties zijn genoemd waar horeca zou kunnen 

komen. Uit de participatie blijkt vraag naar verschillende horecalocaties. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Zichtlijnen zijn niet nodig, bewoners zijn binnen een paar 

minuten al in het park met zicht op de plas. Een park 

wordt pas boeiend door het telkens veranderende 

uitzicht. 

208, 210, 

214,218  

Het kappen van bomen ten gunste van enkele zichtlijnen op de plas 

draagt bij aan een boeiend park met telkens een veranderend (uit)zicht. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het schort in dit plan aan respect voor natuur, aan een 

balans tussen overlast en recreatie, aan democratie en 

aan visie en werkelijkheidszin. De opstellers klagen erover 

dat er geen sprake meer is van een stadspark. Natuurlijk 

niet, het is en blijft een natuurgebied. Kennelijk is dat niet 

de bedoeling van het stadsdeelbestuur.  

208, 210, 

214, 218  

Het Gaasperplasgebied is vanaf de aanleg bedoeld als recreatiegebied. 

Met het Toekomstplan willen we een meer uitgesproken zonering van 

natuur en recreatie maken, waar ook de natuur baat bij heeft. Wij 

herkennen ons verder niet in het door de indiener geschetste beeld. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig ‘Beleving van de plas’ is vooral iets voor zwemmers en 
zeilers. Voor wandelaars is de beleving gelegen in de fraai 

beplante oevers die behoren tot verschillende 

landschapstypes. 

Het toevoegen van meer water is van weinig belang voor 

biodiversiteit en natuurwaarden als dat water vooral 

bedoeld is voor intensieve recreatie, zoals zwemwater en 

208, 210, 

214, 218  

Het Toekomstplan heeft als doel om belangen van recreatie en belangen 

van natuur in een goede balans samen te brengen.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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kanoroutes. 

Overig Wat op de kaart met recreatie overblijft aan natuur is 

maar een fractie van het gehele NNN.  

208, 210, 

214, 218 

De begrenzing van de NNN is een bevoegdheid van de provincie. Binnen 

het NNN-gebied is recreatie mogelijk en toegestaan. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Wat men in het Toekomstplan benoemt als ‘natuur’, 
‘teruggeven aan de natuur’ betekent in feite 
ontoegankelijk maken, laten verwilderen, en vaak 

afsluiten voor natuurrecreatie. 

De ambtenaren klagen over onvoldoende snoeiwerk, men 

gaat er dus vanuit dat er meer gesnoeid, gebaggerd en 

gerooid moet worden; dat zijn regelmatig terugkerende 

werkzaamheden, die zeer belastend zijn voor de bodem 

en die het al beperkte beheerbudget nog verder zullen 

belasten, nog afgezien van de verstoring van recreatie 

door jaarlijkse werkzaamheden en festivals. In plaats van 

terreinen terug te geven aan de natuur worden ze juist 

onttrokken aan hun functie voor natuur en biodiversiteit. 

208, 210, 

214, 218 

Door bepaalde gebieden tijdens het broedseizoen voor bezoekers af te 

sluiten kunnen vogels hier ongestoord broeden. Dit komt de door velen 

gewilde natuur(waarden) ten goede.  

 

Er is geconstateerd dat het park achterstallig onderhoud heeft. Dit 

betreft enerzijds de beheer intensieve onderdelen in het als 

recreatiepark ontworpen Floriade deel. Anderzijds betreft het de 

zaailingen die in gewenste en ongewenste delen van het park 

uitgegroeid zijn tot bomen. Bij een regulier natuurbeheer, is intensieve 

kap en snoei niet tot veel minder nodig.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Die hele stuk vanaf station Gaasperplas moeten jullie de 

natuur zijn beloop laten doen. Het is een natuurgebied 

niet een recreatiegebied alleen. Als men wilt recreëren 

dan kunnen ze ook parkeren bij Ballorig en daar naar het 

strand. Geen enkele bewoner staat erop te wachten 

22 In het Toekomstplan is gekozen voor een evenwicht tussen recreatie 

(waar we overigens ook fietsen en wandelen onder scharen) en natuur. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Constructief plan, maar pas op met het te veel open 

maken w.b. zicht op de plas. Genoeg licht voor de grond 

beplanting. Stille stukjes grond zijn noodzakelijk te 

behouden. 

Er wordt biodiversiteit gepromoot, maar tegelijk veel 

groen weggehaald voor meer zicht op de plas. 

99, 152 Het kappen van bomen ten gunste van een betere oriëntatie en beleving 

door zicht op de plas zal zorgvuldig afgewogen worden. Daarnaast levert 

dit ook meer licht op de grond op, zodat ook kruiden meer kans krijgen 

en dus insecten meer leefgebied krijgen.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Wat in de analyse van de meedenkgroep d.d. 13 april 2018 

over het fietspad langs de zuidoever wordt gezien als 

“saaie anonieme route”, kun je ook zien als vlotte 
fietsroute door mooi groen gebied met een op 

fietssnelheid afwisselend karakter. 

188 Tijdens de participatie werd veelvuldig aangegeven dat men de 

zuidoever saai vindt en de oriëntatie moeizaam. De Gaasperplas is er 

voor natuur en recreatie en voor iedereen die er wil recreëren. Door meer 

variatie aan te brengen aan de zuidoever, ontstaat een betere oriëntatie, 

een betere biodiversiteit en dus een hogere natuurwaarde. Bijkomend 

voordeel is, is dat het meer afwisselende beeld ook waarneembaar is 

vanaf de fiets. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het fietspad aan de zuidoever van de plas heeft een 

doorgaande functie en past keurig in een autoluwe stad. 

Van Amsterdam naar Almere met de Electric Freeway. 

Daar zou straks een kronkel in gelegd worden om 

scholieren en werknemers vlak langs de plas te leiden 

omdat het stadsdeel zonodig de recreatie wil 

benadrukken en het fietspad door de barbecueweiden wil 

leggen. Een nogal onveilige situatie. 

208, 214, 

218 

We denken dat dit de veiligheid juist ten goede komt. Een gehoorde 

klacht uit de participatie is dat fietsers op een aantal locaties over de 

wandelpaden langs de plas fietsen. Voor fietsers is het de enige manier 

om het water te zien en er in de buurt te komen, want vanaf het huidige 

fietspad is de plas maar heel zelden zichtbaar. Zeker aan de zuidzijde, 

waar de fietsroute functioneel is ingericht voor doorgaand (brom)fiets 

verkeer. Zicht op de plas ontbreekt. De oriëntatie is er moeizaam omdat 

de hele zone op elkaar lijkt en deze wordt als saai ervaren. Het is voor 

bezoekers die minder bekend zijn in de buurt en het park onduidelijk bij 

welke wijkingang je bent.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Herinrichting van de paden is niet nodig. Onderhoud 

volstaat. 

39, 43, 51, 

56, 58, 

100, 119, 

130, 136,   

149, 150, 

198 

Naast onderhoud is er de ambitie  om ook een compleet rondje 
Gaasperplas te realiseren voor fietsers en voetgangers. Door een aantal 
ingrepen willen we de knelpunten oplossen, de oriëntatie verbeteren, 
routes interessanter en beter toegankelijk maken voor meer vormen van 
recreatie en minder validen, paden opknappen en schade door gebruik in 
de toekomst zoveel mogelijk beperken. Onderhoud alleen voorzien niet 
in de behoeftes van vele Amsterdammers en de ambities van de 
Gemeente Amsterdam. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De paden zijn aan vervanging toe.  114 Dat klopt. Het plan is om de hoofdroutes, waar je kunt wandelen en 

fietsen,  te vernieuwen. Ook zullen grote delen van de (struin)paden 

worden aangepakt. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig De verstening van de grond door bredere paden 

ontneemt het park haar natuurlijk karakter. 

91, 174 Wij zijn van mening dat dat niet zo is als het in goede harmonie gebeurt 

met het park. In veel gevallen gaat het ook vooral om herstel van 

afgebrokkelde paden.   

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Aanpassing van de hoofdentree is niet nodig want 

iedereen kan de ingang vinden, dat is al 40 jaar geen 

probleem. Dit is een gewaardeerd element uit de Floriade 

tijd. 

43, 153, 

198  

Uit de participatie komt naar voren dat de oriëntatie op het plein bij de 

metrohalte en het busstation moeizaam is en onduidelijk is welke route 

het park in gaat. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het is natuurlijk uniek dat je met de metro naar een 

natuurgebied kunt. Ga daar dan geen delen van 

verstedelijken door museum/horeca/zeer intensieve 

recreatie, maar laat natuur aansluiten op metro station.  

Laat bestaande meander hoofdpad en kleine paadje in 

tact, zodat je meteen in de natuur stapt vanaf het pleintje. 

Zorg voor goede info en goede plattegronden bij het 

pleintje. Voorstel: maak een ‘mini museum’, het kleinste 
museum van Amsterdam (heeft ooit bestaan), een vitrine 

bij het metro station, waarin overzicht van alle mooie 

‘kralen aan het snoer’ van het rondje Noordoever en 
rondje Gaasperplas. Geef aan welke natuur er te genieten 

is, waar horeca te vinden is, bijzondere bomen en planten. 

Misschien nog een dependance voor de HUB met alles 

buiten dit plan gebied? Verwijs op parkeerterrein naar dit 

museum.   

210 In het Toekomstplan wordt voorgesteld om de meanderende 

padenstructuur in de tuinenvallei opnieuw aan te leggen met  de huidige 

bestrating. Ook voorziet het plan in een goede bewegwijzering met 

duidelijke plattegronden bij de hoofdentree en de andere grotere 

entrees. Op de plattegronden zullen verschillende routes in het park, 

functies en bijzonder plekken worden opgenomen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Geen kanoroutes ter verbetering en uitbreiding van de 

vaarmogelijkheden want dit heeft negatieve gevolgen 

voor begroeiing en beslotenheid.  

198 Het Toekomstplan heeft als doel om zoveel mogelijk verschillende 

doelgroepen te faciliteren. Kanovaren past heel goed binnen het 

karakter van de Gaasperplas, rust en natuur(beleving). Wij zijn dan ook 

van mening dat kanovaren en begroeiing en beslotenheid prima 

samengaan.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig op pagina 72 van het Toekomstplan wordt gesteld dat de 15 Voor veel mensen voelt ‘anders’ onveilig of onaangenaam aan. Daarmee voor 
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huidige locatie én de reserve locatie bij evenementen als 

onaangenaam/onveilige plekken duidt. Ik deel deze 

mening niet. De reserve locatie ligt te dicht bij het 

doorgaande wandelpad. Maar goed, het is ook de reserve 

locatie. 

is nog niet gezegd dat het ook onveilig is. kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik heb de wens voor  een chinees of Japans theehuis met 

kleine zoet waren, waar je kan genieten van de mooie 

natuur in het Gaasperplas 

12 In het Toekomstplan doen we geen uitspraken over de soort horeca, 

anders dan de partijen die reeds rechten hebben. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Geen (andere) horeca in het park 39, 43, 56, 

67, 84, 90, 

95, 106, 

107, 108, 

130, 161  

De wens voor meer horeca in het Gaasperplasgebied is vaak aangegeven 

tijdens de participatie. We hebben dit daarom opgenomen in het 

Toekomstplan. Door het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de 
Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is het realiseren 

van een gebouwde horecafunctie thans niet mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig In Langerlust, mag (kan eventueel) een nieuw restaurant 

komen. 

39, 56, 90, 

91, 95, 

106, 107, 

108, 111, 

161, 174, 

206, 210  

Over de toekomst van Langerlust loopt bestuurlijk overleg tussen het 

dagelijks bestuur van Zuidoost en de betrokken wethouder (stand van 

zaken juni 2020). De wens van het dagelijks bestuur is  om weer horeca 

te krijgen in Langerlust. Eind 2020 is door het college van burgemeester 

en wethouders van Amsterdam echter besloten aan Langerlust een 

zorgfunctie toe te kennen voor mensen met psychiatrische en/of 

verslavingsproblemen en een beperkte zelfredzaamheid. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik ben tegen uitbreiding van horeca bij Ballorig. I.v.m. 

geluidsoverlast in de avonduren tot +/- 23.30. Wij zitten 

niet te wachten op nog meer overlast door de uitbreiding . 

102  De uitbreiding van horeca bij Ballorig betreft uitsluitend een aanbouw 

van een serre. Daarmee kan er een zelfstandig restaurant komen met 

zicht op de plas. Wij vinden dat een verbetering ten opzichte van de 

huidige situatie. De functie restaurant past al binnen het huidige 

bestemmingsplan en de huidige horecavergunning.. De openingstijden 

zijn conform het beleid van de gemeente Amsterdam in het weekend tot 

03.00 uur en door de week tot 01.00 uur. Dat zijn in het beleid de 

openingstijden voor daghoreca.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Een stedelijke voorziening als horeca/museum en een 

terras bij het bastion en omgeving zou mijn uitzicht en 

93, 101, 

113, 131, 

We begrijpen dat een dergelijk voorstel ook impact heeft op de 

omgeving. Daarom zullen diverse onderzoeken verricht moeten worden 

voor 

kennisgeving 
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mijn woonplezier voor goed bederven. De aan- en 

afvoerroute, vlak naast onze flat, achter de garage langs, 

zal ook voor veel (geluid)overlast zorgen. (leefbaarheid 

gaat achteruit). Horeca kan leuk zijn, maar niet in de 

directe woonomgeving. 

136, 161 zoals  geluidsonderzoek, parkeerdruk en de landschappelijke inpassing 

van de aan- en afvoer. Door het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de 
Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is het realiseren 

van een gebouwde horeca-/museale functie thans niet mogelijk. 

aangenomen 

Overig Op een rondje van 5 km zijn 4 geplande 

horecagelegenheden zwaar overdreven. Zorg dat 

Langerlust weer opengaat met de prachtige tuin voor 

rustzoekers, Ballorig met speelmogelijkheden voor 

kinderen, een serre en uitzicht op het water voor de 

gezinnen 

93, 101 In het plan zijn locaties aangewezen die geschikt zijn voor horeca. Het 

Toekomstplan is een plan met ingrepen op de kortere en op de langere 

termijn. Het is niet zo dat alle horeca per definitie op korte termijn wordt 

ingevuld. Het grote verschil tussen horeca aan de noordoever en 

Langerlust en Ballorig is, dat de noordzijde bij de metro ligt en bij diverse 

voorzieningen (waterspeelplaats, hotel, Planetarium, camping).  

Daardoor wordt een bezoek aan de Gaasperplas voor een bredere groep 

aantrekkelijk. Door het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de 
Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is het realiseren 

van een gebouwde horecafunctie thans niet mogelijk . Eind 2020 is door 

het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam echter 

besloten aan Langerlust een zorgfunctie toe te kennen voor mensen met 

psychiatrische en/of verslavingsproblemen en een beperkte 

zelfredzaamheid. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik vind het juist heerlijk dat er minder horeca 

voorzieningen zijn rond de Gaasperplas, daardoor blijft 

het er rustig en krijg je geen hangjongeren op deze 

plekken  

103 We begrijpen dat niet iedereen behoefte heeft aan horeca. Echter is 

horeca aan de plas een veelgehoorde wens tijdens de participatie. Het 

verhoogt de attractieve waarde van het park en daarom is in de 

toekomstplan onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Door het 

werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de Omgevingsverordening van de 
provincie Noord-Holland is het realiseren van een gebouwde 

horecafunctie thans niet mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Horeca aan de westoever is een goede optie. 

De vestiging van een horeca voorziening zal een goede 

aanvulling zijn aan mijn gewenste hondenpark. Hier 

kunnen mensen even ontspannen, en gezellig bijeen 

109, 132 Er zijn in het plan verschillende plekken voor horeca opgenomen. Door 

het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de Omgevingsverordening van 
de provincie Noord-Holland is het realiseren van een gebouwde 

horecafunctie thans niet mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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komen 

Overig Maak van Langerlust een pannenkoekenrestaurant 112 De wens van het dagelijks bestuur van Zuidoost is, dat er opnieuw horeca 

in Langerlust  komt. Eind 2020 is door het college van burgemeester en 

wethouders van Amsterdam echter besloten aan Langerlust een 

zorgfunctie toe te kennen voor mensen met psychiatrische en/of 

verslavingsproblemen en een beperkte zelfredzaamheid. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Als hoteleigenaar zou ik graag een hotel/bed&breakfast 

/pension bij de plannen ook meenemen en in aanmerking 

willen komen. 

117 Uitbreiding van hotels en bed&breakfast is niet toegestaan binnen het 

Amsterdamse (hotel)beleid en ook niet binnen het gemeentelijke en 

provinciale ruimtelijke beleid (Hoofdgroenstructuur en Natuurnetwerk 

Nederland). Los daarvan, is het o.i. niet gewenst om aan de Gaasperplas 

dergelijke functies te starten. Uit ondernemersoogpunt is het een 

interessante plek, maar in de afweging waarvoor bebouwing wordt 

toegestaan, geven wij prioriteit aan functies met een openbaar karakter 

en voor een breed publiek, die een directe connectie hebben met het 

karakter van het park, zoals een restaurant of een museum. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig  Horeca aantrekken, schaadt de gezondheid van bewoners 

van zuidoost. Niet alleen door het verleiden tot een 

ongezonde leefstijl, ook brengt horeca ongewenste 

mobiliteit en daarmee, door stad en stadsdeel, 

ongewenste CO2-uitstoot met zich mee. Mobiliteit van 

gemotoriseerd verkeer schaadt niet alleen gezondheid, 

maar ook de paden en het groen. Het gemeentebeleid is 

er expliciet op gericht mobiliteit terug te dringen, niet te 

stimuleren. 

150 We begrijpen dat niet iedereen behoefte heeft aan horeca. Echter is 

horeca aan de plas een veelgehoorde wens tijdens de participatie. Voor 

alle nieuwe functies in de stad geldt dat zij enige mobiliteit met zich 

meebrengen. Dat is echter geen doorslaggevend argument om 

gewenste functies te weren. Door het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ 
uit de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is het 

realiseren van een gebouwde horecafunctie thans niet mogelijk. 

We begrijpen dat niet iedereen behoefte heeft aan functies in het park. 

De meeste functies die u noemt passen inderdaad niet in het park en zijn 

niet als optie opgenomen in het plan. Voor horeca en een museum of 

bezoekerscentrum willen wij een uitzondering maken. Bij de uitwerking 

van gebouwde voorzieningen voor een museum en voor horeca zal er 

altijd op gelet worden dat het ingepast wordt in de omgeving en passend 

is bij het karakter van de Gaasperplas. De locatie voor het museum dicht 

bij de metro is een bewuste keuze met het oog op de bezoek 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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aantrekkende werking. 

 

Bij de uitwerking van een plan voor horeca en een museum zullen diverse 

onderzoeken verricht worden naar bereikbaarheid, geluidoverlast en 

inpassing in de omgeving. 

Het plan voorziet in drinkwaterpunten. Bij de uitwerking zullen de exacte 

locaties specifiek worden gemaakt.  

Overig  Ik maak bezwaar tegen elk bouwwerk dat mensen en 

mobiliteit aantrekt anders dan individuele bezoekers die 

komen voor de natuurbeleving of rustige recreatie als 

wandelen, fietsen en zwemmen. Geen enkel gebouw, 

bouwsel al dan niet overdekt dat uitnodigt tot 

groepsgewijze verzamelingen als congrescentra, podia, 

horeca, theaters, uitgaansgelegenheid, trouw- of locatie 

voor andere vieringen, kerken of moskeeën, heeft iets te 

zoeken in de NNN of andere natuur. De overlast voor 

natuur en omwonenden is veel te groot, ze trekken 

lawaaioverlast en vervuilende mobiliteit aan. Een 

uitzondering zou kunnen worden gemaakt voor 

bijvoorbeeld een klein museum over dit waardevolle 

cultuurhistorische veenweidegebied, of een plek om de 

grote kunstenaars uit het Gaasp-/Geingebied te eren met 

exposities, zoals Mondriaan en Nescio. Goed bereikbaar 

per ov, fiets of te voet, zonder extra parkeerterrein. 

Eventuele bijbehorende horeca alleen kleinschalig en 

beperkt geopend. 

Ook drinkwaterkranen plaatsen en als horeca 

onontkoombaar is, hooguit een bescheiden theehuis dat 

rond 18:00 uur sluit. Of een ontbijt- of lunchruimte met 

gezonde kost uit eigen moestuin of de schooltuinen. Geen 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het idee van een museum en/of bezoekerscentrum komt voort uit de 

bestuurlijk vastgestelde ontwikkelstrategie, de opdracht voor het 

realiseren van een stedelijke functie.  

Er zijn zoeklocaties geformuleerd en een profielschets opgemaakt, onder 

andere dat een dergelijke functie moet passen in een natuurlijk gebied 

zoals de Gaasperplas. 

Om een dergelijke functie in het park te realiseren moet de haalbaarheid 

kunnen worden aangetoond en dit verloopt via planologische 

procedures. Mogelijk duurt het nog meerdere jaren voordat de 

zoeklocaties in het Toekomstplan een invulling hebben gekregen. 

 

 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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lawaai-uitlokkende randevenementen of verhuur. Een 

natuur- of kleine expositieruimte is zeker een interessant 

idee, zolang de openingstijden niemand tot last zijn en er 

geen overlast gevende horeca, bijeenkomsten, 

randevenementen of parkeerruimte bijkomen. 

Overig Waarom Ballorig, dat bij uitstek een slechtweer-

bestemming is, plaatsen op een zomerplek bij uitstek als 

het strand? Overal elders staan vestigingen van Ballorig 

op fabrieksterreinen en bij winkelcentra. Deze fout uit het 

verleden laat zich moeilijk rijmen met de gewenste horeca 

aan de plas voor iedereen.  

153 Ballorig is een bestaande functie, die is toegestaan in het 

bestemmingsplan. Met de beoogde uitbreiding met een serre wordt het 

gebouw meer open naar de plas. Het wordt een plek waar iedereen het 

hele jaar door met zicht op de plas koffie kan drinken of iets kan eten. 

Wij vinden dit een positieve verandering. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Behalve Ballorig is er nu niets over en ben ik het ermee 

eens dat extra horeca zou moeten komen. Voor overlast 

en vervuiling ben ik alleen erg bang, dat als Langerlust 

weer open zou gaan, Balorig een terras/restaurant erbij 

zou krijgen en bij de hondenzwemplaats aan de kant van 

Reigersbos een restaurant komt er echt meer dan genoeg 

horeca zal zijn / zo niet teveel.  Want alle horeca bij elkaar 

plus de festivals (waar ik zelf ook wel eens naar toe ga) 

zijn echt teveel. 

154 Het Toekomstplan geeft locaties aan die ruimtelijk geschikt zijn voor 

horeca. Niet alle horeca zal meteen worden ingevuld. In de ruimtelijke 

procedures voor de nieuwe horeca (de bestemmingsplanprocedures) 

moet ook aandacht besteed worden aan de economische haalbaarheid. 

Door het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de 
Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is het realiseren 

van een gebouwde horecafunctie thans niet mogelijk. 

 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Horeca in het park (zeker van de voorgestelde omvang) 

genereert niet alleen mobiliteit, maar ook vervuiling en 

overlast.  

167 Iedere ruimtelijke functie genereert wel enige mobiliteit, dat is echter 

niet de enige afweging. Er is wel bewust voor horeca aan de noordoever 

gekozen vanwege de nabijheid van de metro. Of horeca overlast en 

vervuiling genereert is de vraag. Het leidt ook tot meer (sociale) controle 

en eigenaarschap op verschillende plekken in het park. Door het 

werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de Omgevingsverordening van de 
provincie Noord-Holland is het realiseren van een gebouwde 

horecafunctie thans niet mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Horecagelegenheden vergen aan- en afvoerroutes van bv 

leveranciers. Deze zijn gepland vlak langs woonwijken, die 

daar niet op berekend zijn. Nog afgezien van de overlast 

die dit voor bewoners met zich mee zal brengen. 

167 Het inpassen van voorzieningen zoals aanvoerroutes voor toekomstige 

horeca behoeft nadere uitwerking en onderzoek. Dit zal in een latere 

fase plaatsvinden. Door het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de 
Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is het realiseren 

van een gebouwde horecafunctie thans niet mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Alternatieven voor Horeca locaties:  Ballorig met 

mogelijkheid voor horeca, er WAS al een voor 

Nellesteiners zeer gewaardeerde horeca gelegenheid 

(Langerlust!) MET erbij horende parkeerplaatsen. Bij dit 

gebied, aan de oostkant van de plas, is geen bebouwing. 

Prima plek voor een zwemstoep en een bescheiden 

horeca- of cultureel centrum. Ook aan de westkant van de 

plas is ruimte voor horeca. En al parkeerplaats. Reigersbos 

zou profiteren. Met een voet-/fietspad achterlangs 

Nellestein (waarom moet de plas altijd zichtbaar zijn?) of 

een elektrisch kindertreintje vanaf eindpunt Metro 

Gaasperplas is een van deze gebieden vlot toegankelijk.  

Als de kern van de gedachte dan toch is ‘het snoer met de 

parels’ en het van belang is mensen in beweging te 
krijgen, maakt het ook niet uit waar de horeca (als die er al 

moet komen) aan het snoer het zwaartepunt krijgt. Dan 

kan het zelfs het best aan de Ballorig-kant gesitueerd 

worden. Daar is al plek en strand, breid dat dan uit. Dat is 

goed voor de leefbaarheid in heel Nellstein en voorkomt 

een hoop polarisatie. 

187 Het plan voorziet in horeca in alle windrichtingen. We respecteren uw 

standpunt. Maar horeca aan de noordzijde is een veelgehoorde wens van 

bewoners en biedt bezoekers vanuit andere gebieden dan Zuidoost de 

gelegenheid om langer bij de plas door te brengen. Door het 

werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de Omgevingsverordening van de 
provincie Noord-Holland is het realiseren van een gebouwde 

horecafunctie thans niet mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De horeca invullen door  een kleinschalig 

bezoekerscentrum. Een plek voor warme chocolademelk 

in de winter, in de zomer een koud biertje/limonade en 

ijsje of een koek in de zomer. Een plek waar je elkaar kan 

ontmoeten. Een plek waar je kan leren (uitgangspunt: 

189 Bedankt voor uw suggestie. We nemen deze mee ter overweging bij de 

verdere uitwerking van de plannen. 

 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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educatie, de diversiteit, diersoorten, onderhoud park. Alle 

wandel- en fietsroutes in het park en de grotere omgeving 

te zien zijn en je een kaart hiervan kan kopen.) Een plek 

die klimaatneutraal is door de zonnepanelen en een 

gebouw die opgaat in zijn omgeving door een groen dak, 

met wc ,kan omkleden om erna te gaan zwemmen in de 

plas. 

Overig Horecavoorziening westzijde.  In het Toekomstplan is 

herhaaldelijk sprake van goede ervaringen met het 

tijdelijke zomerrestaurant aan de rand van het  ‘ 
hondenstrand; maar de ervaringen met dit ieder voorjaar 

steeds weer opgebouwde half-drijvende restaurant waren 

helemaal niet zo positief. O.a. grote overlast  vooral voor 

de bewoners van Nellestein, ondanks pogingen hier wat 

aan te doen. Na enkele jaren werd het restaurant 

opgeheven, Beschadigingen door het restaurant en de 

metalen loopplaten erheen bleven nog jarenlang 

zichtbaar. 

198 Veel participanten gaven aan hier goede herinneringen aan te hebben. 

Anderen, zoals ook  u, gaven aan die niet te hebben. We begrijpen dat 

een dergelijk voorstel impact heeft op de omgeving. Een goede 

ruimtelijke inpassing is bij alle horecavoorzieningen t.z.t. uiteraard 

belangrijk. Door het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de 
Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is het realiseren 

van een gebouwde horecafunctie thans niet mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Tot onze grote verbijstering wordt in dit Toekomstplan nu 

juist aan Ballorig de grootste prioriteit toegekend om 

opnieuw weer wat uit te breiden en nu een echt restaurant 

toe te staan. Gezien de treurig stemmende en schandalige 

geschiedenis, waarbij én een waardevolle natuur- en 

recreatieplek voor een flink deel illegaal werd aangetast, 

én het op geen enkele wijze bijdragen aan natuurbeheer, - 

beleving, - spel of wat dan ook zullen wij zeker in beroep 

gaan tegen de plannen, wat de uitkomst ook moge zijn. In 

ieder geval zal hier een tijdrovende 

bestemmingsplanwijziging nodig zijn, zie de historie.  

Dan steunen wij liever voorzieningen op andere locaties, 

198 Ballorig is een bestaande functie, die is toegestaan in het 

bestemmingsplan. Met de beoogde uitbreiding met een serre wordt het 

gebouw meer open naar de plas. Het wordt een plek waar iedereen het 

hele jaar door met zicht op de plas koffie kan drinken of iets kan eten.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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mogelijk in samenwerking met de watersportorganisaties  

of met inmiddels aangetrokken  nieuwe ondernemer voor 

de westzijde.  

Overig Ik wil in ieder geval geen horeca in alle vier de 

windstreken. Meer dan 1 horeca gelegenheid, is niet nodig 

124, 205 We respecteren uw standpunt. Echter horeca is een veelgehoorde wens 

uit de participatie en verhoogt de attractieve waarde van het park. 

Horeca aan de noordzijde biedt bezoekers vanuit andere gebieden dan 

Zuidoost bijvoorbeeld de gelegenheid om langer bij de plas door te 

brengen. Daarom is in het Toekomstplan onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden voor horeca. Door het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ 
uit de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is het 

realiseren van een gebouwde horecafunctie thans niet mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Bestaande horeca rond de plas met een maatschappelijke 

functie werd afgebouwd. Op zoek gaan naar andere 

horeca in het park, waarvan de succeskansen veel kleiner 

zijn dan in een druk woongebied, komt dan vreemd over. 

Daarnaast zal Horeca in het park  een groot juridisch 

probleem vormen en heeft eerlijk gezegd weinig kans op 

slagen.  

208, 214, 

218 

De bestaande horeca in het gebied wordt niet afgebouwd. Het ontbreekt 

op dit moment echter aan goede horeca op goede locaties. De 

investeringen in het park zullen gaan bijdragen aan een beter perspectief 

voor toekomstige horecaondernemers. Ook 'placemaking'; tijdelijke 

seizoensgebonden kleinschalige horeca-initiatieven zoals bijvoorbeeld 

een foodtruck in de zomerperiode kan daar een positieve bijdrage aan 

leveren. Het ontwerp past op het gebied van de gewenste horeca en de 

maatschappelijk/stedelijke functie niet in het bestaande beleid van het 

bestemmingsplan en het NNN-beleid. Om de ambities te kunnen 

realiseren is een wijziging in het bestemmingsplan en een verschuiving 

van het NNN-gebied noodzakelijk. In de volgende fase van verder 

uitwerking zal onderzocht worden welke horeca (grootte en soort) op 

welke locatie het meest kansrijk is. Bij de bestemmingsplanprocedure 

speelt ook de haalbaarheid van horeca een rol. Door het werkingsgebied 

‘Landelijk Gebied’ uit de Omgevingsverordening van de provincie Noord-

Holland is het realiseren van een gebouwde horecafunctie thans niet 

mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Geen beeldentuin of museum of andere gebouwen in het 

park 

39, 43, 56 Wij respecteren uw mening. Niet iedereen zal behoefte hebben aan deze 

functies, hoewel deze elementen juist ook uit de participatie naar voren 

voor 

kennisgeving 
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zijn gekomen. Uiteraard is een zorgvuldige inpassing op de goede plek 

belangrijk. Door het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de 
Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is het realiseren 

van een gebouwde horecafunctie thans niet mogelijk. 

aangenomen 

Overig Wandelaars met of zonder hond zouden voor mij op de 

eerste plaats staan. 

136 Er is in het Toekomstplan veel aandacht besteed aan  wandelaars. voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Waarom recreatie op plekken waar de bestaande 

schoonheid van de plas goed zichtbaar is? dit doet juist 

afbraak aan de bestaande schoonheid van de plas! 

73 We hebben begrip voor uw mening. We hebben ervoor gekozen in te 

zetten op  recreatie op deze locaties omdat men bij de participatie aan 

gaf  de plekken direct aan de plas en de besloten plekken in het 

voormalige Floriade terrein  als prettig te ervaren. Men ziet hier veel 

kansen voor uitbreiding van recreatie, cultuuruitingen of sport en spel in 

alle windstreken rondom de plas. Bij de uitwerking van het plan moet 

uiteraard een zorgvuldige ruimtelijke inpassing plaatsvinden. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Op de andere weiden in het park, bij de plas mag van mij 

best plaats zijn voor enkele BBQ-gasten 

36 In het Toekomstplan wordt voorgesteld om barbecueën nog enkel op 

aangewezen locaties toe te staan. Deze functie veroorzaakt vaak 

geluidsoverlast en vervuiling door achterlaten van afval. Om klachten en 

overlast beheersbaar te houden wordt in het Toekomstplan voorgesteld 

om nog op maximaal 3 locaties barbecueën toe te staan. Hiermee is 

barbecueën op andere locaties niet meer mogelijk. Wij zullen deze vorm 

van overlast nog eens onder de aandacht brengen in het overleg met 

GGA, Handhaving en politie. In een volgende fase van verdere uitwerking 

zal bepaald moeten worden waar deze locaties precies komen te liggen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Barbecueën moet, net als in de andere Amsterdamse 

parken, verboden worden. Een barbecue is vervuilend, 

schaadt de gezondheid van mens, dier en omgeving door 

giftige uitstoot en fijnstof. Waarom zouden in steeds 

meer parken BBQ’s geweerd worden, op welke gronden is 
dat gebeurd? En waarom hier wel? 

95, 106, 

107, 108, 

150, 153, 

167 

In veel van de Amsterdamse parken is het barbecueën gereguleerd, er 

mag bijvoorbeeld in een gedeelte van het park gebarbecued worden. De 

Gaasperplas is een groot gebied en veel bewoners van Zuidoost 

barbecueën graag. In het Toekomstplan zijn 2 of 3 plekken aangewezen 

waarbinnen gebarbecued mag worden. Daarbuiten zal het niet meer 

toegestaan zijn.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Eerst trekt men meer horeca en barbecues aan om dan de 

voldane consumenten voorzieningen te bieden om meer 

te bewegen; dat is absurd.  

208, 214, 

218 

Ons inziens hoeft het één het ander niet uit te sluiten. BBQ-en en bezoek 

aan horeca is niet per definitie ongezond. Iemand die barbecuet kan ook 

een hardloper, wandelaar of fietser in het park zijn.    

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het Gaasperplaspark moet gewoon blijven zoals het is! 

(Het plan mag in de prullenbak.) 

51, 165 Wij zijn van mening  dat de voorgestelde veranderingen bijdragen aan 

een verbeterd en meer toekomstbestendig  park. Daar kan uiteraard 

anders over worden gedacht. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Er is geen enkele reden waarvoor het park volledig op de 

schop moet. Het is een prachtig park. Het klopt dat de 

fietspaden kapot zijn gereden door de vrachtwagens van 

de festival organisatoren. Het zou goed zijn als u dat niet 

meer toestaat. 

84 We zijn van mening dat voorgestelde veranderingen bijdragen aan een 

verbeterd en meer toekomstbestendig  park.  

Het evenementenbeleid en de vastgestelde locatieprofielen waarbinnen 

met vergunning evenementen onder voorwaarden worden toegestaan, 

maakt geen onderdeel uit van dit participatietraject. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

 

Overig Geen strandje bij het Bastion. Er zijn genoeg 

zwemplekken rond de Gaasperplas. Nóg een zwemstrand 

is overbodig en verpest de natuurwaarden en de rust rond 

het bastion en geeft veel geluidsoverlast  van 

schreeuwende kinderen voor de bewoners. GGA heeft de 

slogan op haar folder ‘Stilte en ruimte om de hoek’. De 
stilte is dan ver te zoeken, naast evenementen en scholen 

in de omgeving.   

40, 56 Het uitgangspunt van Amsterdam is zwemmen mogelijk maken waar dit 

veilig is. Met andere woorden, werken aan meer plekken in de stad die 

voldoen aan de formele richtlijnen voor zwemlocaties. Omdat de 

waterkwaliteit van het Amsterdamse water steeds beter wordt, is 

zwemmen in natuurwater een gewaardeerde vorm van recreatie 

geworden. De voorgestelde zwemplek bij het Bastion is  gunstig gelegen 

ten opzichte van de metrohalte  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Rietkragen mogen niet verdwijnen t.b.v. nieuwe 

zwemplekken. 

43, 56, 

208, 

214218 

Het klopt dat er ter plaatse van de zwemplek bij het Bastion een deel van 

de rietkragen verloren gaat. Dit wordt echter ruimschoots 

gecompenseerd op andere plekken in het gebied waar nieuwe rietkragen 

zullen ontstaan bij de aanleg van natte zones in de vorm van moerassige 

gebieden en sloten met natuurvriendelijke oevers. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De zwemstoep en ligweiden aan de noordzijde zullen de 

leefbaarheid (overlast) en uitzicht van aangrenzende 

appartementen en woningwaarde negatief beïnvloeden. 

Denk aan druk bewegende mensenmassa en overlast op 

nog geen 75m van woningen i.p.v. watervogels en riet. 

64, 75, 

101, 131, 

167, 177, 

187 

Wij hebben begrip voor uw reactie, maar zijn van mening dat met de 

aanleg van nieuwe recreatiemogelijkheden, zoals een zwemgelegenheid 

in natuurwater op loopafstand van de metro en woningen, het gebied 

een hogere kwaliteit krijgt. 

Daarbij is het uitgangspunt van de Gemeente Amsterdam zwemmen 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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mogelijk maken waar dit veilig is. Met andere woorden, werken aan 

meer plekken in de stad die voldoen aan de formele richtlijnen voor 

zwemlocaties. Omdat de waterkwaliteit van het Amsterdamse water 

steeds beter wordt, is zwemmen in natuurwater een gewaardeerde vorm 

van recreatie geworden.  

Overig Het verdwijnen van het kleine oeverpaadje, om te 

veranderen in zwemwater met zwemstoep vindt ik niet 

positief (aantasting parklandschap). 

De bebouwing is veel te dicht bij. Met de slaapkamer aan 

de waterzijde en het  water werkt als klankkast. 

De huidige water speelplaats, hoor ik nu ook al laat in de 

avond/nacht als men daar vele feestjes geeft. 

136 We begrijpen dat een dergelijk voorstel impact heeft op de omgeving. In 

verband met de toename van de recreatiedruk en concentratie van 

overlast in de avonduren, is de behoefte aan aanpassing van het  

handhavingsplan actueel. In overleg met handhaving en politie zal GGA 

proberen om de verantwoordelijkheden en werktijden scherper te stellen 

en inzichtelijk te maken. 

  

uitleg 

Overig Geen zwemplekken aan de noordzijde geluid draagt over 

het water héél ver, er zijn genoeg mogelijkheden bij 

Ballorig 

166 We begrijpen dat een dergelijk voorstel ook impact heeft op de 

omgeving.  Het uitgangspunt van Amsterdam is zwemmen mogelijk 

maken waar dit veilig is. Met andere woorden, werken aan meer plekken 

in de stad die voldoen aan de formele richtlijnen voor zwemlocaties. 

Omdat de waterkwaliteit van het Amsterdamse water steeds beter 

wordt, is zwemmen in natuurwater een gewaardeerde vorm van 

recreatie geworden. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Tip:  Bij het Henschotermeer is een omroep systeem 

tijdens de zomer voor kinderen die de weg kwijt zijn, en 

voor veiligheid op het zwemmen. Er zijn ook plaatsen 

waar dit niet veilig is. Hiertoe met herhaling voor 

oproepen is geen overbodige luxe.. 

201 Dank voor de tip. Het Henschotenmeer is een betaald recreatiemeer. 

Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor toezicht.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Tip: voor de bestaande zwemplekken rond de plas, het 

Henschotermeer laat zien dat je heel ludiek en 

laagdrempelig mensen kunt vervoeren in hoogseizoen om 

een plas heen 

201 Wij weten niet precies wat u bedoelt, maar staan altijd open voor 

suggesties. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De zwempoelen zijn mijn inziens te klein voor grote 208 In een volgende fase van verdere uitwerking zullen de zwemlocaties voor 
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bezoekers aantallen die hier mogelijk op af komen. 

Zwemmen is een groot woord. Het is spelen en pootje 

baden. Zwemmen buiten ballenlijn richting de plas is 

gevaarlijk door aanwezig puin dat is aan gebracht tegen 

afkalving. Er zijn beruchte koude stromingen en 

afbrekende veenblokken. De zwemgelegenheid moet 

zeker een omvang hebben als de zuidoever maar dat is 

aan de noordoever onwenselijk. De poelen en 

watergangen kunnen ook leiden tot ecolie besmetting en 

blauwalg. Alle plassen rond Amsterdam hebben steeds 

vaker problemen met de waterkwaliteit met name bij 

snelle opwarming in de zomer. Het mag niet zo zijn dat 

veel wordt geïnvesteerd in zwemwater en dat vervolgens 

er de hele zomervakantie een negatief zwemadvies is. 

Het watersysteem wordt gevoed door kwelwater en 

regenwater. Door de omleiding van water uit de wijk 

wordt de plas afgeschermd van voedingstoffen. De 

Gaasperplas is altijd verschoond gebleven van blauwalg. 

Het kwetsbare evenwicht moet niet verstoord worden 

door het baggerwerk en graafwerk en onvoldoende 

onderhoud. Beter is de zwemwaterrecreatie aan de 

zuidoever te houden. Ook goed bereikbaar met openbaar 

vervoer. Mogelijkheid is een zwemsteiger met ballenlijn of 

vierkante steiger waarbinnen baantjes kan worden 

gezwommen direct in de plas. Zonder dat met bij de vele 

gevaarlijke oevers in gevaar komt. Dat gebeurt nu ook al 

bij de grote centrale ligweide. Daarvoor hoeft ook geen 

oeverbegroeiing of rietkraag te verdwijnen. 

nader onderzocht worden. Voor zwemlocaties gelden kwaliteitseisen 

waaraan we zullen voldoen.  

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Het bestaande (zwem)strand aan de westkant is een 

ongeschikte locatie en is door zijn ligging dichtgeslibd. 

Daardoor is het een hondenstrand geworden dat prima 

voldoet in een behoefte. Daarom is ook het strand 

Zuidoever als zwemlocatie aangelegd. 

208  In verband met de vele reacties die ontvangen zijn ten aanzien van het 

weghalen van het hondenstrand aan de westoever, stellen we voor om 

op deze locatie de functie van hondenstrand te handhaven, maar dan 

wel te combineren met de andere functies. Deze functies richten zich 

vooral op sport en pop-up evenementen. Niet zozeer op zwemmen.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het voorstel om de harde oever, de muur langs deel van 

Nellestein, te verlengen tot de nieuw te plaatsen brug en 

zo aan te laten sluiten bij de harde zwemstoep van de 

daar uit te graven zwemplek zorgt voor ontstaan van een 

tweede, nieuw, ecologisch knelpunt . Met het afgraven 

van het dicht begroeide eilandje, waar vorige jaar een 

sperwer een nest poging ondernam die verstoort werd en 

met het afgraven van de beboste oevers erom heen 

verdwijnt een plek waar veel (jonge) dieren beschutting 

kunnen vinden. De bladval van de bomen beïnvloedt 

natuurlijk wel de waterkwaliteit, maar bomen struiken tot 

5 meter van het water verwijderen heeft hier al eerder tot 

een explosieve groei van bramen geleid. Te vrezen valt 

dat ook Japanse duizendknop haar kans zal grijpen bij en 

dergelijke rigoureuze ingreep.   

Of het wordt een verlengde harde oever, zwemstoep, met 

aansluitend intensief gemaaid gras, zodat ook  rolstoelers 

daar te water kunnen (zonder omkleed gelegenheid?, 

zonder invalidentoilet, zonder douche? Grootste deel van 

het jaar steenkoud water! Geen enkele beschutting tegen 

wind?) ook een ecologisch knelpunt. Te vrezen valt dat in 

de weekenden van de extended zomer het volume van 

het geluid van deze voor intensieve recreatie geschikter te 

maken plek,  het volume van het geluid (versterkte 

muziek, versterkte stemmen, zwembad geluid, naast 

210 We begrijpen dat een dergelijk voorstellen ook impact hebben op de 

omgeving.  

De kademuur voor Nellestein zal doorgetrokken worden tot aan de 

nieuw aan te leggen brug. De zwemstoep is een op zichzelf staand 

onderdeel. Tussen deze twee blijven de huidige bosschages en 

rietkragen behouden.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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‘terrasgeluid’ van de vele grote feesten) op de 

Waterspeelplaats en het zwemstrand bij Ballorig zal 

evenaren en mogelijk zal overtreffen vanwege bijna 

directe weerkaatsing  via het water en op de bebouwing. 

Nog afgezien van de stankoverlast van de BBQ, een 

afschuwwekkend vooruit zicht voor de bewoners van 

Liendenhof. We hebben helaas al jaren hele slechte 

ervaringen met deze intensieve vorm van ‘recreatie’. Het 
lijkt totaal niet op de sfeer plaatjes die in dit plan staan 

van een vrouw met een aardig zonnehoedje?…. 
Ook bij Open Air werd altijd beweerd dat het eerste 

podium, op de plek van deze zwemstoep, zover van 

Nellestein af stond dat er geen noemenswaardige overlast 

zou zijn. Ons eigen geluidrapport toonde aan wat 

iedereen al wist, de geluidsvolumes waren veel te hoog en 

gaven heel veel overlast. 

Overig Hoewel er op de bijeenkomst veel discussie was over de 

parkeerplaatsen bij Ballorig, kunnen wij ons daar wél in 

vinden. 

40 Bedankt voor uw reactie. voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig 

 

Voor vermaak en/of educatie kan men terecht in de hoek 

van de ‘Naald’: amfitheater, pop-up evenementenplek, 

misschien een museum met toilet. 

91 Het is ons niet duidelijk welke locatie u bedoelt. De locaties voor 

genoemde recreatiemogelijkheden zijn zorgvuldig tot stand gekomen. 

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De Gaasperplas is een bijzonder stukje natuurpark, waarin 

geen plaats is voor barbecues, festivals, recreatie, sport 

etc. anders dan dat er nu al is.  

100 De Gaasperplas is een recreatiegebied / stadspark met een natuurlijk 

karakter. Daarin hoort plaats te zijn voor divers gebruik. De ambitie is om 

van de Gaasperplas een aantrekkelijk groengebied te maken voor 

omwonenden, maar ook voor alle andere bewoners van Amsterdam. Een 

groen omzoomde, goed bereikbare recreatieplas voor iedereen met 

ruimte voor spel, sport en uitnodigend om te bewegen en om van de 

natuur te genieten, met een duidelijke zonering van natuur en recreatie, 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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een betere oriëntatie in het gebied voor fietsers en wandelaars en meer 

sport-, speel- en recreatievoorzieningen.  

Overig  Laat op zonnige dagen fietstaxi's rijden vanaf het 

metrostation. 

144 Wij zien dit als een algemene suggestie en niet specifiek voor het 

Toekomstplan. Dit ligt buiten de reikwijdte van het project.  

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Maak geen kinderspeelplaats van het eiland, dit is een 

rustige plek voor de watervogels. 

149 De beschutte plek die op deze locatie deels verdwijnt wordt 

gecompenseerd in andere delen van het park, zoals op het vaste planten 

eiland. Het Toekomstplan stelt voor om dat alleen buiten het 

broedseizoen toegankelijk te maken. In andere delen worden ook meer 

oeverzones met rietkragen gemaakt, zodat ook watervogels voldoende 

beschutte plekken behouden. 

Ten aanzien van de zwemplek heeft de Gemeente Amsterdam het 

uitgangspunt, zwemmen mogelijk maken waar dit veilig is. Met andere 

woorden, werken aan meer plekken in de stad die voldoen aan de 

formele richtlijnen voor zwemlocaties. Omdat de waterkwaliteit van het 

Amsterdamse water steeds beter wordt, is zwemmen in natuurwater een 

gewaardeerde vorm van recreatie geworden.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het  labyrint is voor mij niet echt een toevoeging omdat 

het mij vrij saai lijkt. 

183 Voor veel kinderen is het wel een leuke uitdaging. voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Niet de parkeerplaatsen bij de surfsteigers verplaatsen 

a.u.b. Deze parkeerplaats wordt nu veel gebruikt en 

onttrekt de auto’s goeddeels aan het zicht. Het is een 
favoriete plek voor mensen die een wandeling met de 

hond willen maken en voor families en vriendengroepen 

die met veel spullen komen om iets te vieren of om 

gezellig samen te eten. Die zitten niet te wachten op een 

lange wandeling met zware spullen.  

188 Wij begrijpen de wens om de auto vlakbij de surfweide te kunnen 

plaatsen. Er is echter ook behoefte aan een goed (autovrij) fiets- en 

wandelpad. Om de loopafstand van de nieuwe parkeerplek naar de 

surfweide beperkt te houden, wordt een nieuwe voetgangersbrug 

halverwege de watergang aangebracht.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Bij de keuze van plekken voor verschillende functies en 

voorzieningen leeft volgens het Toekomstplan sterk de 

wens om dat te doen op plaatsen waar de schoonheid van 

de plas goed zichtbaar is. 

Wij zijn het hiermee eens zolang die functies en 

voorzieningen dienen om van de schoonheid van het park 

en de plas te genieten zoals bijvoorbeeld een bank. 

Voorzieningen die daar juist van afleiden zoals 

speeltuigen, fitness, kunstwerken e.d. hebben wij op dat 

soort plekken liever niet. 

213 We hebben begrip voor uw mening. We hebben gekozen voor meer 

intensieve recreatie op deze locaties omdat deze ook nu al recreatie 

voorzieningen bevatten. De sport- of fitness toestellen zijn steeds verder 

van de plas voorzien. Uitzicht en beleving van de plas is ook een 

belangrijk uitgangspunt in het Toekomstplan. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De survivalbaan kan wellicht goed gebruikt worden door 

de fauna om de aanval op hun habitat aan te kunnen en te 

weren. Geintje. 

208, 214, 

218 

Wij nemen uw suggestie mee voor het vervolg. voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Aanleg van meer toiletten en drinkwaterpunten zal overal 

meer onderhoud en controle vereisen. 

208, 214, 

218 

Dat klopt. Het beheersbaar en betaalbaar houden van het park was een 

belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van het Toekomstplan. Bij de 

verdere uitwerking zal ook voornamelijk gezocht worden naar het maken 

van een combinatie met andere gebouwde voorzieningen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Aanleg van een labyrint lijkt ingegeven door de 

drassigheid van deze plek, vooral na festivals. Met wat 

verharding is dit labyrint dan weer een goede aanwinst 

voor festivals, is waarschijnlijk de redenering. 

208, 214, 

218 

De aanleg van een labyrint op deze plek zorgt ervoor dat de voor de 

Floriade ’82 ontworpen tentoonstellingsruimtes met de zichtlijn over de 
3 rosaria hersteld wordt en ook voor de toekomst behouden blijft. 

Daarbij biedt het een extra recreatiemogelijkheid gedurende het hele 

jaar. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Er wordt gesproken over :"De participanten zien kansen 

om het water verder te activeren door een lichtfestival op 

het water, of andere drijvende voorzieningen" Gaat dit de 

rust en natuurbeleving verhogen? Lichtvervuiling? Het 

water hoeft niet geactiveerd te worden. Het wordt 

gebruikt om te duiken, te kanoën, te roeien, voor stand up 

paddling, voor windsurfen, om op te zeilen, in te 

119 We respecteren uw mening. We hebben van andere participanten 

vernomen dat zij dit wel een goed en leuk idee vinden. In het 

Toekomstplan is slechts melding gemaakt van deze suggestie. Het 

organiseren van een dergelijk initiatief maakt geen onderdeel uit van het 

project. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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zwemmen en over uit te kijken. 

Overig Kanoroutes mogen niet worden uitgebreid 95, 106, 

107, 108 

De wens om kanoroutes uit te breiden past binnen onder andere de 

kernwaarden rust en natuur(beleving), die voorafgaand aan de 

participatie zijn vastgesteld.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Gelukkig blijven de bestaande kanoroutes in het park 

behouden 

206 Bedankt voor uw reactie. voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Zichtlijnen niet wenselijk , dit zorgt voor windgaten en staat 

haaks op de wens dat men  beschutte kanoroutes wil omdat 

het op de plas te winderig zou kunnen zijn.  

208, 

214, 218 

Het creëren van zichtlijnen op de plas  gebeurt niet overal, maar alleen 

op zorgvuldig uitgekozen plekken. Het kappen van bomen ten gunste 

van een betere oriëntatie en beleving door zicht op de plas zal zorgvuldig 

afgewogen worden.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Wij willen geen museum (bebouwing) in het prachtige park. 

We hebben meer dan 100 museums in Amsterdam. Het 

kost veel geld, onderhoud en vandalisme treedt op, zie 

Ballorig. Het gaat de rust en natuur overheersen 

119, 124  De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat cultuuruiting een plek 

heeft in dit Toekomstplan. 

Eén van de opdrachten voor dit plan is een onderzoek naar een stedelijke 

functie. De Gaasperplas biedt een aantrekkelijke locatie voor een 

museum. In dit plan is een onderzoek opgenomen naar een mogelijk 

geschikte locatie en naar het gewenste formaat.  

Het museum zal  een verbinding moeten maken met het omliggende 

landschap. Referentie is het museum Louisiana bij Kopenhagen: een plek 

waar je met openbaar vervoer heen kunt gaan en buiten de drukte van de 

stad, van kunst en het landschap kunt genieten. Amsterdam en 

omgeving hebben zo’n plek nog niet. Door het werkingsgebied ‘Landelijk 
Gebied’ uit de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is 

het realiseren van een gebouwde museale functie thans niet mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Een bezoekerscentrum of museum /stedelijke functie 

grenzend aan het vroegere Floriadepark zou wel heel erg 

dicht bij Nellestein komen te liggen, namelijk direct naast 

de  rietplek waar in het voorjaar / de zomer veel vogels 

broeden en slapen. Ook m.b.t. de toevoer van producten 

voor de horeca zal dit overlast gaan veroorzaken. 

88, 154 Het klopt dat een dergelijke voorziening op deze locatie impact heeft op 

de (natuurlijke) omgeving. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd 

door op andere plekken in het gebied delen van het gebied terug te 

geven aan de natuur. Ook worden natte zones aangelegd t.b.v. onder 

meer de ringslang in de vorm van moerassige gebieden en sloten met 

natuurvriendelijke oevers waar weer nieuwe rietkragen zullen ontstaan. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Voor de aanrijroute voor bevoorrading worden mogelijkheden gezien via 

de Loenendreef en achterlangs de parkeergarage de Liendenhof aan de 

westkant van de metro. Voor de bevoorrading dient een plan te worden 

gemaakt, waarbij de route verder wordt onderzocht. 

Bij de uitwerking van een voorziening zoals een museum wordt ook 

rekening gehouden met geluidsoverlast. Diverse onderzoeken zullen 

moeten aantonen dat geluid en overlast binnen de wettelijke normen 

blijft. 

Overig Wat me aanspreekt zijn plannen voor een museum aan de 

noordkant van de metro lijn.  

201 Deze locatie maakt inderdaad onderdeel uit van de zoeklocaties mede 

vanwege de goede OV verbinding. Door het werkingsgebied ‘Landelijk 
Gebied’ uit de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is 

het realiseren van een gebouwde musealefunctie echter thans niet 

mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De wijziging van bestemmingsplan, en afsnoepen van 

natuurgebied ten behoeve van de bouw van museum en 

horeca is uit den boze. Het is geen optie in NNN-gebied 

gelet op de stikstofcrisis, milieuproblemen. Het karakter 

van natuurgebied wordt aangetast. Het unieke van dit 

gebied gaat verloren. Het wordt een plas met park zoals alle 

andere rond Amsterdam. Dit soort functies kunnen beter 

op IJburg worden ontwikkeld. Dat is ook goed bereikbaar. 

Hier verdient natuur prioriteit.  

De stedelijke voorzieningen kunnen prima elders in de stad 

gevonden worden. De natuurwaarde NNN en 

natuurbeleving heeft een veel grotere waarde voor de stad 

en regio en is onderscheidend.  

208 Momenteel past een gebouwde voorziening op deze plek  niet binnen 

het bestemmingsplan en het NNN-beleid. Om de ambities te kunnen 

realiseren is een wijziging in het bestemmingsplan en een verschuiving 

van het NNN-gebied noodzakelijk. De gemeente Amsterdam vindt het 

belangrijk dat cultuuruiting een plek heeft in dit Toekomstplan.  

Eén van de opdrachten voor dit plan is een onderzoek naar een stedelijke 

functie. De Gaasperplas biedt een aantrekkelijke locatie voor een 

museum. In dit plan is een onderzoek opgenomen naar een mogelijk 

geschikte locatie en naar het gewenste formaat.  

Het museum zal  een verbinding moeten maken met het omliggende 

landschap. Referentie is het museum Louisiana bij Kopenhagen: een plek 

waar je met openbaar vervoer heen kunt gaan en buiten de drukte van de 

stad, van kunst en het landschap kunt genieten. Amsterdam en 

omgeving hebben zo’n plek nog niet.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Wij hebben hier als Nellesteiner liever geen muziekkoepel 

op de weide tussen de tennisbaan en de plas.  

Deze weide wordt ‘s-zomers druk gebruikt als zonneweide, 

voor eenvoudige barbecue, badminton en voetbal. Dit komt 

in gedrang door een permanent bouwwerk  

213 Veel mensen hebben behoefte aan kleinschalige evenementen en 

cultuuruitingen aan de Gaasperplas. In 2018 is voor het eerst het 

Grachtenfestival georganiseerd bij Nellestein. Dat was een groot succes. 

Om dit soort evenementen voor de toekomst beter te faciliteren is een 

muziekkoepel opgenomen in het ontwerp. De precieze locatie van de 

muziekkoepel zal uitgewerkt worden in de volgende fase. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig In de omgeving van de haven en de zwemgelegenheid mag 

niet bebouwd worden 

124 Het klopt dat het realiseren van bebouwing niet past binnen het 

bestemmingsplan en het NNN-beleid. Om de ambities te kunnen 

realiseren is een wijziging in het bestemmingsplan en een verschuiving 

van het NNN-gebied noodzakelijk.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Een gebouw daar neerzetten voor een museum is helemaal 

draconisch, want het verpest het uitzicht op de plas, dat het 

plan nu juist zegt te willen herstellen door het ‘rondje 
Gaasperplas’.  

40 We begrijpen dat een dergelijk voorstel ook impact heeft op de 

omgeving. Een aanvullende studie naar de landschappelijk inpassing zal 

in een later fase dan ook verricht worden. 

Wij zijn echter van mening dat een dergelijk gebouw het zicht ook juist 

interessant kan maken.  Een van de gedachtes bij een museum op deze 

plek is, dat juist het uitzicht op de plas vanuit het gebouw, deze plek 

bijzonder maakt en een meerwaarde heeft voor de beleving van kunst. 

Een museum is een openbaar gebouw, zodat dat uitzicht voor het 

publiek te beleven is. IN het Toekomstplan wordt op verschillende 

plekken uitzicht op de plas gemaakt. Door het werkingsgebied ‘Landelijk 
Gebied’ uit de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is 

het realiseren van een gebouwde musealefunctie echter thans niet 

mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Een museale functie is niet erg zinvol, hooguit een 

educatieve functie zoals een natuurhuis met koffie/thee, 

hoewel het logischer is om dit te combineren met 

Langerlust. 

92 De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat horeca en 

cultuuruiting een plek heeft in dit Toekomstplan. Door het 

werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de Omgevingsverordening van de 

provincie Noord-Holland is het realiseren van een gebouwde 

musealefunctie echter thans niet mogelijk. 

De relatie met het water van de Gaasperplas wordt gezien als een 

meerwaarde  voor een museum.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De kaarten voor deze festivals zijn tussen de 30 en 80 euro 

per dag. Dit zijn bedragen die niet voor iedereen te betalen 

zijn, daarmee sluit je een deel van de inwoners van de 

stad/het stadsdeel uit. Ook staat dit haaks op het openbare 

karakter van het park.  De prijs verhogen om meer 

inkomsten te genereren is vanuit dit perspectief helemaal 

geen optie. 

Er zijn andere manieren om geld te verdienen. Een festival 

valt in de categorie ‘grote stappen, snel thuis’. In plaats van 
automatisch uit te gaan van iets dat zo veel weerstand 

oproept en schade oplevert, waarvoor je ook budget moet 

uittrekken om dat te monitoren en herstellen, is het 

zinvoller te onderzoeken wat de andere 

financieringsmogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld de verkoop 

van aandelen Gaasperplas/park aan bedrijven en burgers. Er 

zijn legio organisaties die ervaring hebben met 

natuurbeheer en het vermarkten van natuurgebieden 

(Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten) op andere 

manieren dan het organiseren van festivals. Ik denk graag 

met u mee. 

Als u het beheer van het stedelijk groen meeneemt in een 

breder perspectief waarin ook gezondheidswinst (publieke 

gezondheid) wordt meegenomen, dan verandert dat het 

156 Zie voor inhoudelijk beantwoording paragraaf 5. Evenementen. voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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financiële vraagstuk. Wellicht is het interessant om hierin 

samen op te trekken met andere sociale partners, 

verzekeraars, zorgverleners. In de UK doen ze dit: 

https://sustainablehealthcare.org.uk/what-we-do/green-

space/nhs-forest 

Overig Gemeente wil de festivals de stad uit, maar houd daarmee 

geen rekening met bewoners. Denk aan parkeeroverlast in 

de omliggende wijken en daarbuiten! 

168, 172, 

203, 

208, 

214, 218 

Zie voor inhoudelijke beantwoording paragraaf 5. Evenementen. voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig In de nota staat dat er veel lokale jongeren tot de bezoekers 

van de festivals behoren. Wij weten niet hoe groot het 

percentage is, maar hoe meer lokale jongeren er gebruik 

van maken, hoe logischer het is ruimte voor festivals in het 

park te reserveren. De keerzijde is dat er ook mensen om de 

festivalterreinen heen wonen, of op een andere manier van 

het park gebruik maken. 

Nou is (geluid)overlast niet iets dat hier in dit plan wordt 

geregeld, maar voor een samenhangend beleid is het goed 

bij elk onderdeel in welk plan dan ook het geheel zichtbaar 

te maken en onderdeel te laten zijn van de afwegingen en 

de besluitvorming. Het kiezen van locaties, plaatsing van de 

podia, geluidwerende maatregelen (‘antigeluid) e.d. hoort 
hier in dit plan in de afweging zichtbaar te zijn. Zeggen dat 

dat een uitdaging is, is iets te mager. Hoe ziet het 

locatieprofiel eruit en is dat wel passend met wat hier in de 

nota staat? Hoe is de relatie daarvan met het bestaande 

bestemmingsplan of worden er (meer) randvoorwaarden 

meegegeven voor het nieuwe bestemmingsplan? 

 

190 Zie voor inhoudelijke beantwoording paragraaf 5. Evenementen. voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Ook het niet kunnen gebruiken van delen van het park 

tijdens het festival en tijdens op- en afbouw daarvan wordt 

niet hier geregeld. Maar toch: Het wordt echt lastig 

wanneer het ‘rondje Gaasperplas’ niet meer gelopen kan 
worden. Die op- en afbouw leidde laatstelijk tot ruim 2 

weken per festival niet gebruik kunnen maken van die 

delen. In de zomermaanden mei t/m september = 5 

maanden, maal 3 (festivals) = 6 weken plus 

herstelwerkzaamheden. Dat betekent dat van de 5 

maanden (20 weken) die het meeste gebruik in het park 

genereren er ca 7 weken afsluitingen zijn, de tijd voor de 

herstelwerkzaamheden niet meegerekend. Niet alleen een 

extra argument voor ’n betere ondergrond, maar ook om 
eens te kijken naar de termijnen van deze ‘bezettingen’. 
De gebruikers van het park in die periode zijn ook de 

recreanten van het strandje bij Ballorig, en dat worden er 

meer als er meer strandjes komen; de wandelaars, joggers, 

fietsers etc., dat worden er ook meer als het park 

opgeknapt is. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de mensen van 

de Prins Willem-Alexandermanege die alleen in de 

zomermaanden BUITEN de schoolvakantie met de paarden 

en de gehandicapten naar buiten kunnen. Hun ‘buitentijd’ 
wordt door zo’n lange afsluiting ongeveer gehalveerd! Dat 

kan en moet allemaal beter! 

 

De toekomstvisie voor de Gaasperplas komt mooi op tijd. 

Er is o.i. goed nagedacht over wat het gebied kan en moet 

betekenen. Graag zouden wij echter ook het beleid rondom 

de festivals, en dan specifiek de randvoorwaarden rondom 

die festivals in deze toekomstvisie terug willen zien. 
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Overig De enquête is beperkt, eenzijdig, sturend en bevat alleen 

gesloten vragen. Respondenten kunnen niet hun eigen 

mening over het park of het Toekomstplan in de enquête 

kwijt. Er is geen mogelijkheid om een antwoord te geven 

dat afwijkt van de plannen van de gemeente. 

39, 41, 

53, 57, 

73, 84, 

85, 115, 

150, 164, 

182, 210   

De vraagstelling in de online enquête was inderdaad gesloten en beperkt 

tot 7 vragen. Bewoners konden aangeven wat zij in het algemeen van het 

Toekomstplan vinden, en meer specifiek of zij vonden dat bepaalde 

thema's, onvoldoende t/m uitstekend zijn meegenomen.  

De enquête is bedoeld als draagvlakmeting om op hoofdlijnen te zien 

wat de bewoners van verschillende wijken en leeftijden van het plan 

vinden. Door middel van het indienen van een zienswijze konden 

bewoners uitgebreider hun mening geven over elk gewenst 

onderdeel/onderwerp. 

Zowel de uitkomsten van de zienswijzeprocedure als de uitkomsten van 

de enquête  worden aan het bestuur aangeboden bij bestuurlijke 

besluitvorming over het Toekomstplan. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Respect voor de ambtenaren die tijdens de 

inloopbijeenkomsten al het geklaag zo geduldig hebben 

aangehoord.  

85 Bedankt voor uw reactie. voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Er is een heel slecht toekomstplan voor het 

Gaasperplaspark ontwikkeld. Maak een nieuw plan en 

betrek daar de bewoners bij. De zogenaamde participatie 

was tot nu toe echt een aanfluiting.  

59, 63 Het huidige inrichtingsvoorstel is het product van het zorgvuldig 

doorlopen en uitgebreid participatietraject waar een ieder zijn mening 

over heeft kunnen geven. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig In een vroegtijdig stadium zijn er al commerciële partijen 

betrokken, zoals de ondernemer van de camping en de 

festivalorganisatoren. Sommige commerciële partijen 

bleken ook onderdeel van de meedenkgroep te zijn.  

164, 187 Dat klopt. De meedenkgroep (22 leden) en de klankbordgroep (7 leden) 

bestonden uit bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van 

verenigingen met diverse achtergronden zoals natuur, zelfbeheer en 

sport. Tijdens stakeholdergesprekken en activiteiten werd breder uit de 

omgeving input opgehaald.  

 Voor 

kennisgeving 

aangenomen  

Overig Opmerking: Ik heb de video bekeken en kan dus alleen op 

basis daarvan een mening vormen. 

53 Het hele Toekomstplan is ook op de projectpagina (website gemeente 

Amsterdam) digitaal in te zien. Gedurende de zienswijze procedure lag 

er een inkijkexemplaar op het stadsdeelkantoorloket alsmede bij de 

informatiebijeenkomsten op de verschillende locaties.   

 Voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Communicatie vanuit gemeente is niet volledig en optimaal 

geweest. Het is o.a. de taak van de overheid/gemeente om 

ontstane angst onder bewoners weg te nemen, 

daarentegen is een online verzet tegen het Toekomstplan 

ontstaan. Waaronder via Facebook, maar ook via de online 

petitie. Heroverweging van extra communicatie is aan te 

bevelen. 

167, 192 Wij betreuren het dat u de communicatie als niet volledig en optimaal 

heeft ervaren. Wij hebben veel diverse kanalen ingezet om bewoners te 

betrekken en op de hoogte te stellen van het Toekomstplan 

Gaasperplas.   

 Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De huidige verhullende en voorgekookte 

inspraakprocedure rond het project Gaasperplas zijn een 

schande voor de stad.  

84 De gemeente betreurt dat u het participatietraject en de 

inspraakprocedure op deze manier heeft ervaren.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De zogenaamde 'inspraakprocedure(s)'en 

participatietrajecten rondom het project Gaasperplas zijn 

ondemocratisch tot stand gekomen en uitgevoerd.  

21, 39, 

46, 182  

Wij betreuren het dat u het participatietraject en de inspraakprocedure 

op deze manier heeft ervaren. Aan het Toekomstplan is een uitgebreid 

en zorgvuldig doorlopen ontwerpproces vooraf gegaan waar 

stakeholders nauwgezet bij zijn betrokken. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen  

Overig De gemeente vergeet dat het Toekomstplan impact heeft 

op de emotionele toestand van stakeholders (bewoners en 

betrokkenen). Het maakt hen bang, verdrietig en 

wantrouwend. Sommige bewoners komen niet naar de 

inloopbijeenkomsten en vullen geen enquête in. Deze 

groep wordt door gemeente dus niet gehoord.  

119 We betreuren het wanneer bewoners bang, verdrietig of wantrouwend 

zijn en daarom niet naar de bijeenkomsten zijn gekomen. Met de 

laagdrempelige opzet van de avond door op meerdere locaties op 

verschillende momenten in Zuidoost inloopbijeenkomsten te 

organiseren en dit vooraf breed te communiceren hebben we gemeend 

juist zoveel mogelijk mensen te bereiken om kennis te nemen van het 

plan. Ook was het plan digitaal in te zien op de projectpagina en lag er 

een fysiek exemplaar bij het stadsdeelloket waar bewoners ook een 

inspraakreactie achter konden laten. Ook hebben we gekozen voor een 

ruime termijn om in te spreken van 12 december tot 13 februari ook met 

de reden om bewoners zoveel mogelijk de kans te bieden om te reageren 

op de plannen. 

 voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig De gesprekken met ontwerpers, beleidsmakers en 

beheerders hebben mij verontrust. Te snel worden de 

plannen ter vaststelling aan het gemeentebestuur 

voorgelegd. Zeker gezien het feit dat het beleid bepaalt 

voor komende 40 jaar. 

208 Aan het Toekomstplan is een uitgebreid en zorgvuldig doorlopen 

ontwerpproces vooraf gegaan waar stakeholders nauwgezet bij zijn 

betrokken. We zijn daarom van mening dat dit plan niet te snel 

bestuurlijk wordt voorgelegd. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het Toekomstplan schetst een verkeerd beeld als zou het 

goed gegrond zijn op de uitkomsten van een breed 

inspraakproces, en brede participatie. Niets is minder waar, 

brede ervaring van betrokkenen bij het park is dat er vooral 

sprake is geweest van het sturen op de uitkomsten. 

Negeren van de uitkomsten van de eerdere enquête 

(respons 1000) en daarentegen wel waarde hechten aan de 

mening van een groep studenten.  

46 Wij betreuren het dat u het participatietraject en de inspraakprocedure 

op deze manier heeft ervaren. Alle bezwaren ten aanzien van het plan en 

het doorlopen proces worden door middel van deze nota van 

beantwoording voorzien van antwoord en bestuurlijk voorgelegd. 

 Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De inspraak tot nu toe is een farce! Een  belediging van al 

diegenen die de afgelopen tijd de moeite hebben genomen 

om hun mening te geven, omdat men een hart heeft voor 

dit mooie park! Jammer, heel jammer.... 

46 Wij  betreuren het dat u het participatietraject en de inspraakprocedure 

op deze manier heeft ervaren. Alle bezwaren ten aanzien van het plan en 

het doorlopen proces worden middels dit schrijven voorzien van 

antwoord bestuurlijk voorgelegd. 

 Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Geen behoefte aan verandering, wel aan goed onderhoud. 

Het park is mooi maar wordt onvoldoende onderhouden. 

Besteed de komende jaren aan goed onderhoud zonder dat 

het gebied op de schop moet. 

5, 39, 58, 

95, 96, 

97, 100, 

106, 107, 

108, 114  

In het Meerjarenuitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland wordt 

aangegeven dat een optimaal gebruik en beheer van het 

Gaasperplasgebied door realisatie van een duurzaam evenwicht tussen 

inrichtingskwaliteit en beheer niveau wordt nagestreefd. Door GGA 

wordt minimaal onderhoud gepleegd in afwachting van het 

participatieproces en besluitvorming van gemeente Amsterdam ter 

voorkoming van desinvesteringen. 

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Besteed het geld van de herinrichting (en van de 

plannenmakerij) aan onderhoud. 

39, 100, 

119, 149, 

181, 182, 

De Gaasperplas is 40 jaar geleden aangelegd. Een groot deel van het 

park werd ingericht voor de Floriade. Na die jaren zijn er geen grote 

ingrepen geweest en is het park beheerd als recreatiegebied. De 

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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205, 

208, 

214, 218 

afgelopen jaren wordt gesignaleerd dat het park na 40 jaar een 

opfrisbeurt nodig heeft om ook de komende 40 jaar goed te kunnen 

functioneren als park/groengebied voor het groeiend aantal bewoners 

van Amsterdam en van Zuidoost in het bijzonder. Daarvoor is zorgvuldig 

gekeken wat voor soort ingrepen nodig en gewenst zijn. In 2016 is 

daarvoor de ontwikkelstrategie Gaasperplas vastgesteld door het 

dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost. In de ontwikkelstrategie zijn 6 

projecten benoemd, die in dit Toekomstplan met uitgebreide participatie 

zijn uitgewerkt. Wij menen dat de voorgestelde ingrepen  evenwichtig 

zijn. Vernieuwing betekent deels dat op vernieuwde onderdelen minder 

onderhoud nodig is. Er kan opnieuw gekeken worden wat vervolgens de 

prioriteiten zijn in onderhoud en beheer. Ons inziens is het geen keuze óf 

onderhoud, óf ingrepen, maar moeten beide plaats vinden.  

Overig Achterstallig onderhoud is er niet omdat er veel gekapt 

wordt voor evenementen. 

45 Ook binnen de participatie is er een grote consensus over het idee dat 

(delen van) de Gaasperplas door het beheerniveau van een 

recreatiegebied schade heeft opgelopen. Dat geldt voor natuurwaarden 

en voor de cultuurlijke elementen (Floriadeterrein).  Door velen wordt dit 

als achterstallig onderhoud gezien. Op grond van de in Amsterdam 

geldende Bomenverordening is het verboden zonder vergunning van het 

college van B&W een houtopstand te vellen of te doen vellen. De 

vergunning of jaarvergunning kan worden geweigerd in verband met: a. 

de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand; b. de waarde van de 

houtopstand voor het stadsschoon of het landschap; c. de 

cultuurhistorische waarde van de houtopstand; 

d. de waarde van de houtopstand voor de leefbaarheid. Er worden dus 

niet zomaar bomen gekapt voor evenementen.  

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het park moet door bewoners/gebruikers en door 

belastingen in stand worden gehouden. Zo kan het 

natuurkarakter van het park behouden blijven. Met de 

evenementen conflicteren de behoeften van gebruikers en 

179 Het is duidelijk dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van 

het park voor evenementen. In dit Toekomstplan wordt het vastgestelde 

beleid van de gemeente voor evenementen gevolgd. Een belangrijk deel 

van de kritiek op de evenementen aan de noordzijde, namelijk het 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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zorgvuldig beheer met elkaar.  gebruik van een zeer groot deel van het park voor de opbouw ervan, 

wordt in het voorstel in het Toekomstplan anders georganiseerd, door 

een kortere route vanaf de noordzijde voor te stellen. Dat betekent een 

veel kortere route voor de op- en afbouw. De aanzienlijke bedragen die 

de festivalorganisatoren moeten betalen voor het gebruik van het park, 

worden door GGA ingezet voor beheer van de recreatiegebieden, 

waaronder de Gaasperplas. 

Overig De mooie oude hagen bij de noordelijke entree worden als 

eerste gesloopt. Terwijl daar veel vogels in nestelen, 

waarvoor ook al veel plekken zijn verdwenen door de kap 

van de bomen voor de A9. Ook doet de fasering ervoor 

vrezen dat de kapotte verharding van de bestaande paden 

voorlopig blijft bestaan. 

210 De herinrichtingsplannen staan los van het regulier onderhoud. Wanneer 

verharding kapot is en voor onveilige situaties leidt dient deze te worden 

vervangen. Wel is het zo dat het Groengebied als beheerder het 

onderhoud en beheer gedurende de planvorming beperkt tot het 

minimaal noodzakelijke om te voorkomen dat er grote investeringen in 

onderhoud worden gedaan van zaken die in de toekomst mogelijk 

vervallen of wijzigingen.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het onderwerp beheerkosten heeft belemmerd dat er 

hogere ambities zijn ten aanzien van beplanting en beheer. 

Deze factor wordt niet genoemd (volgens adressant is 

sprake van een 'roze olifant'). 

210 Het beheerbudget is inderdaad van invloed op de ambities, zoals ook 

benoemd in het toekomstplan. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Positief over zelfbeheer en inzetten van vrijwilligers. Maar 

het moet duidelijk omschreven worden wat ermee wordt 

bedoeld. En er zijn duidelijke kaders nodig en afspraken 

over voorwaarden en garanties nodig. De rollen van GGA en 

van de zelfbeheerders moeten duidelijk omschreven 

worden.  

139, 140, 

158, 173, 

182, 198  

GGA is de beheerder van het Gaasperplaspark en maakt de keuzes hoe 

en met wie zij het gebied onderhoudt. GGA is een recreatieschap met in 

het bestuur de provincie Noord Holland en de betrokken gemeenten, 

waaronder Amsterdam. In het Toekomstplan is opgenomen, dat de 

uitwerking van zelfbeheer bij initiatiefnemers en bij de beheerder van 

het gebied. zorgvuldig beheer is belangrijk en moet ook bij zelfbeheer 

voorop staan. Zoals in het Toekomstplan opgenomen, ligt de verdere 

uitwerking van zelfbeheer  bij de initiatiefnemers en de beheerder GGA. 

In het Toekomstplan staan de conclusies uit de inspiratiesessies over 

zelfbeheer. Een van die conclusies is, dat zelfbeheer professionele 

ondersteuning nodig heeft en dat een goede samenwerking met de 

beheerorganisatie belangrijk is. Wij onderschrijven daarmee de 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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zienswijze.  

Overig De tijdens de meedenkgroep beloofde bijeenkomst over 

zelfbeheer, die vóór de publicatie van het plan gehouden 

zou worden, heeft nog niet plaatsgevonden. 

159 Tijdens de meedenkgroep bijeenkomsten is het thema Zelfbeheer 

uitvoerig besproken. De beelden die daarbij  zijn opgehaald, zijn 

overgenomen in het Toekomstplan. In het Toekomstplan wordt 

aangegeven op welke plekken in het gebied wat voor soort zelfbeheer 

mogelijk is en welke ideeën er zijn om er invulling aan te geven. Het is 

aan initiatiefnemers en de beheerder (GGA) om hier verder invulling aan 

te geven. Een eerste aanzet daartoe zou een startbijeenkomst kunnen 

zijn. Voor contact hierover verwijzen we u graag door naar GGA.    

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Door de kostenbesparing door zelfbeheer is de 

commercialisering van het park niet nodig. 

159 In het Toekomstplan is gekeken naar voorbeelden van zelfbeheer. Uit de 

ervaringen met succesvol zelfbeheer blijkt dat zelfbeheer niet in een 

lager beheerbudget resulteert, maar dat er wel meer betrokkenheid van 

omwonenden en gebruikers ontstaat.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Zelfbeheer moet binnen het kader van natuurbeheer 

gebeuren en moet kansen scheppen voor bewoners binnen 

het sociaal domein. Het zou dan ook beloond of vergoed 

kunnen worden.  

191 Zoals in het Toekomstplan beschreven, ligt de verdere uitwerking van 

zelfbeheer bij de initiatiefnemers en de beheerder GGA. 

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig GroenplatVorm Zuidoost is bereid het zelfbeheer te 

organiseren, heeft kennis in haar netwerk en aanwijzingen 

dat er genoeg geïnteresseerden zijn. Hier kan een sociale 

onderneming met professionele aansturing uit 

voortkomen. 

202 Zoals in het Toekomstplan beschreven, ligt de verdere uitwerking van 

zelfbeheer ligt bij de initiatiefnemers en de beheerder GGA. Welke 

partijen daarbij worden betrokken is nu nog niet bekend.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Er worden risico's van zelfbeheer genoemd. Mensen 

kunnen na een tijdje afhaken, zelfbeheer vraagt 

deskundigheid (met name bij de Floriadetuinen) en kan tot 

verwaarlozing en versnippering leiden. Ook kunnen er 

ruzies ontstaan door belangen van verschillende personen. 

In een zienswijze wordt het proefschrift van Hiska Ubels 

35, 120, 

198  

In het kader van het Toekomstplan zijn in de 

meedenkgroepbijeenkomsten inspirerende voorbeelden van zelfbeheer 

gepresenteerd. In het  Toekomstplan is beschreven welke lessen daaruit 

getrokken kunnen worden. Daarin worden ook de risico's en 

voorwaarden genoemd. De voorbeelden laten zien dat zelfbeheer een 

grote meerwaarde kan hebben, zoals dat bijvoorbeeld het geval kan zijn 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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over dit onderwerp genoemd. bij het Floriadeterrein. Diverse belangstellenden hebben zich, ook in het 

kader van de zienswijzen, reeds gemeld.  

Overig Maak gebruik van plantenkennis van omwonenden uit 

verschillende continenten. Geef stukken grond aan 

omwonenden. 

104 De mate en vorm van zelfbeheer moeten nog worden uitgewerkt. Zoals 

in het Toekomstplan beschreven, ligt die uitwerking bij initiatiefnemers 

en de beheerder van het gebied, GGA. Uw suggestie kan daarbij worden 

meegenomen.    

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Hondenbezitters houden geen rekening met regels en dat 

wordt niet beter door gebrek aan handhaving. Er wordt 

slecht gehandhaafd op honden (hondenoverlast en 

hondenpoep). 

100, 149, 

208, 

214, 218  

Gastheerschap staat voorop bij de inzet van de handhavers van 

Groengebied Amstelland. Tegen excessen wordt opgetreden, zo nodig 

met assistentie van politie. Door toename van de recreatiedruk is de 

behoefte aan aanpassing van het  handhavingsplan actueel. In overleg 

met handhaving en politie zal GGA proberen om de 

verantwoordelijkheden en werktijden scherper te stellen en inzichtelijk 

te maken. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Beroofd in het park. Politie te laat. 45, 87,  

210  

Het is uiteraard een bijzonder nare ervaring om beroofd te worden. Wij 

beschouwen het te laat zijn van de politie als een klacht die niet specifiek 

betrekking heeft op het toekomstplan. Dit valt buiten de reikwijdte van 

het project.  

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Illegaal geparkeerde (diesel-) auto's en BBQ's veroorzaken 

aan de Zuidoever giftige walmen. Het is onbehoorlijk om 

deze vergiftiging te faciliteren. Er is bijbehorende 

geluidsoverlast. Ook wij, Zuidoosters worden daar ziek van. 

150 Illegale activiteiten zijn uiteraard niet toegestaan, nu niet en ook niet in  

de toekomst. De toegang tot de terreinen is zo ingericht dat niet met 

auto’s op de grasvelden kan worden gereden. Bij de uitwerking van het 
Toekomstplan wordt de inrichting van parkeerplaatsen ook 

meegenomen.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Er wordt nu al door de politie niet handhavend opgetreden 

tegen (geluid)overlast door jongeren aan de rand van de 

Gaasperplas op het Bastion en in het open gedeelte van de 

parkeergarage. Politie geeft het geen prioriteit. Daarom 

rekent niemand op handhaving. Handhaving is de 

achilleshiel van Amsterdam en zeker van Zuidoost. 

167 Gastheerschap staat voorop bij de inzet van de handhavers van 

Groengebied Amstelland. Tegen excessen wordt opgetreden, zo nodig 

met assistentie van politie. Door toename van de recreatiedruk en 

concentratie van overlast in de avonduren, is de behoefte aan 

aanpassing van het  handhavingsplan actueel. In overleg met handhaving 

en politie zullen we proberen om de verantwoordelijkheden en 

werktijden scherper te stellen en inzichtelijk te maken. 

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Door co2 uitstoot van evenementenverkeer nemen 

woekerplanten en dus onderhoudskosten toe. Beschermde 

planten blijven weg. 

208, 

214, 218 

Het Toekomstplan maakt geen extra evenementen mogelijk. Het 

veronderstelde verband tussen evenementen, CO2, woekerplanten en 

onderhoudskosten lijkt sowieso niet waarschijnlijk. Maar mocht het er al 

zijn, dan neemt het niet toe als gevolg van het Toekomstplan. Eerder zal 

het afnemen, omdat in het Toekomstplan een kortere route dan nu 

wordt voorgesteld voor de opbouw van evenementen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig door het toevoegen van doorzichten wordt het onderhoud 

alleen maar duurder (snoeien en kappen). 

120, 

208, 

210, 214, 

218 

Bij de ingrepen hoort inderdaad lokaal meer onderhoud, bijvoorbeeld om 

doorzichten te handhaven. Uit een eerste doorrekening van het 

Toekomstplan op de effecten op de beheerkosten, blijkt echter dat deze 

per saldo niet toenemen.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig voor nieuwe horeca en museum of kunstroute is extra 

beveiliging nodig, dus hogere kosten. 

208, 

214, 218 

Elke toevoeging van functies aan parken en aan de stad in het algemeen 

brengt opbrengsten maar ook kosten met zich mee. Niet alleen 

beveiliging, maar ook schoonmaak,  onderhoud, vervanging, renovatie, 

verzekeringspremies etc. Daar tegenover staan echter veel voordelen: 

werkgelegenheid, plezier voor de mensen, een (extra) reden om ergens 

heen te gaan, elkaar ontmoeten, genieten van kunst, genieten van kunst 

in het landschap, werkgelegenheid in beveiliging, onderhoud, 

schoonmaak, vervanging, draaiend houden van de functie, 

belastingopbrengsten etc. Dergelijke keuzes baseren op 1 facet, namelijk 

de kosten voor beveiliging, doet die keuze o.i. tekort. 

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het plan is gemaakt zonder rekening te houden met 

handhavingskosten. De maatschappij betaalt de rekening. 

208, 

210, 214, 

218 

In verschillende zienswijzen wordt ingegaan op de huidige overlast en op 

het gebrek aan handhaving dat wordt ervaren. In het plan zitten 

elementen die de handhaving op sommige punten kan helpen, 

bijvoorbeeld omdat barbecueën wordt beperkt tot een aantal zones en 

omdat de routing en nieuwe functies (m.n. horeca) de sociale veiligheid 

kan verhogen. Meer mensen in het park kán inderdaad leiden tot meer 

kosten voor handhaving. Dat geldt in zijn algemeenheid in de stad. 

Handhavingskosten zijn een onderdeel van de vele voor- en nadelen van 

ingrepen in de stad en in parken.  

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Meer barbecueplekken (nu al schade) leidt tot meer 208, Er komen niet meer barbecueplekken bij ten opzichte van de huidige Voor 
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noodzakelijke handhaving en dus hogere kosten. 214, 218 situatie. Er worden barbecueplekken aangewezen, waardoor het beheer 

hier op kan worden toegespitst. Het is niet aannemelijk dat dit leidt tot 

meer handhaving en dus tot hogere kosten ten opzichte van de huidige 

situatie. Wanneer er specifieke barbecueplekken worden toegewezen 

leidt dit mogelijk tot meer inzet van toezicht en handhaving. 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Óf er treedt verloedering op, óf het beheerbudget van GGA 

zal toenemen. 

208, 

214, 218 

De voorspelling dat er verloedering optreedt, mist o.i. onderbouwing. De 

praktijk bij renovaties van parken in Amsterdam (bijvoorbeeld in het 

verleden het Oosterpark) is niet dat er verloedering optreedt.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen. 

Overig Door het opener maken verdwijnt er beschutting voor mens 

en dier en verandert het karakter van het park. 

213 Door opschot en zaailingen te verwijderen en daarmee dichtgegroeide 

zichtlijnen weer open te maken ontstaat meer ruimte voor parkbomen 

en kan zonlicht weer toetreden op natuurvriendelijke oevers en de 

kruidenrijke grasvegetaties. Deze maatregelen komen de biodiversiteit 

(soortenrijkdom) en het gebruik van het gebied ten goede. Hierbij wordt 

zorgvuldig te werk gegaan. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig in het plan wordt gesteld dat gebrek aan doorzichten voor 

onveiligheid zorgt. Maar mensen zorgen voor onveiligheid, 

niet planten en struiken. 

189 Door op een aantal plekken het terrein meer open te maken ontstaat een 

beter overzicht wat de veiligheid ten goede komt. Dit draagt ook bij aan  

het verbeteren van de oriëntatie in het park. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het park is goed zoals het is. Nergens voor nodig om zoveel 

geld te verspillen. Het park is een natuurpark en onderdeel 

van het Natuurnetwerk Nederland. En hou eens op met al 

die festivals en evenementen in het park te organiseren. 

Het is niet nodig om de ingang te verbeteren, het park 

opnieuw in te richten, wegen of horeca aan te leggen. 

Belachelijk plan. 

11 De organisatie van evenementen en festivals valt buiten de reikwijdte 

van dit project. We zien wel de noodzaak om onderdelen zoals door u 

omschreven op te knappen zodat de natuur de ruimte en zijn waarde 

behoudt en tegelijkertijd de recreatiemogelijkheden van het park 

aansluiten op de huidige tijd. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik vind het prima dat het park wordt opgeknapt maar het 

lijkt meer op het herstellen van acties die nooit hadden 

mogen gebeuren; achterstallig onderhoud in het algemeen 

en t.a.v. de mooie Floriade tuinen, het verdwijnen van 

horeca, het weghalen van vuilnisbakken en het toestaan 

van Open Air.    

18 Het klopt dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Met het 

opknappen van het park worden ook de recreatiemogelijkheden van het 

park beter afgestemd op het huidige gebruik.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Ik heb eerder al mijn mening gegeven. En er is zeer duidelijk 

niet geluisterd. Dit plan is een ramp voor het park en de 

bewoners in Nellestein. In de eerste plaats de sloop van de 

Bastion. Deze plek is uniek. Elke zomeravond komen 

bewoners hier samen en genieten van de zonsondergang 

en luchtacrobatiek van spreeuwen. Overdag komen 

dichters en musici inspiratie opdoen. Vanwege de rust in 

deze hoek. Tweede ramp is het slopen van de hoofdingang. 

En dan is de vernietiging van de kers gewoon een Bijbelse 

doodzonde. En dat alleen maar omdat de weg 

rechtgetrokken moet worden voor vrachtverkeer van 

festivals. En die weg gaat dan rechtstreeks over de kers. 

Dan is er nog sprake van een koffietent je met een terras. 

Iets wat uiteindelijk zal worden ingepikt door hangjongeren 

uit Kraaiennest. We kunnen het nog hebben over het 

vergroten van BBQ mogelijkheden. Iets wat heel Nellestein 

in de stank zet en heel veel afval achterlaat. Nu al, dus laat 

staan als er meer mensen hiervoor naar het park komen. Ik 

kan nog wel doorgaan. Maar verder vooral hopen dat 

iemand bij jullie zijn of haar gezonde verstand terugkrijgt en 

i.p.v. te willen dansen met blote voeten in het gras, liever 

naar een park wil gaan om te kunnen onthaasten en 

relaxen. Dit plan brengt alleen maar herrie, puinhoop en 

onrust voor Amsterdam. Want Gaasperplas en Nellestein is 

ook Amsterdam. En dat is in dit plan heel erg vergeten. 

20 Er is in het Toekomstplan een plek voor een stedelijke functie 

opgenomen. Het Bastion is daarbij als zoeklocatie aangemerkt. Dit staat 

voor een museum, een informatiecentrum met (natuur of kunst) 

educatie en kunst in de buitenruimte. De precieze invulling en locatie 

volgt in een latere fase. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging en 

goedkeuring van de provincie Noord-Holland nodig. Er is dan opnieuw 

een mogelijkheid tot inspraak. 

Uit de participatie komt naar voren dat de oriëntatie op het plein bij de 

metrohalte en het busstation moeizaam is en onduidelijk is welke route 

het park in gaat. Ook vanwege het beperkte beheerbudget van 

Groengebied Amstelland, is er daarom voor gekozen om de hoofd entree 

te vereenvoudigen en daarmee te verduidelijken. De leilindes langs de 

hoofdentree worden wel grotendeels verwijderd. Deze zijn verplantbaar 

en zullen elders in de stad een nieuwe plek vinden. 

Barbecueën veroorzaakt vaak geluidsoverlast en vervuiling door 

achterlaten van afval. Om klachten en overlast beheersbaar te houden 

wordt in het Toekomstplan voorgesteld om nog op maximaal 3 locaties 

barbecueën toe te staan. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Als je een park gaat aanpakken en dat doet de gemeente op 

een nette manier zeg ik doen, al ben ik met alleen 

onderhoud ook wel tevreden. 

61 Met naast het opknappen van het park willen we ook de 

recreatiemogelijkheden van het park beter afstemmen op het huidige 

gebruik. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Slecht plan, dit toekomstplan. Doe het niet, het is nu een 

park, maak er geen speeltuin van. Heel Amsterdam is al één 

en al onrust\pretpark. 

63 De sfeer en het karakter van de Gaasperplas zullen ook na uitvoering van 

het Toekomsplan behouden blijven. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Fijn dat het park een opknapbeurt krijgt. Echter denk ik dat 

veel mensen juist kiezen om hier te wonen i.v.m. de rust en 

de natuur. Jammer dat Zuidoost zijn charme aan het 

verliezen is. Alles krijgt een extreme opknapbeurt om 

blanke Nederlandse elite en expats een thuis te geven in 

Zuidoost. Ik denk dat deze mensen overal een huis kunnen 

kopen. Zorg dan in ieder geval dat in Zuidoost de normale 

mens kan blijven wonen. Ik word verdrietig van de manier 

waarop er nu met Zuidoost om wordt gegaan. Het is niet 

het opknappen van een wijk. Het is vooral proberen huidige 

bewoners weg te krijgen zodat huizen onbetaalbaar worden 

en de rijke mensen zich ook “veilig” kunnen voelen in deze 
buurt.  Amsterdam mag zich schamen. Het verliest zijn 

identiteit. 

68 Het doel van het Toekomstplan is juist om het park aantrekkelijker te 

maken voor een brede doelgroep waarbij het karakter van het park 

zoveel mogelijk behouden blijft. De gemeente Amsterdam wil een 

inclusieve stad zijn. De Gaasperplas is dan een plek waar iedereen kan 

genieten van alles wat het park te bieden heeft. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik vind het geen goed plan. In plaats van gewoon deugdelijk 

onderhoud uit te voeren zetten jullie het hele park op z'n 

kop. En met wat voor goede reden? Is het park kapot? Nee. 

If it ain't broke don't fix it. 

70 Er is sprake van achterstallig onderhoud in het park. Met het opknappen 

van het park worden ook de recreatiemogelijkheden van het park beter 

afgestemd op het huidige gebruik. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Opknappen van het park is nodig.  78 Met de uitvoering van het Toekomstplan zal dit op belangrijke punten 

gebeuren. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Waarom zulke grote-, geld slurpende veranderingen in een 

park waar zoveel mensen dagelijks van genieten? Moet dat 

geld per se op? 

119 Na 40 jaar tijd is om het park rond de Gaasperplas op te knappen en aan 

te passen, zodat de natuur de ruimte en zijn waarde behoudt en 

tegelijkertijd de recreatiemogelijkheden van het park aansluiten op de 

huidige tijd. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Doe kleinschalige verbeteringen en veranderingen. 

Onderhoudt de rozentuin en de azaleatuin. En behoud het 

119 Het karakter van het park zal ons inziens niet veranderen. De verschillen 

tussen parkdeel (netter aangeharkt en meer verschillende vormen van 

voor 

kennisgeving 
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karakter van het Gaasperpark! recreatie) en natuurdeel (niet aangeharkt en minder vormen van 

recreatie) wordt grotendeels teruggebracht. 

Op basis van het huidige beperkte beheerbudget is in dit ontwerp ervoor 

gekozen om de parkbomen uit de Floriade tijd weer vrij te maken en de 

spontaan opgekomen en nog resterende onderbegroeiing uit de 

Floriadetijd te verwijderen. Zo zijn de mooie parkbomen straks weer te 

zien. 

aangenomen 

Overig Uw plannen voor nieuwe natuur zijn prachtig maar kunnen 

nooit de bestaande natuurwaarde vervangen, laat staan 

verhogen.  

141 Het vergroten van de biodiversiteit en de natuurwaarden zijn een 

belangrijke uitgangspunten bij het Toekomstplan. Ecologen en biologen 

hebben ons hierbij geadviseerd. De voorgestelde maatregelen en de 

zonering voor recreatie en natuur zullen daar aan bijdragen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De plannen zijn gemaakt door mensen die een hekel 

hebben aan natuur, dit wordt bewezen in de presentatie 

van de beelden van hoe het er nu uit zou zien en hoe het uit 

zal zien als de planen zijn uit gevoerd. Net zoals dat 

schandalig verhaal en foto’s recent in Het Parool. 
In de eerst enquête bij start van het project heb ik 

aangegeven dat van het park geen pretpark gemaakt moest 

worden maar alles wat ik nu in die plannen zie is dat precies 

wat er gaat gebeuren met totaal geen respect voor de 

natuur. Maar wat had ik anders kunnen verwachten van een 

gemeente die er alles aan doet om kampioen bomen kapen 

te worden. 

149 De kernwaarden rust en natuur(beleving) zijn een belangrijk onderdeel 

binnen het Toekomstplan. Ondanks de intensivering voor recreatie (rust 

zoeken en natuurbeleving zijn ook vormen van recreatie) zal er veel 

ruimte zijn voor deze kernwaarden.  

Bomen worden gekapt om te komen tot verbetering van de 

biodiversiteit aan de Gaasperplas, ten behoeve van gebruiksfuncties 

(zoals zwemplekken) en ter verbetering van de oriëntatie.  

Voor het kappen van bomen, geldt de herplantplicht conform de 

bomenverordening.  In de vervolg fase wordt dit verder uitgewerkt. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Behoudt de goede zaken en ideeën uit het plan die de 

natuur niet aantasten: schooltuinen, zelfbeheer, 

natuureducatie etc.  De speelplaats wat opknappen zou het 

maximale aan recreatieve voorzieningen zijn. Daarnaast zal 

er hier en daar zeker onderhoud aan paden en groen 

gedaan moeten worden met als doel om de natuur te 

versterken door haar meer ruimte te geven.  

150 Om het park aantrekkelijker te maken voor meer doelgroepen is het ons 

inziens noodzakelijk om recreatiemogelijkheden van het park beter aan 

te sluiten op de wensen van de huidige tijd. Daarmee volstaat niet alleen 

het opknappen van de speelplek maar wordt ook gekeken naar extra 

zwemmogelijkheden aan de plas, sportvoorzieningen en het realiseren 

van een compleet en goed uitgevoerd fiets- en wandelrondje om de plas.   

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Er wordt gesteld dat vooral het Floriadedeel ‘gesleten’ is en 
‘jaren van extensief beheer’ heeft gekend. Kortom: 
vanwege jarenlange verwaarlozing komt er nu een 

grootschalig plan. In plaats van dat de verantwoordelijke 

partijen (stad, stadsdeel en GGA) ter verantwoording 

worden geroepen voor deze verwaarlozing! Mijns inziens 

kan volstaan worden met een opknapbeurt voor de 

Floriade. Kijk eens naar het vergelijkbare Amstelpark: altijd 

keurig onderhouden! 

153 Er is sprake van achterstallig onderhoud in het park. Met het opknappen 

van het park worden ook de recreatiemogelijkheden van het park beter 

afgestemd op de wensen voor het huidige gebruik. Uit de participatie is 

overigens naar voren gekomen dat veel mensen ook meer 

recreatiemogelijkheden, zoals het kunnen wandelen van een rondje, aan 

de zuidzijde van de Gaasperplas zouden willen.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Waarom moeten er meer mensen naar het park komen? Ik 

heb nog nooit van iemand gehoord: ik ga daar niet heen, 

want het voldoet niet aan mijn wensen. Het gaat hier om 

opvattingen, aannames en  uitgangspunten van 

bestuurders en landschapsarchitecten, niet om meningen 

van (toekomstige) omwonenden. 

153 De resultaten van de enquête gehouden in februari 2018 (bij de start van 

het project) hebben laten zien dat er mensen zijn die niet komen omdat 

het in hun ogen niet voldoet. Daarbij wordt alleen al in Zuidoost (Amstel 

III, ArenApoort, Bijlmer, Gaasperdam) circa 30.000 woningen 

toegevoegd. Deze bewoners zullen ook willen recreëren aan de 

Gaasperplas. De Gaasperplas moet deze groei kunnen opvangen. 

Daarnaast is de druk op de parken binnen de ring A10 (zeer) groot en kan 

de Gaasperplas, voorzien van een metrohalte, verlichting betekenen 

voor de andere parken in de stad. (stad in balans) 

Aan de hand van een uitgebreid participatietraject is input opgehaald uit 

de omgeving. Deze input is in co-creatie met de meedenkgroep 

(bestaande uit hoofdzakelijk bewoners uit Zuidoost) verwerkt tot 

voorliggend plan.   

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig In het hele plan is de ‘handtekening’ van 
landschapsarchitecten te zien. 'Kralen en parels aan een 

snoer'; zo praten gewone mensen niet. 

153 Hiermee wordt bedoeld dat het voet- en fietspad (het snoer) de 

bijzondere natuurlijke- en recreatieve plekken (kralen) verbindt. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Festivalmedewerkers (voor het merendeel onbetaalde 

stagiaires en vrijwilligers) en bezoekers lopen 

gezondheidsschade op; ernstige onomkeerbare 

gehoorschade aan het binnenoor, levenslange invaliditeit 

met  financiële schade tot gevolg. Maatschappelijke kosten 

150 De organisatie van evenementen en festivals valt buiten de reikwijdte 

van dit project. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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als zorgkosten en uitkeringen zijn het direct gevolg van 

deze festivals. We beschermen de maatschappij inmiddels 

tegen de -ook financieel- schadelijke gevolgen zaken als 

tabak en vuurwerk. Voor de schade van festivals, zeker in 

kwetsbare natuur als het NNN-gebied, zou hetzelfde 

moeten gelden! 

Overig Ik vind het plan een grote schande en een grote en 

onnodige aantasting van het huidige park en de 

natuurwaarden. De aanpassingen zijn vooral ingegeven 

door bezuinigingen en verder om festivals te dienen omdat 

het stadsdeel en de gemeente altijd te weinig hebben 

bijgedragen aan  het onderhoud van het park.  

Veel van de aanpassingen zijn onnodige geldverspilling. Het 

geld  kan beter gebruikt worden voor (toekomstig) 

onderhoud van het huidige park. Een onderhoud waarvan 

de kosten kunnen dalen door zelfbeheer. Natuurbeleid 

wordt met de mond beleden. 

159 Het vergroten van de biodiversiteit en de natuurwaarden zijn juist 

belangrijke uitgangspunten bij het Toekomstplan. De voorgestelde 

maatregelen en de zonering voor recreatie en natuur zullen hieraan 

bijdragen. 

Er is inderdaad sprake van achterstallig onderhoud in het park. Met het 

opknappen van het park worden ook de recreatiemogelijkheden van het 

park beter afgestemd op het huidige gebruik. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig In de loop van de jaren hebben veel nieuwere bewoners in 

de wijk, met name in het naastgelegen Nellestein, juist voor 

een woning hier gekozen vanwege het groen en de rust. 

Ook jonge gezinnen die voor hun kinderen een veilige 

woonomgeving zochten. Zij waren bereid daarvoor hoge 

huren en woningprijzen te betalen. Als de wijk te druk en/of 

onveilig wordt, voelen deze bewoners  zich bedrogen. Nog 

afgezien van de eventuele waardevermindering van hun 

huizen bij kopers. Deze zorg is meerdere malen geuit. In de 

hele Gaasperdam en in de K-buurt leeft de ervaring en het 

geheugen: alles begint steeds klein, niemand heeft daar 

bewaar tegen, maar na verloop van tijd blijkt het altijd weer 

groter te worden en grote overlast op te leveren.  

167 Met het aantrekkelijker maken voor meer doelgroepen van het 

Gaasperplasgebied verwachten wij ook dat de aantrekkelijkheid van de 

omliggende woonwijken zal groeien. De afgelopen jaren is de 

populariteit van Zuidoost gegroeid met een bijbehorende prijsstijging 

van de woningen.  
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Overig Er zijn veel positieve dingen, zoals kunst, aanpassen van de 

verlichting voor de vleermuizen, en extra zwemplekken.  

75 Dank voor uw reactie. voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het stadsdeel Zuidoost scoort zeer slecht op het vlak van 

gezondheid en welbevinden. De levensverwachting van de 

burgers is nergens zo laag als bij ons. Overgewicht en 

psychische aandoeningen scoren torenhoog. Kinderen 

scoren alarmerend slecht door ongezonde leefgewoonten. 

In plaats van maatregelen te nemen die dit tegengaan 

bevordert Amsterdam dit juist door de aanleg van een park 

met de pretenties als in dit plan.  

Veel van de gezondheidsschade die we vrezen is 

onomkeerbaar en leidt tot hoge kosten voor de 

samenleving t.b.v. de gezondheidszorg. 

167 Het Toekomstplan draagt bij aan de oplossing van sociale problematiek, 

zoals obesitas, door extra aandacht te besteden aan buiten sporten en 

spelen. Een groeiende groep mensen sport buiten aan de Gaasperplas. 

Deze gaan we met dit plan beter faciliteren en we streven er naar dat het 

nieuwe ontwerp ook bewoners uitnodigt om  meer te gaan bewegen. 

Bijvoorbeeld door de toevoeging van sportfaciliteiten (survival, klim, 

Beach volleybal, afstandsaanduiding, enz.). Ook wordt het rondje om de 

plas af gemaakt voor fietsers en voetgangers waarbij het rondje voor 

wandelaars breder en verhard wordt. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De stichting Zuidoost Groenbewust is zeker niet tegen elke 

verandering, wel geeft zij nadrukkelijk voorrang aan 

leefbaarheid voor mens, dier en plant boven het toegeven 

aan recreatiedruk, vercommercialisering, toeristificatie en 

rustverstoring in natuurgebieden. In het voorliggende plan 

zien wij talloze onzorgvuldigheden, gebrek aan feiten, 

analyses en onderzoek. Daarnaast talloze open einden 

(lees: de gemeente geeft zichzelf vrijbrieven om (later) 

allerlei aanvullende zaken in te voeren). De bewoner van 

Amsterdam-Zuidoost weet niet waar hij met dit plan aan 

toe is. Het lijkt er ook op dat geldende wetgeving, 

verordeningen en beleid terzijde wordt gelegd. In de 

voorlichting aan de burger lijkt sprake van partijdigheid. De 

stichting vindt dat  de gemeente het algemeen belang dat 

zij zegt te dienen veel zwaarder laat wegen dan het belang 

van kleinere burgergroepen en de natuur en de laatste in de 

167 Het plan schetst het toekomstbeeld waar de gemeente Amsterdam en 

het Groengebied Amstelland met de Gaasperplas de komende jaren  

naar toe willen. Het Toekomstplan biedt een kader waarin samen met 

stakeholders nieuwe ontwikkelingen afgewogen en ingepast kunnen 

worden. Dit geldt ook voor de doelmatige inzet van de beheermiddelen 

van het Groengebied Amstelland. 
Anderzijds biedt het ook concrete voorstellen waarop het plan op 
onderdelen verder uitgewerkt en uitgevoerd kan worden. Daarvoor zijn 
vanuit de gemeente Amsterdam via de Groengelden (€995.000,-) en de 
Kwaliteitsimpuls groen, gelden (2.900.000,-) beschikbaar gesteld. 
 
Met uitzondering van het onderdeel stedelijke functie/horeca en het 
verleggen van de toegangsweg voor het op- en afbouwen van het 
evenemententerrein aan de noordzijde van het gebied is de verwachting 
dat het plan gerealiseerd worden binnen het huidige beleidskader. Het 
vergroten van de biodiversiteit en de natuurwaarden zijn juist een 
belangrijke uitgangspunten bij het Toekomstplan. De voorgestelde 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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verdrukking brengt. Het verlies aan natuurwaarde wordt 

onvoldoende gecompenseerd door een postzegel ‘groen.’ 
Tenslotte is naar onze mening het participatietraject 

gemankeerd en onvolledig geweest en zien we veel 

tegenstrijdigheden in beleid en regelgeving binnen de 

gemeente en Zuidoost.  

maatregelen en de zonering voor recreatie en natuur zal daar aan 
bijdragen. 
 

Overig Buiten beschouwing is gelaten dat de bewoners van 

Nellestein (en vooral die in de Liendenhof) vaak ouderen 

zijn die hier al wonen vanaf het begin van de wijk. Juist zij, 

die de wijk mede hebben opgebouwd en er hun hele leven 

hebben gewoond, hebben nu een veelal kwetsbare 

gezondheid. Aan hun behoeften van rust is voorbij gegaan 

in dit plan.  

167 De kernwaarden rust en natuur(beleving) zijn een belangrijk onderdeel 

binnen het Toekomstplan. Ondanks de intensivering voor recreatie (rust 

zoeken en natuurbeleving zijn ook vormen van recreatie) zal er veel 

ruimte zijn voor deze kernwaarden.  

 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De tijd was (te) kort om ons te beraden op alternatieven. De 

stichting Zuidoost Groenbewust komt op voor natuur, het 

stemloze (mens en dier) en rust- en ‘stilte’ zoekenden. 
Immers rust en ‘stilte’ zijn levensvoorwaarden voor de 

natuur en de mens. Zij geeft de natuur voorrang en komt op 

voor (in deze haastige en gejaagde tijd steeds meer 

noodzakelijke en gewenste) rustige vormen van recreatie 

en diversiteit in de natuur. Wij zien ook dat er onderhoud 

nodig is. Mits wijken mogen meepraten, zijn wij niet tegen 

kleinschalige en bescheiden aanpassingen van het park op 

daarvoor geschikte plaatsen, passend in het landelijke en 

rustgevende karakter van het park. Nergens in Amsterdam 

zijn bewust plekken/parken gecreëerd voor rust- en 

stiltezoekenden en de natuur ruim baan krijgt. De 

Gaasperplas is door haar historie bij uitstek geschikt om een 

eerste ‘rust-park’ of ‘stiltepunt’ te worden. (Wij hanteren 
voor stilte een definitie die niet inhoudt dat het puur stil zou 

167 Het Toekomstplan heeft o.i. een evenwichtige verhouding tussen 

recreatie en het kunnen opvangen van meer bezoekers, en natuur en 

rust. 
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kennisgeving 

aangenomen 
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moeten of kunnen zijn maar een niveau van max 

….Decibel). Het Gaasperpark is het enige park in 
Amsterdam met een NNN-status en is daar uitermate 

geschikt voor. Wij denken dat dit ook financieel veel minder 

risico oplevert dan wat nu voor ligt. Wij missen ook heel erg 

het educatieve aspect. Een tijd die bol staat van klimaat, 

stikstof, opwarming, fijnstof enz. enz. schreeuwt om 

bewustzijn en voorlichting. Ook, of juist, in een 

multiculturele omgeving als Amsterdam-Zuidoost, met een 

louter ‘groen’ en ‘links’ bestuur. Als we (in Zuidoost) van dit 

bestuur al niets te verwachten hebben, hoe moet het dan 

wel niet als we straks rechtsere partijen aan het roer 

krijgen?  Een natuur- of museum is zeker een interessant 

idee, onder voorwaarde dat de openingstijden niemand (en 

dier en plant) tot last zijn en er geen overlast gevende 

horeca of randevenementen bij komen.       

Overig Met VERBIJSTERING ÉN ONGELOOF heb ik gelezen en 

bekeken wat de plannen zijn voor renovatie van het 

Gaasperpark. Ik vind het ONVOORSTELBAAR wat er op de 

tekentafel bedacht is om het park 'te herstellen'. Hier 

bedoel ik de invulling van het park mee, én de vraag of er 

überhaupt rekening is gehouden met aan de bewoners van 

Nellestein. In onderstaande zal ik uitleggen waarom ik 

FALIEKANT TEGEN het voorgestelde ontwerp ben. U 

begrijpt dat ik TEGEN HET VOORGESTELDE PLAN BEN. 

Diep teleurgesteld ben ik over de voorgenomen 

veranderingen van het Gaasperpark, én over het feit dat er 

mijn inziens te weinig/geen rekening is gehouden met de 

belangen van DE NAASTE BEWONERS, lees LIENDENHOF. 

Ik hoop uit het diepst van mijn hart dat wat er nu aan 

177 Het Toekomstplan is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid 

participatieproces. Naast de betrokkenheid van de meedenk- en 

klankbordgroep zijn uiteenlopende gesprekken gevoerd met 

omwonenden (ook uit Nellenstein), gebruikers van het park, zittende 

ondernemers en andere Amsterdammers.  

Het Toekomstplan heeft o.i. een evenwichtige verhouding tussen 

recreatie en het kunnen opvangen van meer bezoekers, en natuur en 

rust. 
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plannen op tafel ligt gewijzigd wordt.  

Overig Plannen moeten reëel zijn. Activiteiten laten zich niet 

zomaar verplaatsen. Op het strand aan de zuidoever werd 

op de locatie waar nu Ballorig staat het hele jaar door 

gevoetbald door de oudere jeugd. Sinds de verplaatsing van 

het voetbalveld naar de huidige locatie is dat gestopt. De 

mensen op de fitness toestellen aan de zuidzijde zitten 

prima langs het fietspad, dan zien ze nog wat mensen 

langskomen. 

188 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het rondje Gaasperplas is ongeveer 4,5 km, een prachtige 

afstand voor een wandeling in een uurtje ben je rond. Op de 

fiets ben je rustig rijdend in een kwartier tot twintig 

minuten rond, dat is wat weinig voor een tochtje, tenzij je 

een heel jonge fietser bent. Het is dus mooi dat je een 

rondje kunt fietsen, maar die waarde moeten we niet 

overdrijven. 

188 Het is de bedoeling om het rondje om de plas compleet, afwisselender 

en aantrekkelijk te maken geschikt voor meer bezoekers en meer 

doelgroepen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Maak van de zuidoever geen stadspark. 188 Voor bewoners van Gaasperdam zijn juist de westoever en zuidoever 

belangrijk als uitloop vanuit hun buurt. Daar liggen ook  kansen voor 

verbetering van routes en plekken, zonder dat het direct een stadspark 

wordt. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Vitamine G voor de Gaasperplas: 'Waarom maken jullie je 

toch zo druk om natuur in de stad? Onze mobiliteit is enorm 

toegenomen en we kunnen makkelijk de stad uit!' Dit is een 

vaak gehoord argument van ontwerpers die bij hun 

planvorming last hebben van natuur die in de weg ligt. Ze 

lijken gelijk te hebben. Er is natuur in de duinen, op de 

Veluwe, in de Peel. Ook een dagje naar de Ardennen ligt 

binnen het bereik van de autobezitter. Probleem is de 

capaciteit van ons wegennet. Ook in de weekenden zijn 

files normaal aan het worden. Wie gaat daar na vijf dagen 

198 De gemeente Amsterdam heeft juist natuur en ecologie hoog in het 

vaandel staan. De biodiversiteit is binnen de grenzen van Amsterdam 

hoger dan die op het platteland met intensieve landbouw. Amsterdam is 

als het ware een toevluchtsoord geworden voor vele (zeldzame) plant- 

en diersoorten. Voor het ervaren van natuur kan men dus het best in 

Amsterdam blijven. 

De kernwaarden rust en natuur(beleving) zijn ook een belangrijk 

onderdeel binnen het Toekomstplan. Ondanks de intensivering voor 

recreatie (rust zoeken en natuurbeleving zijn ook vormen van recreatie) 

is er veel ruimte voor deze kernwaarden.  
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fileleed vrijwillig in staan? En willen we juist dat mensen de 

auto vaker laten staan. Natuur in en bij de stad is 

noodzakelijk om mensen een kans te geven de file te 

ontlopen en op fiets- en loopafstand natuur te beleven. Een 

‘boerenverstandredenatie’ leert ons dat alles wat aan 
natuur in de stad gezien en gehoord wordt een grotere 

waarde vertegenwoordigt dan de natuur in het reservaat 

ver weg van de stad. De zanglijster die in het Vondelpark 

zingt wordt door duizenden Amsterdammers op weg naar 

hun werk gehoord. Hij is oneindig veel waardevoller voor 

onze natuurbeleving dan de zanglijster die midden op de 

Veluwe zingt, waar niemand luistert. (…). Die beleving gaat 
ook op voor kwakende kikkers in het water langs druk 

bereden fietsroutes door het Vondelpark. Zelfs fervente 

natuurhaters (…) melden dit op hun werk, voorzien van het 
waardeoordeel: ‘Waar  maken die stadsecologen zich toch 
druk over? De kikkers kwaken overal en zij maar zeuren dat 

het slecht gaat met de natuur.’ Mensen blijken niet zonder 
natuur te kunnen. Iedereen gaat op vakantie de natuur in, 

of dit nu zee, strand, plassen, bergen, bossen, duinen of hei 

is, iedereen doet het. (…). Ommetjes door de natuur op een 
mooie zomeravond zijn van levensbelang. Geen lange 

tochten, maar routes die je in één á 2 uur kan afleggen, 

moeten ontmoetingen met onverwachte diersoorten 

mogelijk maken. (….We kunnen niet zonder natuur, 
vitamine G (groen). Vooral in onze naaste omgeving is deze 

onmisbaar voor ons welzijn. Is een park van 40 jaar oud? 

Nieuwsbericht! – Na ruim 400 jaar wordt het tijd de 

bekendste werken van onze grootste schilder Rembrandt 

van Rijn op te knappen en aan te passen, zodat  de werken 
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hun waarde behouden en tegelijk aansluiten bij de visies op 

schoonheid, relevantie en belang van de huidige tijd. Waar 

nodig wordt daarom bijgeschilderd, aangevuld of worden 

onderdelen ter verduidelijking verplaatst. Het gehele land, 

ja, de gehele wereld is in opstand! De VN en de Unesco 

dreigen Nederland dit erfgoed te ontnemen. Burgers 

vormen massaal een verdedigingscordon rond o.a. 

Rijksmuseum en Mauritshuis! De regering valt, het nieuw 

samengestelde noodkabinet houdt het nog geen 5 uur uit, 

blokkades leggen zowel de feitelijke als digitale 

verkeersstromen plat…  Onvoorstelbaar dit idiote verhaal? 
Zó gaan we niet om met onze kunstschatten! Toch? 

Waarom dan wel met onze omgeving, vooral met de natuur 

die zich daar pas 40 jaar lang kon ontwikkelen?! 

Overig Het blijft voor ons, ondanks alle toelichting en eigen 

deelname aan de participatie, onvoldoende onderbouwd in 

dit Toekomstplan  waarom het nu tijd wordt voor een 

complete aanpassings- en opknapbeurt en daarmee vinden 

wij het voor een flink deel onnodig. Zeker, vooral van de 

overgebleven elementen van de Floriade ’82, is door 
ontbrekend en ondeskundig onderhoud en ontbrekende 

financiën ervoor, veel verwaarloosd en verslonst. In het 

rapport van oktober 2015 ‘ Floriade , verleden, heden en 
toekomst. Een analyse van het grootste evenement van 

Nederland’ staat letterlijk:’ De Vrienden van het 
Gaasperplaspark wisten een aantal siertuinen te behouden 

en vervulden een soort waakhondfunctie tegen nieuwe 

bezuinigingsplannen voor het park en tegen bouwplannen 

in het recreatiegebied Gaasperplas. ‘ Dat later het park van 
binnenuit, namelijk door de beheerder Groengebied 

198 Tijdens de participatie hebben veel mensen ook aangegeven dat zij de 

Floriadetuinen graag in glorie hersteld zouden zien. Het beheerbudget 

laat hiertoe echter helaas geen ruimte. Wel zou zelfbeheer (opnieuw) 

een manier kunnen zijn om de tuinen een nieuwe invulling te geven. In 

het Toekomstplan zijn de tuinen ook aangegeven als zoekgebied voor 

zelfbeheer.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Amstelland, inmiddels deel van Recreatie Noord-Holland, 

werd uitgehold (uitgemold) blijkt uit NB de direct daarop 

volgende zin ‘Elk jaar dansen er duizenden mensen aan de 
plas tijdens het Open Air Festival en er worden andere 

activiteiten ontplooid.’ Niet alleen tastten de bij de 
beheerders ontbrekende onderhoudsfinanciën nu het park 

aan, nu bracht de zucht naar meer inkomsten die 

aantasting in een soms bijna fatale stroomversnelling. Het 

inmiddels tot een waardevol natuur- en recreatiegebied 

ontwikkelde park is sinds 2011 in enkele jaren juist door 

dergelijke activiteiten inderdaad sterk achteruit gegaan. 

Die liefelijk aan de plas dansenden duizenden stampten 

samen de bodem in tot een ondoordringbare massa. Beton 

gelijkend, water, noch plantengroei doorlatend. De 

bijzondere plantengroei op meerdere plaatsen in het park 

werd zo ook effectief uitgeroeid, lees de bodem 

ingestampt.    

Overig De benodigde aanpassingen aan de wegen voor op-, en 

afbouw  en materiaalaanvoer middels steeds enormer 

wordende voertuigen vereisten grote aanpassingen aan de 

wegen, kap van bomen en ondergroei, veel meer dan de 

motivatie ervoor ‘toegankelijker maken en passanten, 
gebruikers behoeden voor vallende takken’ goed kan 
praten. Het organiseren van dit en andere festijnen in NB de 

wettelijk vastgestelde broedtijd heeft meerdere bijzondere 

broedvogels definitief verjaagd. Tijdens de festivals, hun 

op- en afbouw, sterven jonge vogels en andere dieren 

doordat ze niet kunnen worden gevoerd, uit bomen vallen 

enz. (En nee, bordjes met ‘vogels, ingang andere zijde’ zijn 
geen effectieve oplossing). Het niet-handhaven van de 

198 Het evenementenbeleid is voor het Toekomstplan een vast gegeven. 

Ook zij zien dat het festival gehouden wordt midden in het 

broedseizoen. Dit valt echter buiten de reikwijdte van het project. Echter 

de huidige aanvoerroute voor het evenemententerrein aan de noordzijde 

van het park loopt dwars door de ecologische verbindingszone 

Natuurboog. In het Toekomstplan is natuur een belangrijk onderdeel en 

wordt voorgesteld om deze verbindingszone te versterken met de 

aanleg van 'natte natuur'. Daarom wordt voorgesteld om de 

aanvoerroute te verplaatsen. Deze zal dan lopen over het huidige 

fietspad tussen de camping en de waterspeelplaats. Die zullen wij beter 

laten aansluiten op het toekomstige fietsrondje.  

Op deze manier kunnen we met het Toekomstplan wel natuur en 

recreatie beter met elkaar in balans brengen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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wetgeving hiervoor, dus het tolereren door stad en 

stadsdeel van de steeds terugkerende overtredingen, en 

het niet opvolgen van gerechtelijke uitspraken hierover zijn 

een voldoende reden om Amsterdam aan de hoogste 

landelijke schandpaal te hangen!  

 

Overig Zoals eerder aangegeven is ondanks de duur van het 

participatietraject nog lang niet alles onderzocht, zo 

ontbreken resultaten naar nog lopende onderzoeken op het 

gebied van geluid, bodem en ecologie. Te veel is hapsnap 

gebeurd, met in een bepaalde richting gebogen, gunstiger 

uitkomsten, met onderzoeksresultaten geponeerd door 2 

dagen ‘ingevlogen’ onderzoekers van elders, te weinig is 
gebruik gemaakt van al jaren beschikbare kennis en 

ervaring.  

Veel meer tijd is ook nodig voor onderzoek naar de 

bestaande regelgeving, en de gevolgen ervan om de 

plannen te kunnen realiseren. De beperkende voorwaarden 

ervan worden te vaak niet genoemd bij de presentatie van 

veel plannen. Te gemakkelijk worden termen gebruikt als 

‘verschuiving’, ‘verplaatsing’, ‘compensatie’(elders). 
 

Noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen of PRV-

verordening-aanpassingen  kunnen veel tijd gaan vergen. 

NB Ook bewoners van Zuidoost, zoals het Wijkoverleg 

Gaasperdam en Platform Gaasperdam Groen, spraken zich 

uit over de herziening van de bestemmingsplannen voor 

Gaasperdam waarin de Gaasperplas is gevestigd. Zij kregen 

indertijd, van 2006 -2010, een aantal goede aanpassingen 

opgenomen, Het getuigt van weinig waardering en 

historisch besef om deze nu maar weer even weg te wuiven. 

198 In de vervolgfase van het project wordt het Toekomstplan verder 

uitgewerkt. Dit is tevens de fase van nadere onderzoeken, zoals; 

bomeneffectanalyses, milieukundig onderzoek naar de 

bodemgesteldheid etc.  

Ook bewoners worden in deze fase weer betrokken. 

 

Voor de realisatie van enkele onderdelen zoals de stedelijke 

functie/horeca is een bestemmingsplanwijziging en een wijziging in het 

provinciale NNN beleid noodzakelijk omdat nieuwe bebouwing volgens 

het huidige beleid niet is toegestaan. Daarvoor zal een aparte 

bestemmingsplanprocedure worden opgestart waarbij bewoners 

desgewenst bezwaar kunnen maken. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Amsterdamse trots, treurnis of truttigheid: Het huidige 

Amsterdamse college en ook de stadsdeelcommissie 

zouden oppervlakkig beschouwd een fris, fruitig beleid, vol 

vitamine G moeten voeren. De praktijk blijkt weerbarstiger. 

Uitzonderingen daargelaten, zoals de motie ‘Groen’ (niet de 
kleur, maar het poppetje) uit 2017, ‘ Motie van de leden 
Groen, Van den Berg en Van Soest inzake de definitieve 

groengeldaanvraag voor het Gaasperpark’, wordt de relatie 
tussen de overheid en mensen die opkomen voor het groen 

in hun stad en park sinds een aantal jaren gekenmerkt door 

kribbigheid, frustratie, het uitvechten van rechtszaken, het 

negeren van rechterlijke uitspraken enz. Dit inclusief de ooit 

zo groene burgermoeder. 

 

Een stad zou trots moeten zijn op zoveel bevlogen burgers 

die zich, merendeels vrijwillig, inzetten voor het belang van 

natuur en natuurbeleving in hún buurt, hun stad, voor hún 

kinderen en medeburgers. Een stad zou zeker ook enorm 

trots moeten zijn op de fraaie parken in verschillende 

stadsdelen en vooral op het feit dat in een deel van de stad 

er zomaar, gratis, niet alleen een natuurverbinding loopt, 

maar dat deze en het hele gebied er omheen ook is 

opgenomen in het NNN, het Natuur Netwerk Nederland. 

Niets blijkt minder waar, het blijft zeuren, zaniken, 

kleineren en traineren. En het promoten, stimuleren van 

(commerciële) activiteiten tegengesteld aan het belang van 

wat o.a. het NNN beoogt.  Zoals het accepteren en 

bevorderen van grootschalige festivals, barbecues, hier, 

daar, overal, illegale bouwactiviteiten enz. 
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Overig Toegelicht wordt de reden waarom het na ruim 40 jaar tijd 

wordt gevonden om het park rond de Gaasperplas op te 

knappen en aan te passen, zodat de natuur de ruimte en 

zijn waarde behoudt en tegelijkertijd de 

recreatiemogelijkheden van het park aansluiten op de 

huidige tijd.’ (…) ‘De gemeente Amsterdam en het 
Groengebied Amstelland willen het park de komende jaren 

opknappen en aanpassen aan de wensen van de huidige 

tijd. De ambitie is om van de Gaasperplas een aantrekkelijk 

groengebied te maken voor omwonenden, maar ook voor 

alle andere bewoners van Amsterdam. De Floriade was in 

1982, daar komt die 40 jaar vandaan. Maar al eerder, na de 

zandwinningswerkzaamheden die tot ongeveer 1975 

duurden waren alle zijden van de Gaasperplas begroeid met 

ruige opslag van wilgen, elzen, allerlei struikgewas, waar 

zowel zangvogels als watervogels schuilplaatsen en 

broedgelegenheid vonden. De begroeiing aan de 

noordzijde werd rigoureus verwijderd ten behoeve van de 

Floriade. (Tegenwoordig probeert men in het algemeen 

juist bestaande, waardevolle begroeiing te behouden bij de 

aanleg van dergelijke projecten). 

198 Bedankt voor een goede samenvatting van de inhoud van het 

Toekomstplan.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het belang van een goed recreatiegebied wordt onder 

andere aangegeven door de geplande bouw van 30.000 

woningen de komende jaren in Amsterdam. Daarnaast de 

sociale problemen in de aangrenzende wijken van 

Amsterdam Zuidoost. Dat laatste is, ondanks 

verbeteringen, helaas nog steeds juist. Maar om hier als 

voorbeeld zomaar obesitas als 'sociaal probleem' te 

vermelden is een wel heel globale, ook bevoordeelde, 

opmerking.  Het geeft geen inzicht in de uiteenlopende 

198 Het Toekomstplan is ontstaan uit een opdracht van het dagelijks bestuur 

van Stadsdeel Zuidoost. Elk nieuw bestuur stelt een coalitieakkoord op. 

Met het uitvoeren van de opdracht wordt gekeken hoe de opdracht aan 

zoveel mogelijk punten uit het coalitieakkoord kan voldoen. De aanpak 

van obesitas is daar één van. Helaas zien we in Zuidoost dat obesitas 

onder kinderen het grootst is in de lagere sociale klassen. Met de 

inrichting uit het Toekomstplan kunnen we voor een klein deel bijdragen 

aan de oplossing daarvan. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 



Gemeente Amsterdam 

Nota van Beantwoording 

Toekomstplan Gaasperplas 

 

Versie 6 

2 december 2020 

Pagina 236 van 268 

 

achtergronden, soorten van een dergelijk probleem. Alsof 

de inrichting van dit park het 'even' oplost. Evenmin worden 

andere problemen in Zuidoost genoemd: armoede, 

werkloosheid, discriminatie, het ontbreken van 

voorzieningen voor jongeren, maar ook voor ouderen, het 

afbouwen van bewonersondersteuning – nog onlangs werd 

de subsidie voor het opbouwwerk gestopt -, 

ongeletterdheid, andere erfelijke ziekten, zoals 

sikkelcelanemie enz. (En jammer dat ook de vele juist 

positieve initiatieven buiten beschouwen zijn gelaten). 

Overig Wat is een stadspark of zou het moeten zijn? De waarden 

van natuur als buur. De discussie over wat een stadspark is, 

zou moeten zijn en bieden is in feite gaande vanaf de eerste 

parkinrichting en -openstelling (Vondelpark). De ideeën- en 

gedachtenuitwisseling hierover speelt ook nog steeds in 

meerdere en mindere mate in andere steden, met vaak 

lange parkhistorie, zoals Den Haag, maar ook Utrecht en 

steden in het buitenland. Interessant. Maar de betiteling is 

niet het meest relevant voor het Gaasperplaspark, nu en in 

de toekomst. Wel dat het zowel een park is voor recreatief 

gebruik door bewoners en bezoekers, maar tevens in de vrij 

korte bestaansperiode zich voor een flink deel heeft 

ontwikkeld tot een natuurgebied, een natuurgebied, deel 

uitmakend van het NNN, het Natuur Netwerk Nederland. 

Zoals het CRK, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

adviseert: De Floriade leidde tot een zeer gevarieerde en 

gedetailleerde inrichting van de randen. Inmiddels is het 

gebied aan drie zijden door woonwijken omsloten en heeft 

het de potentie om uit te groeien tot een (landschappelijk) 

stadspark. Breng de relatie met de omgeving meer in beeld 

198 Het Gaasperplaspark is later door de Provincie toegevoegd aan het 

Natuurnetwerk Nederland. In de basis is het aangelegd als park en 

recreatiegebied.   

Dank dat u de visie van de CRK ondersteunt.  

In het Toekomstplan worden al deze waarden met elkaar verbonden. De 

zoneringen voor natuur en recreatie dragen eraan bij dat de 

verschillende kernkwaliteiten ruimte krijgen en behouden in het park.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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en beschouw de Gaasperplas als onderdeel van een reeks 

van biotopen en landschappen die via het Nelson 

Mandelapark doorloopt tot aan de Amstelscheg. Wij 

ondersteunen deze visie, hoewel de verbindingen, zoals 

NNN, EHS, Natuurboog niet bij name worden genoemd en 

niet worden toegelicht (en wij de sterk aangetaste waarden 

van het Mandelapark hier maar buiten beschouwing laten). 

Overig Ik wil jullie graag vriendelijk, doch heel dringend verzoeken 

om ons mooie park niet te vernaggelen, zoals helaas ook al 

met andere Amsterdamse parken is gebeurd. Ons gezin 

komt dagelijks in het park en wij genieten hier heel erg van. 

Het park is voor ons echt een rustpunt in een toch al druk en 

gejaagd leven. En dat zal zeker ook voor veel andere 

mensen gelden. Ik hoop van harte dat de drijfveer voor het 

verbeteren van het park niet het genereren van meer 

inkomen is, maar dat het bevorderen van het welzijn van 

mens en dier voorop staat!  

209 De inbreng uit de participatie heeft geleid tot een aantal 

ontwerpprincipes. Alle voorgestelde maatregelen uit het Toekomstplan 

zijn aan deze principes getoetst. Natuur- en rustbeleving zijn onderdeel 

van de principes. De Gaasperplas zal dus ook na de realisatie van het 

Toekomstplan zijn sfeer behouden. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De ervaring leert helaas dat veranderingen niet altijd ook 

verbeteringen zijn. Ik maak me om deze reden echt zorgen 

over de toekomst van ons mooie park en ik hoop van harte 

dat u het behoud van de natuur hoog in het vaandel hebt 

staan.  

209 Wij begrijpen uw zorg. Zie ook de reactie hierboven. voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Meet the locals in their natural leisure habitat, a special, 

unique, authentic experience; live outdoor performance, 

BBQ party’s Gaasperplas. Enjoy a colourful, friendly, lively 

atmosphere, see various kind of sports and games, hear 

different style music and inhale the flavour of burning fire 

and exquisite food.  For children there is big variation of 

playgrounds: lawns, natural material playgrounds for 

different age groups, cable railway, a canal and lock water 

210 Wij hebben kennis genomen van uw reactie. voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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system, a communication system, waterpump system and a 

beach with access to save bathing water. Save swimming 

water with a sandy beach can be found at the other side of 

the lake, a 20 minutes walk through the park, when lucky 

you might spot Kingfisher or hear Nightingale.  Experience 

live the typical Dutch ‘gedoog’ beleid. Download ‘Algemene 
verordening Groengebied Amstelland’, the regulations, so 
you will get a better insight in the offenses that are being 

‘gedoogd’. Sorry, no translations in English available. If you 
are lucky you can observe the performance of the foresters, 

four wheel drive car and uniforms,  that are maintaining/ 

‘gedogen’. Not only visiting but also take part in the 

performance? Bring a picnic blanket or a portable chair, buy 

food and BBQ set in the supermarkets next to metro station 

Gaasperplas or Ganzenhoef.  Alternative: go to the 

restaurant at Campanile hotel or to restaurant La Place, 

attractive food and terrace overlooking river Gaasp. It’s a 10 
minutes walk through the park, may be you spot the 

Kingfisher. Behind the manege just before the river Gaasp, 

you will pass the last remains of the historical ‘ringvaart’ of 
the old ‘polder’ Bijlmermeer.  When and where? Every 
weekend during the long extended summer Gaasperplas 

Waterspeelplaats. Starting around 13.00 hour untill sunset, 

most intense from 18.00-22.00 hour Only 20 minutes by 

metro 53 from Amsterdam CS to last station Gaasperplas 

Tickets: order in advance by GGA or CBK Zuidoost.  4,50 

Euro incl. tea at the kiosk. Only 99 ticket a day available. 

During big events in the park there will be an additional 

charge of 25 Euro.  

BBQ refugees from other part of the city are also welcome. 
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Photographs and recording only by permission of the 

performers. 

Overig De opdrachtgever van deze plannen, bleek niet op de 

hoogte van het feit dat GGA een gemeenschappelijke 

regeling was, en dat Recreatie Noord-Holland, de 

overkoepelende organisatie van meerdere 

recreatieschappen, een NV was, een bedrijf opgericht door 

de provincie Noord-Holland, met aandelen, voorlopig nog 

in handen van de overheid; maar de vraag hierbij is ‘hoelang 
nog? en aan wie zullen die aandelen uiteindelijk verkocht 

worden, aan de multinational Live Style, waarvan 

Amsterdam Open Air en vele andere festivals in dit land een 

onderdeel is? GGA is geen democratische organisatie en 

RNH NV is een commercieel overheidsbedrijf waarin het 

NNN niet geborgd is.  

208, 

214, 218 

Het is de opdrachtgever volledig bekend welke organisatie GGA is en 

welke andere organisaties daarbij betrokken zijn. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Een in de stadsdeelcommissie goedgekeurd ‘ongevraagd 
advies’ van de stadsdeelcommissie om te onderzoeken of 
het natuurgebied Gaasperpark weer natuurgebied kan zijn 

werd onder druk van de gemeente ingetrokken. In de 

commissievergadering AZ van de gemeente van 30 januari 

2020 werd door de burgemeester en in de stukken gesteld 

dat de stadsdeelorganisatie kenmerken heeft van een 

verwaarloosde organisatie. “Drie patronen leiden tot 
gestapelde onmacht en verlies van vertrouwen in de 

overheid: te hoog verloop van (leidinggevend) personeel, 

een carrousel van projecten en het gebrek aan aansluiting 

op de sociale dynamiek van de samenleving.” Het 
participatietraject dat in deze zienswijze besproken wordt is 

een onderdeel van de genoemde carrousel waarbij het 

208, 

214, 218 

De inrichting van de bestuurlijke organisatie of de eventuele problemen 

hieromtrent vallen buiten de reikwijdte van dit project. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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vooral ontbreekt aan aandacht voor het algemeen belang 

en de leiding uitgaat van een zeer kortzichtige visie op de 

toekomst van het natuurgebied rond de Gaasperplas.  

Overig Het vertrouwen in het bestuur en de politiek neemt af en 

een ‘groen en democratisch’ beleid komt op deze manier 
niet van de grond, mede omdat een van de opdrachtgevers, 

namelijk GGA/RNH NV, geen democratische organisatie is 

en het NNN niet in haar beleid heeft geborgd. 

208, 

214, 218 

Dank voor uw mening. De werkwijze of inrichting van diverse 

organisaties valt buiten de reikwijdte van dit project. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Om vast te stellen of de uitvoering van het beleid van de 

gemeente bijdraagt aan de leefbaarheid en de veiligheid 

van Zuidoost is een langdurig onderzoek nodig, maar 

intussen 

wordt het beleid, met name het evenementenbeleid en de 

herinrichting van het NNN, met alle daaraan verbonden 

langdurige gevolgen en effecten toch doorgevoerd. Dat is 

onverantwoordelijk.  

208, 

214, 218 

Bij het tot stand komen van het Toekomstplan is het vigerende beleid als 

vast gegeven meegenomen. Dit geldt zowel voor het 

evenementenbeleid als het provinciaal NNN beleid. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De ervaring van burgers na ‘participatietrajecten’ is dat de 
inspraak na vaststelling door het bestuur niet meer 

meegenomen wordt in de uiteindelijke plannen. Vandaar 

deze zienswijze in de hoop dat hiermee rekening gehouden 

wordt in dit vroege stadium.  

208, 

214, 218 

In deze nota van beantwoording is in de inleiding aangegeven hoe met 

de inspraakreacties zal worden omgegaan. Op veel van de ingediende 

reacties is een uitleg gegeven. Indien aangegeven is dat met de wens, eis 

of mening niet iets gedaan zal worden, is uitgelegd waarom dat is. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Mijn zienswijze gaat niet uit van een persoonlijk belang of 

wens, maar van het algemeen belang dat bij onze overheid 

en in de politiek meer aandacht verdient. Het kan niet zo 

zijn dat kleinburgerlijke wensen prevaleren boven 

algemene belangen waarvan geacht kan worden dat ze 

voldoen aan democratische wetten en regels. 

208, 

214, 218 

De Gemeente is een instantie die het algemene belang dient. Buiten het 

ene belang dat hier wordt aangegeven spelen nog meer belangen. Het is 

de taak van de Gemeente om die zo goed mogelijk met elkaar in balans 

te brengen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig De Gein3dorper (herfst 2019) schreef: “Bedenk dat de 
hoofdbeslissingen al zijn genomen en dat het nu gaat om 

reacties op de voorgestelde wijze van concretisering en 

uitvoering. De 

mogelijkheden voor aanpassingen zijn beperkt.” Dat er 
twee ambtenaren in het bestuur van Bewonersvereniging 

Gein3Dorp zitting hebben, betekent dat men ervan uitgaat 

dat het stadsdeelbestuur geen echte inspraak 

verwacht/wenst. In Nellestein lijken sommige leden van de 

bewonersvereniging gepaaid te zijn met beloften voor 

voorzieningen in de wijk, want die zijn er momenteel niet. 

Een buurthuis zit er voorlopig niet in, en wat moeten 

Nellesteiners met een museum waarvoor zelfs geen 

parkeerruimte aanwezig is? 

208, 

214, 218 

Voor het Toekomstplan geldt dat het ontwerp gemaakt is samen met de 

inbreng van alle participatie. Vooraf zijn daarbij randvoorwaarden 

meegegeven, zoals vastgesteld beleid, wet-en regelgeving en een 

beperkt beheerbudget. Denk bijvoorbeeld aan het NNN-beleid. Niet 

alles is mogelijk en ook niet alles is wenselijk. Het is de taak van de 

Gemeente om al deze wensen en randvoorwaarden tot een eindproduct 

te maken dat het algemene belang dient. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik wil er op wijzen dat ik de dankbetuiging in het 

Toekomstplan oprecht aanvaard, maar ook dat ik niet 

achter deze plannen sta. Geen enkele van de belangrijke 

punten die ik in de klankbordgroep heb ingebracht is 

ernstig in overweging genomen, behalve dan dat men 

aangeeft dat het gebied tot het NNN behoort. Natuur en 

biodiversiteit zijn nergens adequaat geborgd, uitgewerkt of 

voorbereid in dit plan.  

208, 

214, 218 

De dankbetuiging is ook oprecht bedoeld, fijn dat dit ook zo is 

overgekomen. Uw inbreng over het NNN-beleid heeft wel degelijk geleid 

tot nader onderzoeken van de mogelijkheden. Ook heeft die inbreng 

ertoe geleid dat natuur een meer prominente plek heeft gekregen in het 

Toekomstplan.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Tijdens de participatie is in hoge mate gestuurd naar een 

uitbreiding van stedelijke functies die haaks staan op de 

eisen die natuur en biodiversiteit stellen aan een 

natuurgebied. 

208, 

214, 218 

Het onderzoek naar een stedelijke functie is één van de opdrachten van 

het DB. Het projectteam heeft zich gehouden aan de opdracht en 

daarmee de participanten betrokken bij dit onderzoek. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Dit Toekomstplan is schadelijk voor het NNN, voor fauna en 

flora, en voor de natuurbeleving van omwonenden en 

andere stadsbewoners.  

208, 

214, 218 

In het Toekomstplan is juist de natuurwaarde, natuurbeleving en de 

verhoging van de natuurwaarde stevig opgenomen.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Wat mij persoonlijk stoort is dat dit Toekomstplan zeer 

kortzichtig is, onverantwoordelijk op veel punten en getuigt 

van een verkrampte maatschappelijke visie die geen zicht 

geeft op een betere toekomst. In tijden van crisis en 

naderend onheil wordt kennelijk altijd teruggegrepen naar 

een beleid van brood en spelen, panem et circenses, om het 

volk rustig te houden. In Zuidoost gaat het om barbecues 

en festivals. En wat daarna komt, le déluge, de 

klimaatcrisis, is de nu al reëel voorbereide toekomst.  

208, 

214, 218 

Wij delen deze mening niet, zie de reacties hierboven gegeven.  voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Opknappen en aanpassen van het park aan de wensen van 

de huidige tijd is zeer wenselijk. Maar het tegendeel wordt 

bewerkstelligd. Deze tijd vereist klimaatbeheersing, niet 

verdere exploitatie van onze natuur. Door de gewenste 

zonering en scheiding van natuur en recreatie, wordt enkel 

het verkleinen van het onderhoudsplichtige natuurareaal 

beoogd.  

208, 

214, 218 

Wij delen deze mening niet, het Toekomstplan is het resultaat van het 

samenbrengen van vele wensen, eisen en belangen.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Een goed ingericht park bestaat uit duizend verschillende 

parkjes. In het Gaasperpark bevinden zich meerdere kleine 

landschapjes, wat op zich een gewaardeerde 

natuurbeleving is. 

208, 

214, 218 

Verschillende belevingen van ruimtes maakt inderdaad een park 

interessant. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Sterke toename van het aantal bewoners is in dit stadsdeel 

ongewenst, omdat het de spanningen tussen verschillen 

etnische groeperingen kan verhogen. Zuidoost is 

bewoonbaar gebleven wegens het ruime groen. 

214, 218 Of het wenselijk is dat het aantal inwoners van Zuidoost groeit, ligt 

buiten de reikwijdte van dit project. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Het Planbureau voor de Leefomgeving schrijft in 

‘Verdichting heeft een grens’: “Ten slotte moet rekening 
worden gehouden met enkele sociale grenzen aan een 

verdere verdichting, bijvoorbeeld ten aanzien van botsende 

leefstijlen en subculturen en de sociale veiligheid in 

buurten. In de huidige aandacht wijken in het bijzonder en 

in de naoorlogse woonwijken in het algemeen, zijn de 

beleidsinspanningen dan ook terecht gericht op aspecten 

van sociale leefbaarheid (veiligheid, criminaliteit, overlast, 

etc.). Zoals wij hierboven hebben laten zien, zijn het juist 

deze sociale grenzen aan verdichting die bepalend zullen 

zijn voor de aantrekkelijkheid van het stedelijk milieu als 

woonbuurt.” Zuidoost is wat dit betreft een 
aandachtsgebied. 

208, 

214, 218 

Zie de beantwoording hierboven. voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ook in het groen staat verdichting, een toename van 

recreanten, gelijk aan meer criminele activiteiten, niet 

procentueel van de totale bevolking, dat blijkt gelijk, maar 

een groter aantal mensen in een bepaalde openbare ruimte 

leidt tot meer incidenten.  

208, 

214, 218 

Zie de beantwoording hierboven. voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Overal zijn al goede entrees van de wijken naar het park. 208, 

214, 218 

Een van de  opdrachten van het DB van Stadsdeel Zuidoost is het 

verbeteren van de wijkentrees. Bij het uitvoeren van de opdracht is dit 

dus meegenomen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Bewegen kan en kon altijd al, gewoon wandelen of fietsen. 

Dat is bovendien gratis.  

208, 

214, 218 

Het Toekomstplan voegt hier nog diverse beweeg mogelijkheden aan 

toe. Niet voor elk persoon is wandelen of fietsen de beste of meest 

aantrekkelijke manier van bewegen.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Het doel van deze herinrichting lijkt vooral te bestaan uit 

manieren om te bezuinigen, vooral op natuur, op de flora. 

Omdat het bezuinigingen op papier zijn, zal de 

werkelijkheid heel waarschijnlijk veel duurder uitvallen. Dat 

verhoogt dan alleen maar de omzet van GGA en RNH NV, 

maar stelt de gemeente voor een financieel probleem. 

208, 

214, 218 

Wij delen deze mening niet. In het Toekomstplan is toegewerkt naar een 

herverdeling van de beheerlast op de diverse onderdelen in het park.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Al te vaak gebeurt het in Zuidoost dat men al wil beginnen 

met de uitvoering van plannen voordat er definitieve 

plannen op tafel liggen. Democratie betekent dat de 

belangen van bewoners van Amsterdam, het algemeen 

belang, op de eerste plaats komen. Commerciële belangen 

en deelbelangen mogen niet overwegen. Natuur en 

biodiversiteit blijken in een crisis te zitten en het past niet 

om in deze tijd dit nationale belang te negeren ten gunste 

van amusement. 

208, 

214, 218 

De aanvang van de uitvoering van het Toekomstplan zal niet eerder 

plaatsvinden dan na vaststelling. Daarna zal het democratisch tot stand 

gekomen plan nader worden uitgewerkt waarbij ook weer gebruikers van 

het park zullen worden betrokken.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De onderbouwing van dit Toekomstplan is flinterdun, 

namelijk: het volk wil meer recreatie, meer barbecues, meer 

festivals, dus moet de wetgeving en de rechtspraak maar 

wijken. Van algemeen belang is hier geen sprake. Behoud 

van natuur en biodiversiteit is een nationaal algemeen 

belang, amusement is bijzaak en het verhogen van de 

winsten van ondernemingen is geen taak van de overheid. 

De ‘wil van het volk’ geformuleerd door een overheid is 
geen degelijk democratisch uitgangspunt. Het gaat om de 

belangen van het volk, niet om wat sommige groepen 

mensen zouden willen, bijvoorbeeld meer drugs, meer 

winst. Deze tijd eist zuivere lucht en behoud van natuur en 

daarin schiet Amsterdam schromelijk tekort. 

208, 

214, 218 

De gemeente Amsterdam wil een inclusieve stad zijn. Daarbij zijn alle 

meningen en belangen belangrijk. In het Toekomstplan zijn deze 

belangen samengebracht en in balans gebracht, waarbij biodiversiteit 

een hele grote rol heeft gekregen.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Het duurt echter 50 jaar voor je een beetje een bos hebt. 

Iedereen in de wereld heeft het over bomen planten voor 

het milieu. “Ons Gaasperplaspark meneer Wedemeijer, 
wees er zuinig op”. 

45 In het Toekomstplan is het belang van bomen aangegeven door meer 

duurzame bomen te planten. Deze zullen zeker 100 jaar mee kunnen. Op 

de locaties waar ingrepen gepland staan zullen de duurzame en 

waardevolle bomen zoveel mogelijk gespaard blijven. Door meer in te 

zetten op duurzame bomen zal het Gaasperplaspark ook waardevol zijn 

voor toekomstige generaties. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Als burger lijkt het of er niet respectvol omgegaan wordt 

met de natuur. Dat wij als burger niet voldoende op de 

hoogte worden gesteld, over wat er mis is met dit prachtige 

gebied. Dat ‘ons geld’ op een manier geïnvesteerd wordt, 
waar ik als bewoner van Nellestein niet achter kan staan. 

Dat ik de noodzaak van dit project niet begrijp.  

Stop het geld in natuuronderwijs voor kinderen en investeer 

in ‘vriendelijk beheer’ van het park. Zorg voor mooie en 
natuurvriendelijke  projecten waar scholen en bewoners bij 

betrokken worden. Laat dit alsjeblieft  geen prestige project 

zijn, maar behoudt de natuur waar iedereen zo van geniet.  

39 Wij zijn van mening dat het Toekomstplan geen prestige project is. Met 

het Toekomstplan is het juist de bedoeling om de natuurwaarde en 

biodiversiteit te verhogen en tegelijk een inclusief park te worden. Een 

park waar iedereen graag komt om te genieten van een groene groene 

omgeving met veel beweegmogelijkheden.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik wil u er op wijzen dat uit onderzoek van de gemeente 

blijkt dat het park (in zijn huidige vorm) al positief 

beoordeeld wordt. Laten we alstublieft goed nadenken over 

het nut en de noodzaak van uw plannen. 

101 Het klopt dat het park ook nu door velen al als positief wordt beoordeeld. 

De wensen voor parkgebruik zijn de laatste jaren flink veranderd en het 

DB van Zuidoost heeft de opdracht gegeven om het park ook voor de 

komende 40 jaar aantrekkelijk te houden. Hiervoor zijn diverse ingrepen 

nodig. Daarbij blijft de sfeer van het park behouden.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Het Toekomstplan spreekt van aantrekken van groepen uit 

de rest van de stad en zelfs de grotere regio. Wij voelen ons 

als zuidoostenaren misbruikt en ongelijk behandeld. 

Behandeld als ongelijkwaardig, minderwaardig. De 

gevolgen voor ónze gezondheid lijken er niet toe te doen. 

Wat elders in de stad als gevaarlijk en schadelijk wordt 

beschouwd, krijgen wij in ons park dubbel en dwars te 

verduren door de barbecue-vluchtelingen. Wij mogen 

dienen als decor voor een BBQ en feestjes voor de regio (in 

zuidoost mag alles, toch al een puinzooi, volgens veel 

binnenringers ) maar de schade is voor ons, bewoners.  

150 Juist in Zuidoost wonen veel mensen die samen met familie en vrienden 

barbecueën heel belangrijk vinden. Dus juist voor deze mensen uit 

Zuidoost willen wij deze mogelijkheid behouden. Net als u zijn er ook 

anderen die het barbecueën juist storend vinden. Daarom wordt in het 

Toekomstplan voorgesteld om de locaties waar barbecueën mogelijk 

blijft te beperken tot 2 of 3 locaties.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik ben blij met een plan van aanpak voor verbetering van 

het Gaasperparkgebied, maar ik maak mij zorgen voor een 

kaalslag in het park. Niemand zit te wachten op nog een 

zielloos ‘open’ park met meer ‘zichtlijnen’. Ik denk dan 
vooral aan de beloftes die bij de vernieuwing van het 

Bijlmerpark/het Nelson Mandelapark rond 2009 werden 

gedaan en wat daarvan terecht is gekomen: Ook toen werd 

er wervend geschreven over meer diversiteit voor planten 

en dieren, maar deze zijn met de bomen vooral verdwenen 

en er is grootschalige recreatie (sport, festival, cultuur en 

allerlei ‘routes’) voor teruggekomen. Nu lees ik weer dit 
geluid. Laten we het Gaasperpark écht als groengebied en 

Natuurpark behouden alstublieft. Dit is belangrijk voor de 

mentale en fysieke gezondheid van alle Amsterdammers en 

vooral van de hen die rondom het park wonen. Nu en in de 

toekomst is dit hard nodig. En het gaat om steeds meer 

mensen. 

160 De sfeer van het Gaasperplasgebied zal behouden blijven. Voor het 

Gaasperplasgebied is het niet nodig deze op te hogen zoals dat bij het 

Nelson Mandelapark noodzakelijk was. Daarmee blijft het overgrote deel 

van het park ongemoeid. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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 De kaarten voor deze festivals zijn tussen de 30 en 80 euro 

per dag. Dit zijn bedragen die niet voor iedereen te betalen 

zijn, daarmee sluit je een deel van de inwoners van de 

stad/het stadsdeel uit. Ook staat dit haaks op het openbare 

karakter van het park.  De prijs verhogen om meer 

inkomsten te genereren is vanuit dit perspectief helemaal 

geen optie. 

Er zijn andere manieren om geld te verdienen. Een festival 

valt in de categorie ‘grote stappen, snel thuis’. In plaats van 
automatisch uit te gaan van iets dat zo veel weerstand 

oproept en schade oplevert, waarvoor je ook budget moet 

uittrekken om dat te monitoren en herstellen, is het 

zinvoller te onderzoeken wat de andere 

financieringsmogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld de verkoop 

van aandelen Gaasperplas/park aan bedrijven en burgers. Er 

zijn legio organisaties die ervaring hebben met 

natuurbeheer en het vermarkten van natuurgebieden 

(Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten) op andere 

manieren dan het organiseren van festivals. Ik denk graag 

met u mee. 

Als u het beheer van het stedelijk groen meeneemt in een 

breder perspectief waarin ook gezondheidswinst (publieke 

gezondheid) wordt meegenomen, dan verandert dat het 

financiële vraagstuk. Wellicht is het interessant om hierin 

samen op te trekken met andere sociale partners, 

verzekeraars, zorgverleners. In de UK doen ze dit: 

https://sustainablehealthcare.org.uk/what-we-do/green-

space/nhs-forest 
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 In de nota staat dat er veel lokale jongeren tot de bezoekers 

van de festivals behoren. Wij weten niet hoe groot het 

percentage is, maar hoe meer lokale jongeren er gebruik 

van maken, hoe logischer het is ruimte voor festivals in het 

park te reserveren. De keerzijde is dat er ook mensen om de 

festivalterreinen heen wonen, of op een andere manier van 

het park gebruik maken. 

Nou is (geluid)overlast niet iets dat hier in dit plan wordt 

geregeld, maar voor een samenhangend beleid is het goed 

bij elk onderdeel in welk plan dan ook het geheel zichtbaar 

te maken en onderdeel te laten zijn van de afwegingen en 

de besluitvorming. Het kiezen van locaties, plaatsing van de 

podia, geluidwerende maatregelen (‘antigeluid) e.d. hoort 
hier in dit plan in de afweging zichtbaar te zijn. Zeggen dat 

dat een uitdaging is, is iets te mager. Hoe ziet het 

locatieprofiel eruit en is dat wel passend met wat hier in de 

nota staat? Hoe is de relatie daarvan met het bestaande 

bestemmingsplan of worden er (meer) randvoorwaarden 

meegegeven voor het nieuwe bestemmingsplan? 

 

Ook het niet kunnen gebruiken van delen van het park 

tijdens het festival en tijdens op- en afbouw daarvan wordt 

niet hier geregeld. Maar toch: Het wordt echt lastig 

wanneer het ‘rondje Gaasperplas’ niet meer gelopen kan 
worden. Die op- en afbouw leidde laatstelijk tot ruim 2 

weken per festival niet gebruik kunnen maken van die 

delen. In de zomermaanden mei t/m september = 5 

maanden, maal 3 (festivals) = 6 weken plus 

herstelwerkzaamheden. Dat betekent dat van de 5 

maanden (20 weken) die het meeste gebruik in het park 
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genereren er ca 7 weken afsluitingen zijn, de tijd voor de 

herstelwerkzaamheden niet meegerekend. Niet alleen een 

extra argument voor ’n betere ondergrond, maar ook om 
eens te kijken naar de termijnen van deze ‘bezettingen’. 
De gebruikers van het park in die periode zijn ook de 

recreanten van het strandje bij Ballorig, en dat worden er 

meer als er meer strandjes komen; de wandelaars, joggers, 

fietsers etc., dat worden er ook meer als het park 

opgeknapt is. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de mensen van 

de Prins Willem-Alexandermanege die alleen in de 

zomermaanden BUITEN de schoolvakantie met de paarden 

en de gehandicapten naar buiten kunnen. Hun ‘buitentijd’ 
wordt door zo’n lange afsluiting ongeveer gehalveerd! Dat 

kan en moet allemaal beter! 

 

De toekomstvisie voor de Gaasperplas komt mooi op tijd. 

Er is o.i. goed nagedacht over wat het gebied kan en moet 

betekenen. Graag zouden wij echter ook het beleid rondom 

de festivals, en dan specifiek de randvoorwaarden rondom 

die festivals in deze toekomstvisie terug willen zien. 

Overig Het doel van Stichting Zuidoost Groenbewust is het 

beschermen van leefbaarheid voor mens, dier, plant en de 

omgeving waarin zij wonen en verblijven. Zij geeft stem aan 

alles wat rust en veiligheid nodig heeft om te kunnen 

ontstaan en ontwikkelen en komt tevens op voor de 

belangen van de stilte- en rustzoekende recreant. Zij staat 

voor het behoud van de fundamentele 

levensomstandigheden die nodig zijn voor een  gezond en 

veilig leefmilieu voor mens, dier en plant. De bestuursleden 

van de stichting wonen allen tussen de 20 en de 50 jaar in 

167 De gemeente Amsterdam heeft net als de stichting Zuidoost 

Groenbewust, leefbaarheid voor mens, dier en planten hoog in het 

vaandel. Met het Toekomstplan wordt invulling gegeven aan deze 

inclusieve wens. Een goede groene omgeving voor iedereen in de 

gemeente Amsterdam. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Amsterdam Zuidoost in alle windstreken van Zuidoost. Wij 

vertegenwoordigen de zorgen van bewoners uit heel 

Zuidoost en omwonenden daarbuiten. Allen worden 

geraakt door het plan. Zij maken zich allen grote zorgen 

vanwege de gevolgen die de realisering van dit plan zal 

hebben voor de leefbaarheid van mens, dier en plant in het 

betrokken gebied. 

Overig Er worden een aantal veronderstellingen gedaan in het 

stuk, die zorgen voor het totaal verkeerde uitgangspunt 

wat mij betreft als het gaat om de toekomst van de 

Gaasperplas. Als eerste: het park moet aangepast worden. 

Ten tweede; het park sluit op dit moment niet aan bij de 

huidige tijd. Ten derde: Amsterdammers en buren in de 

regio voelen zich op dit moment niet welkom en komen 

niet graag naar het park. Terwijl jullie ook zeggen dat het 

park intensief gebruikt is, dit lijkt mij een tegenstelling. Ten 

vierde: het is op dit moment geen aantrekkelijk 

groengebied. Ten vijfde: op dit moment is er geen ruimte 

voor spel en sport. Ten zesde: de plas is niet goed 

bereikbaar op dit moment. Van al het bovenstaande is geen 

sprake. De Gaasperplas is wonderschoon zoals deze op dit 

moment is, er komen wel mensen uit andere delen van 

Amsterdam en omliggende regio’s naar het park. Waar is 

het bewijs dat Amsterdammers en mensen uit andere 

regio’s zicht niet welkom voelen op dit moment? Wie zegt 
dat het op dit moment geen aantrekkelijk groengebied is, 

waar zijn de enquêtes of diagrammen met aantallen en 

percentages erin waaruit dit blijkt? 

189 Bij het opnoemen van de veronderstellingen stelt u het heel extreem. In 

het Toekomstplan wordt aangegeven dat de genoemde 

veronderstellingen beter kunnen. Niet dat ze nu slecht zijn of niet 

functioneren. Mensen die het park goed kennen hebben hier over het 

algemeen geen moeite mee. Het zijn de mensen die er voor het eerst 

komen of er zo af en toe komen die aangeven dat het park op deze 

punten beter kan.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Niet toegelicht wordt waaróm het nu na 40 jaar tijd wordt 

gevonden voor een opknapbeurt. Is het nodig omdat 

Nederlanders, dicht op elkaar wonend in een klein land, zich 

altijd met alles willen bemoeien? Met elkaar, met de 

omgeving, met de inrichting ervan en met de natuur? Het 

blijkt lastig om iets zomaar te laten gebeuren, z’n ‘gang te 
laten gaan’. Er moet altijd worden geknutseld en gefrutseld, 
óók in de natuur… 

Herhaaldelijk worden hier termen gebruikt als: ‘huidige tijd, 
huidige wensen’ enz. Ten eerste is het heel discutabel wat 
'men'  beschouwt als ‘de huidige tijd, wensen’ e.d., maar ten 
tweede moet het plan natuurlijk ook juist voor de toekomst 

geschikt zijn. D.w.z. het moet duurzaam zijn, in meerdere 

opzichten, en ook niet een afspiegeling zijn van 

voorbijgaande rages van de dag, van bepaalde 

(vooringenomen) ideeën van dit moment. Voorbeeld: In de 

19e, begin 20e eeuw vond men heidevelden maar niets, 

loze gronden.  Ze moesten zo snel mogelijk worden 

ontgonnen, er moest nuttige landbouw- of zelfs bouwgrond 

van worden gemaakt. Tegenwoordig worden 

heidegebieden als waardevolle landschappen beschouwd 

met bijzondere  planten en dieren. Ook over 

speelvoorzieningen en het toegankelijk maken van paden 

voor rolstoelen e.d. wordt nu vaak heel anders gedacht. Dat 

kan over 25 jaar, laat staan 40 jaar, weer anders zijn.  

198 De gemeente Amsterdam is al meer dan 10 jaar van mening dat er iets 

moet gebeuren aan de Gaasperplas. Tot nu toe echter werd de aanpak 

van andere zaken belangrijker gevonden.  

Overigens voorziet het Toekomstplan er juist in dat de huidige sfeer van 

het park behouden blijft, met de toevoeging van meer 

recreatiemogelijkheden en de inzet op een hogere natuurwaarde en 

biodiversiteit.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Wij zijn heel blij met het Gaasperpark en het rondje plas 

zoals ze nu zijn. Maar we begrijpen ook heel goed dat er 

onderhoud nodig is en we zien veel goede dingen in het 

Toekomstplan. Het belangrijkste is dat het een echt park 

blijft. Bij struinen horen ook minder transparante plekken. 

213 Dit is precies waar het Toekomstplan in voorziet. voor 

kennisgeving 

aangenomen 



Gemeente Amsterdam 

Nota van Beantwoording 

Toekomstplan Gaasperplas 

 

Versie 6 

2 december 2020 

Pagina 252 van 268 

 

Als je die allemaal wilt opruimen voor een betere oriëntatie 

krijg je misschien een veilige plek, maar dat is dan geen 

park meer volgens onze beleving. 

Overig Neem een voorbeeld aan het Vondelpark waar op 

wonderbaarlijke wijze alle verschillende gebruikers in 

harmonie om elkaar heen bewegen en in alle jaargetijden 

fijn is om te zijn.  

104 Dat is een goed voorbeeld en tevens een situatie waarnaar met het 

Toekomstplan wordt toegewerkt. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het geld dat nu is uitgegeven aan het maken van dit 

Toekomstplan had veel beter besteed kunnen worden aan 

de zorg. 

21 Hoe het beschikbare geld van de gemeente besteed wordt, ligt buiten de 

reikwijdte van dit project. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Niet alles wat kan moet, niet overal en niet nu: Tijdens de 

bijna 2 jaar durende ontwikkel- en participatieperiode van 

de Gaasperplasplannen zijn bijzonder veel ideeën 

verzameld. Geen wonder, niet alleen uit de Meedenk- en 

Klankbordgroep en uit de gesprekken met 

belanghebbenden zoals stakeholders, kwamen vele, vele 

ideeën, maar omdat dit nog niet breed genoeg scheen werd 

in de zomer nog een mobiel team met brassband, 

schaafijskar en pop-up strandstoelen en parasols het 

stadsdeel ingestuurd. De daaruit ‘opgepopte’ ideeën – van 

jeu des boulesbaan, tot foodtruckfestival, van meer natte 

natuur tot schaatsbaan (als het klimaat dan nog een beetje 

wil meewerken) en een trekpondje, dus óf een heel klein 

pontje óf een voorttrekbare Engelse vijver! – werden 

geplaatst tussen de voorstellen uit o.a. de Meedenkgroep, 

waar in ieder geval iets langer over de voorstellen werd 

gesproken. Keuzes maken hieruit is begrijpelijk moeilijk, is 

altijd moeilijk. Beperkende voorwaarden als financiën, 

uitvoerbaarheid, samenhang met andere ideeën en met 

198 In het Toekomstplan is naar een goede balans gezocht tussen recreatie 

en natuur. 

Wij menen dat de voorgestelde ingrepen  evenwichtig zijn. 

Gezien het karakter van het stuk en de stappen die nog moeten worden 

genomen, Schetst dit toekomstplan het toekomstbeeld waar de 

gemeente Amsterdam en het Groengebied Amstelland met de 

Gaasperplas de komende jaren  naar toe willen. Het Toekomstplan biedt 

een kader waarin samen met stakeholders nieuwe ontwikkelingen 

afgewogen en ingepast kunnen worden 

 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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bestaande voorzieningen, de aard van het gebied, de te 

verwachten bezoekersdruk enz. spelen een rol. Toch 

overheerst bij ons de indruk dat getracht is zoveel mogelijk 

van de voorstellen in het plan te stoppen, lees: te proppen. 

Het plan moest ‘af’ zijn. Dat terwijl wij nog steeds denken 

dat het nogal pretentieus om te denken dat wij kunnen 

bepalen wat men over 40 jaar nog vindt van ‘ons’ gebied. 
We kunnen het park zo goed mogelijk overdragen in de 

hoop dat ook de bewoners en gebruikers van dan er veel in 

vinden dat ook hen aanstaat. Maar ook met ruimte voor 

eigen ideeën en gebruik, inclusief de positieve én negatieve 

gevolgen – in onze visie dan. De Gaasperplas hoeft nog niet 

af! 

Overig Wel is ervoor gekozen om alle wensen een goede en 

duidelijke plek te geven door intensieve recreatie en natuur 

in afzonderlijke zones te plaatsen. Zonering op zich is altijd  

een goed idee, zie onder natuur. Maar: ‘Het park wordt 
ontwikkeld als een kralensnoer van natuur en recreatie rond 

de plas’ klinkt weer minder goed. Dat betekent dat alles 

overal moet kunnen, dat er in feite van zonering juist geen 

sprake meer is. De natuur moet maar een eindje 

opschuiven, de bestaande entreeroute vanaf Metrostation 

53 idem als het anders even beter uitkomt. Ook blijven er 

geen open plekken in de kralenketting, om op te vullen, aan 

te rijgen, door toekomstige generaties. Wij hebben de 

Gaasperplas zeer lief, maar het blijft een betrekkelijk klein 

gebiedje in een grote stad. Niet heel Nederland, zelfs niet 

heel Amsterdam hoeft te kunnen recreëren op dat kleine 

stukje grond. 

198 Met het snoer verbindt de kralen wordt bedoeld dat het voet- en fietspad 

(het snoer) de bijzondere, natuurlijke- en recreatieve plekken (kralen) 

verbindt. Afhankelijk van de zone tref je er dus recreatieve plekken of 

natuurlijke plekken aan.  

 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Niet alles moet nu. Keuzes zullen noodgedwongen ook 

moeten worden bepaald én beperkt door de beschikbare 

financiën. Alle ambitieuze plannen tezamen zullen veel 

meer kosten dan de beschikbare € 4 miljoen. Het is sowieso 
de vraag of alle voorstellen, plannen (moeten) worden 

uitgevoerd. Sommige zaken zijn onnodig, passen in feite 

niet in de huidige plannen of zullen worden ‘afgeschoten’. 
Andere worden naar een verdere toekomst ‘verschoven’. 

198 Gezien het karakter van het toekomstplan en de stappen die nog moeten 

worden genomen, Schetst dit toekomstplan het toekomstbeeld waar de 

gemeente Amsterdam en het Groengebied Amstelland met de 

Gaasperplas de komende jaren  naar toe willen. Het Toekomstplan biedt 

een kader waarin samen met stakeholders nieuwe ontwikkelingen 

afgewogen en ingepast kunnen worden 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De in het plan genoemde verbreding van paden t.b.v. 

rolstoelgebruikers is ‘ wheelchair washing’; een excuus om 

festival- of horecawegen aan te leggen,  en minachtend 

voor de groep gebruikers én ondersteuners. 

149, 150  Spijtig dat u er zo over denkt. Tijdens de participatie hebben wij wel 

degelijk van mensen met een beperking het verzoek gekregen om beter 

toegankelijke en doorlopende routes voor rolstoelen te maken.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig En fietspaden verbreden waarom? zoveel verkeer is er niet 

en ze zijn net zo breed als in de autovrije wijk Nellestein die 

er naast ligt, ik heb sterke vermoedens dat alleen maar is 

om het makkelijker te maken voor de festival maffia en dat 

geldt waarschijnlijk ook voor het versterken van bruggen 

zogenaamd voor ambulances. 

149 Het verbreden van het fietspad door het Floriadeterrein heen hebben we 
kunnen beperken tot een verbreding van gemiddeld 0,5 m. 

Dit is het gevolg van het advies van de Centrale Verkeerscommissie. 

Fietspaden in twee rijrichtingen hebben een veilige wegbreedte van 

minimaal 3,50 m breed. Dit kan alleen als de brommers worden geweerd. 

Om de brommers te weren op fietspaden in Zuidoost is een apart 

raadsbesluit noodzakelijk.  

Het fietspad dat door de wijk Nellestein loopt is veel breder. Deze is 

minimaal 4,5 meter breed. Hierop mogen dan ook brommers rijden.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig ‘Verbeteren’ van de paden brengt nog een ander gevaar 
met zich mee, dat vorige week zo treffend werd benoemd 

door één van de bezoekende festivalboys:’ Vindt u het niet 
zonde dat het park maar 6 ‘evenementendagen’ heeft?  Dit 
terrein zou elk weekend geld op kunnen brengen! ‘Precies, 
dat is de grote angst van bewoners, die nu al tussen mei en 

oktober vanuit alle hoeken van zuidoost, Abcoude en 

Ouderkerk in de herrie zitten. Investeren in voorzieningen 

150 Afspraken over evenementen en festivals zijn vastgelegd in het 

evenementenbeleid/locatieprofiel. Dit betreft vastgesteld beleid en valt 

buiten de reikwijdte  van het Toekomstplan. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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voor festivals, levert vanuit de festival-industrie vraag naar 

méér en de verleiding van overheden om toe te happen is 

groot. 

Overig Ik krijg de indruk uit alle ‘zwemstoepen’ en verharde super 
brede wandelpaden (!) dat er misbruik wordt gemaakt van 

de vermeende noodzaak hiertoe van mindervaliden. 

Hebben die hier om gevraagd? Bij mijn weten niet. Platform 

Gehandicapten Zuidoost heeft desgevraagd gezegd alleen 

gepleit te hebben voor ‘integrale toegankelijkheid’. Zie pag. 
23: grote groepen wandelaars en rolstoelers maken 

verharde paden van 2,5 tot 3 meter noodzakelijk. Wat een 

aperte onzin! Onnodig en afschuwelijk.  

153 Toegankelijkheid voor alle doelgroepen is een belangrijk onderdeel in 

het Toekomstplan. 

De Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om een inclusieve stad te 

zijn. Het Gaasperplasgebied is er voor alle Amsterdammers. Ook heeft 

de Gemeente Amsterdam beleid om de drukte in de stad beter over de 

hele stad te verdelen (stad in balans). De bredere paden zijn nodig om 

meer verschillende doelgroepen ruimte te geven op de wandelpaden en 

om ervoor te zorgen dat minder mensen over de fietspaden gaan. Dit 

geldt overigens alleen voor de hoofdwandelroute. Struinroutes 

behouden de huidige breedte en materiaal.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het park is al heel mooi NU. Waarom vindt de heer 

Wedemeijer van de SP en van Groengebied Amstelland dat 

niet? Misschien een goed idee om hem en zijn 

planontwerpers uit te nodigen voor een rondje Gaasperplas 

zodat zij kunnen kijken door de ogen van de dauwtrappers, 

de frisse luchtgenieters en de natuur en stilte liefhebbers. 

Niet te vergeten de hondenliefhebbers die hier veelal 

speciaal zijn gaan wonen en voor wie dit plan niet echt leuk 

is. 

45 De kernwaarden rust en natuur(beleving) zijn een belangrijk onderdeel 

binnen het Toekomstplan. Ondanks de intensivering voor recreatie (rust 

zoeken en natuurbeleving zijn ook vormen van recreatie) zal er veel 

ruimte blijven voor deze kernwaarden. 

Bij de inspraakreacties is door diverse mensen bezwaar gemaakt tegen 

het weghalen van het hondenstrand aan de westzijde ten gunste van 

onder meer horeca en andere vormen van sport en recreatie. Bij nader 

inzien is de gemeente van mening dat de weide groot genoeg is om de 

verschillende vormen van recreatie samen te laten gaan op de 

westoever. Het voorstel is om op deze locatie een speelhoek te maken 

voor honden, eventueel omheind en eventueel voorzien van zakjes en 

afvalbakken. In de volgende fase van de nadere uitwerking van het 

ontwerp, krijgen hondenbezitters ook de gelegenheid hierover mee te 

denken. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik hoop zo van harte dat de bedachte plannen zoals die er 

nu liggen niet doorgaan en dat de natuur en het unieke van 

het huidige park en de plas, behouden blijven. Het gaat me 

56 Spijtig dat u er zo over denkt. Na de realisatie van het Toekomstplan zal 

de sfeer van het huidige park nog steeds aanwezig zijn. 

 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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enorm aan het hart en deprimeert me regelmatig dat er 

mensen zijn die dit daadwerkelijk willen doorvoeren. Ik kan 

er met mijn verstand (en hart) niet bij! 

Overig Het huidige toekomst plan is echt een heel slecht plan. 

Hiermee verdwijnt de rust voor goed. Niemand die hier 

woont wil dat het hier een recreatie gebied wordt, zoals u 

beschrijft in uw plan. Recreatie is ook genieten van de 

natuur en de rust. 

58 Zie bovenstaande beantwoording. voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De mensen verliezen ‘hun’ park. De wijkbewoners zullen in 
plaats daarvan het park moeten gaan zien als een 

onderdeel in een bredere, regionale ‘uitrol’ van aanpak van 
het grootschalige toerisme. In plaats van een park voor 

iedereen wordt het daarnaast een park van ondernemers en 

hun klanten. In de visie van de gemeente zullen dat vooral 

toeristen zijn. Deze zullen verleid worden door het 

promotiemateriaal van gemeente en deelnemende 

ondernemingen. 

91 Een belangrijk doel van het Toekomstplan is inderdaad om aan zoveel 

mogelijk verschillende doelgroepen ruimte te bieden aan de 

Gaasperplas. 

Maar ondanks de intensivering voor recreatie (rust zoeken en 

natuurbeleving zijn ook vormen van recreatie) zal er veel ruimte zijn voor 

de kernwaarden rust en natuur. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Als burger krijg ik de indruk, dat er niet respectvol 

omgegaan wordt met de natuur en het behoud er van en 

dat er een luchtje zit aan dit project. En dat ik als burger niet 

voldoende op de hoogte wordt gesteld, over wat er mis is 

met dit prachtige gebied. Dat ‘ons geld’ op een manier 
geïnvesteerd wordt, waar ik zowel als burger en als 

bewoner van Nellestein niet achter kan staan. Dat ik de 

noodzaak van dit project niet begrijp. Wel van de noodzaak 

dat er beheer uitgevoerd moet worden en dat er 

beheerders rondlopen die aanspreekbaar zijn.  

Stop het geld in natuuronderwijs voor kinderen en investeer 

in ‘vriendelijk en respectvol beheer’ van het park. Zorg voor 
mooie en natuurvriendelijke  projecten waar scholen en 

100 Na 40 jaar tijd is om het park rond de Gaasperplas op te knappen en aan 

te passen, zodat de natuur de ruimte en zijn waarde behoudt en 

tegelijkertijd de recreatiemogelijkheden van het park aansluiten op de 

huidige tijd.  

Ook na uitvoering van het Toekomstplan zal de Gaasperplas een gebied 

zijn met veel rust en natuurbeleving. De sfeer blijft ook behouden. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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bewoners bij betrokken worden. Laat dit alsjeblieft geen 

prestige project zijn, maar behoudt en help de natuur waar 

iedereen zo van geniet.  

Overig Wij komen veel in het Gaasperpark. Voor ons hoeft het 

Gaasperpark niet drastisch te worden gewijzigd, alleen 

opgeknapt. De rust is geweldig.     

129 Zie bovenstaande beantwoording voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Dan heb ik het nog niet eens over 10 jaar AOA en de andere 

festivals. Daar is het mee begonnen. Dat valse beleid van 

omgevingsvergunningen verstrekken als het festival al 

voorbij is, en daarmee ons iedere mogelijkheid van bezwaar 

maken ontnemen. Schande. Ik weet dat deze reactie tegen 

de klippen op is. Jullie zijn volslagen corrupt en omgekocht 

door de festivalorganisatoren, die geen belasting betalen 

voor de winsten die zij maken met het vernielen van ons 

park. Toch wil ik mijn stem laten horen. Iemands geweten 

moet toch een keer gaan spreken. 

Vroeger zag ik ijsvogels in het park. Er waren vleermuizen. 

Ik heb 's nachts een vos zien lopen. Er zijn (nog) ransuilen. 

Maar de bonte spechten van vorig jaar zijn weg. De 

grasvelden zijn modderpoelen vanwege de 

bodemverdichting. Bah. 

84 De organisatie van evenementen en festivals valt buiten de reikwijdte 

van dit project. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Tijdens de participatieronden werd de aanwezigheid en 

invloed van de festivals geacht onbesproken te blijven. In 

het Toekomstplan worden zij slechts 2 x genoemd. Wil men 

echt kunnen beoordelen of het opknappen van het 

Gaasperplaspark nodig is en hoe, dan is dat onmogelijk. 

Alsof men in een kookwedstrijd (Heel Holland bakt een 

Plas) vooraf meldt dat het bakmedium niet genoemd mag 

worden. Oven, pan, steen. Magnetron, dat zoekt iedereen 

zelf maar uit. Terwijl het van beslissende invloed is op het 

198 De organisatie van evenementen en festivals valt buiten de reikwijdte 

van dit project. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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eindproduct! 

Overig  De bezoekers uit binnen-en buitenland komen veelal niet 

uit Amsterdam en -zeker in het geval van het grootste en 

meest overlast gevende festival in het park, Amsterdam 

Open Air, niet uit zuidoost. De festivals bezetten en 

koloniseren onze parken op de mooiste zomerdagen, 

sluiten wekenlang toegangswegen af, brengen zwaar 

verkeer mee en brengen ons, omwonenden, ernstige 

gezondheidsschade toe.  Onze natuurlijke Gaasperdammer 

bronnen, onze lucht, ons water, onze natuur en onze 

gezondheid worden geëxploiteerd ten behoeve van een 

groep geprivilegieerden van buiten: gezond, welvarend, 

overwegend wit en hoogopgeleid. Dit mechanisme heet 

uitbuiting.  

150 De organisatie van evenementen en festivals valt buiten de reikwijdte 

van dit project. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig  Overal worden bomen en andere beplanting gekapt 

(gesloopt) en allemaal plekken waar de vogels en andere 

dieren rustig kunnen verblijven. Die foto’s geven ook niet 
echt de waarheid aan wat ze laten zien is op zo een manier 

gedaan dat ze de argumenten om het allemaal het slopen 

lijken te ondersteunen. 

149 Het kappen van bomen ten gunste van een betere oriëntatie en beleving 

door zicht op de plas zal zorgvuldig afgewogen worden. Bij goed 

onderhoud van een park en om grote biodiversiteit in een relatief klein 

groengebied te behouden, is het nodig om bomen te kappen. Het is 

daarom niet mogelijk en niet wenselijk om helemaal geen bomen te 

kappen. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Dat het Gaasperpark alle sociale problemen kan oplossen 

vind ik ambitieus en onrealistisch.  

189 De voorgestelde maatregelen leveren een bijdrage aan de verbetering 

van de situatie. Met dit plan wordt niet gepretendeerd dat alle 

problemen worden opgelost. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Een uitgebreid plan, zoals het Toekomstplan, is voor het 

Gaasperplaspark onnodig. Ook gezien dat het park alleen 

een opknapbeurt nodig heeft.  

100 De druk op de openbare ruimte in onze stad neemt toe en daarmee ook 

de druk op recreatieve voorzieningen. Bovendien worden aan Zuidoost, 

met name in ArenApoort en Amstel III zo’n 30.000 woningen en dus veel 
nieuwe bewoners toegevoegd in de komende jaren. Een uitbreiding van 

recreatiemogelijkheden is daarom ook één van de opgaven van het 

Toekomstplan.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Er gaat veel poeha en geld in deze 'inspraakrondes' zitten. 

Met welk resultaat? Het laat zich raden. Het resultaat bevat 

de elementen van diegenen die graag willen dat het park 

verandert. 

56 Tijdens het participatietraject is veel opgehaald van wat gebruikers van 

het park belangrijk vinden. Een onderdeel hiervan is dat bewoners de 

rust en natuur in het gebied zo waarderen. Dit is dan ook een belangrijk 

uitgangspunt geweest in het ontwerptraject. Hieruit zijn ook de 

natuurzones ontstaan.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Uitnodigingen voor extra bijeenkomsten over 

natuurwaarden die niet aankomen of die per abuis als 

geannuleerd herroepen worden? De inspanning om dan 

nog een extra bijeenkomst  te organiseren? Bijeenkomsten 

waarbij in subgroepen gewerkt wordt en onduidelijk is wat 

in de andere groep besproken is, want helaas geen tijd voor 

terug koppeling meer? ‘Verslagen’ van die bijeenkomst 
kennelijk ‘vergeten’ en pas maanden later verstuurd blijken 
een volledige farce te zijn van wat er tijdens die 

bijeenkomsten ingebracht is? Amateurisme, gebrek aan 

vaardigheden bij administratieve ondersteuning en 

gespreksleiders? Of een patroon waarbij de ‘niet  erg 
gewenste’ inbreng over de natuurwaarden door bewoners 
(waaronder professionele planten biologe) opzettelijk 

gedwarsboomd wordt en genegeerd en/of vervormd 

wordt?  Zeker nu in het toekomstplan wel erg benadrukt 

wordt dat er geen hoge natuurwaarden te vinden zijn, 

waarbij een wel erg selectieve keuze gemaakt is uit 

beschikbaar materiaal en onderzoek.  

Natuurlijk je kunt niet te veel details in zo’n plan opnemen, 
het moet behapbaar blijven, je moet dingen weglaten. 

Maar dit is NNN en dan zouden dit geen voor de hand 

liggende keuzes moeten zijn. Behalve als je beoogd alle 

mogelijke belemmeringen voor ‘ontwikkelingen’ op 
voorhand uit te schakelen. Dat is in strijd met het voorzorg 

210 We betreuren het dat u het participatietraject zo heeft ervaren.  

We begrijpen dat niet iedereen in het participatietraject altijd tevreden 

was met de uitkomst ervan, omdat dit vaak een compromis is van 

verschillende, uit de participatie opgehaalde standpunten waarin 

persoonlijke wensen niet altijd een plek vonden. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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principe bij natuurbescherming. De ringslangen zijn er nog 

niet, maar ze moeten hier wel van dance en Reggae muziek 

houden, van lichteffecten, evenementen vrachtverkeer, 

tienduizenden evenementenbezoekers, van luidruchtige 

herstelwerkzaamheden meerdere keren per jaar en BBQ 

feesten elk zomers weekend!  

Overig Commercie hoort niet thuis in een natuurgebied. 208, 

214, 218 

Recreatie is onderdeel van de regels van het NNN beleid.  voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het viel een klankbordgroeplid op dat het projectteam van 

de gemeente weinig oor had voor het Gaasperplaspark als 

volledig onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

als natuurgebied zijnde.  

208, 

214, 218  

Dit onderdeel is uitvoerig aan de orde gekomen zowel tijdens de 

klankbordgroepvergaderingen als bij de meedenkgroepbijeenkomsten 

en vormt een belangrijk uitgangspunt.. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Mijn woning grenst aan dit park en dit gaat ook over mijn 

woonmilieu. Ik kom dagelijks in het park, door de uitvoering 

dit plan zal dat zeker minder worden. 

39 We betreuren het dat u door de uitvoering van het plan het park minder 

vaak zult bezoeken.  

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik heb deelgenomen aan de meedenkgroep en van begin af 

aan is de zaak door de gemeente ambtenaren 

gemanipuleerd naar deze uitkomst.  

159 We betreuren het dat u het participatietraject zo heeft ervaren. Er is 

geen sprake van manipulatie naar een bepaalde uitkomst. 

We begrijpen dat niet iedereen in het participatietraject altijd tevreden 

was met de uitkomst ervan, omdat dit vaak een compromis is van 

verschillende, uit de participatie opgehaalde standpunten waarin 

persoonlijke wensen niet altijd een plek vonden. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De uitgevoerde inventarisatie van de Wezenlijke 

kenmerken en waarden van dit gebied is zeer betwistbaar, 

omdat na meer dan tien jaar evenementen de schade aan 

de natuur, aan fauna en flora sterk is toegenomen. Dat 

wordt alleen maar erger als daar nog meer stedelijke 

functies bijkomen. Daar heeft het rapport van de provincie, 

Ecologische verkenning recreatieschappen al op gewezen.  

208, 

214, 218 

In het rapport is uitgegaan van de door de provincie benoemde 

wezenlijke kenmerken en waarden. Die beschrijving geeft een goed 

overzicht van de huidige stand van zaken. Het Toekomstplan is, zoals de 

titel zegt, gericht op de toekomst. Belangrijk doel van het plan is een 

vergroting van de natuurwaarden. Dat past binnen het provinciale 

beleid, dat zegt dat er kansen liggen voor het versterken van de huidige 

natuurwaarden bij een consequent beheer en planmatige aanpak. 

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig In de plannen is sprake van 3 horecaplekken. 2 

horecaplekken is ruim voldoende. 

41 In het plan zijn locaties aangewezen die geschikt zijn voor horeca. Het 

Toekomstplan is een plan met ingrepen op de kortere en op de langere 

termijn. Het is niet zo dat alle horeca per definitie op korte termijn wordt 

ingevuld. Voor de komst van horeca zijn ruimtelijke ordeningsprocedures 

nodig, waarin ook de haalbaarheid een rol speelt. Door het 

werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de Omgevingsverordening van de 
provincie Noord-Holland is het realiseren van een gebouwde 

horecafunctie thans niet mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Thema: Overig Met horeca in het park is de rust weg en wordt het te druk 

en veel meer rommel/overlast  

54, 67, 

27 

Dat er bij horeca in het park meer troep komt, is o.i. niet noodzakelijk. In 

de meeste parken in Amsterdam zijn horecavoorzieningen. Dat zorgt, 

behalve voor een plek waar mensen heen kunnen gaan, ook voor meer 

toezicht en eigenaarschap. Door het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ 
uit de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is het 

realiseren van een gebouwde horecafunctie thans niet mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik vind het een goed idee om horeca de ruimte te geven. 86 De wens voor meer horeca in het Gaasperplas gebied hebben we vaak 

gehoord tijdens de participatie. In het Toekomstplan zijn daarom 

zoeklocaties opgenomen waar op termijn, als de natuurcompensatie 

geregeld is met de provincie Noord Holland, horeca gerealiseerd kan 

worden. Door het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’ uit de 
Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is het realiseren 

van een gebouwde horecafunctie thans niet mogelijk. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Er zijn vorig jaar diverse onderzoeken gedaan naar geluid, 

bodem en ecologie in onder andere het Gaasperpark. Die 

zijn in dit Toekomstplan helemaal niet meegenomen; er 

komt eind maart al een vaststelling van dit Toekomstplan. 

Een evaluatie van het evenementenbeleid en de 

locatieprofielen in de gemeente is nog aan de gang, waarbij 

ikzelf ook mijn inspanningen heb geleverd, onder andere 

tijdens een gesprek bij de burgemeester en inspraak. De 

inbreng van mijzelf en anderen, en de verrichte 

208, 

214, 218 

Niet het evenementenbeleid, maar het Toekomstplan is onderwerp van 

deze inspraak. Indien het evenementenbeleid wijzigt in de loop van het 

besluitvormingstraject voor het Toekomstplan, wordt het Toekomstplan 

daar (tekstueel) op aangepast. 

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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onderzoeken over bodem en ecologie moeten nog verwerkt 

worden in de plannen die over enige weken ter vaststelling 

voorgelegd worden aan de stadsdeelcommissie. Vandaar 

mijn dringend verzoek om de uitgevoerde onderzoeken 

openbaar te maken, daaraan de inspraak toe te voegen van 

de diverse deelnemende Amsterdamse parken- en 

natuurverenigingen, en de uiteindelijke evaluatie van het 

evenementenbeleid na inspraak in de gemeenteraad op te 

nemen en te integreren in een gewijzigd Toekomstplan, 

een toekomstplan dat ook rekening houdt met de overlast 

en de schade reeds aangericht rond de Gaasperplas aan 

bodem en fauna en flora.  

Overig In het Toekomstplan wordt gemeld dat de sociale 

problemen (o.a. obesitas) in de omliggende wijken van de 

Gaasperplas groot zijn in verhouding tot de rest van 

Amsterdam groot. Dit is in tegenstrijd met de ambitie voor  

meer horeca in alle windstreken van de plas  en extra BBQ-

voorzieningen .  

119, 150, 

187 

BBQ-en is een  onderdeel van de culturele identiteit van veel bezoekers 

van de Gaasperplas en is niet per definitie ongezond. Ook voor Horeca 

geldt dat dit niet aan hoeft te zetten tot een ongezonde levensstijl. 

Andersom geredeneerd nodigt het bewoners uit om het 

Gaasperplasgebied te bezoeken en naast een kopje koffie op het terras 

een mooie wandeling te maken of stuk te gaan fietsen. 

 Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ondanks dat metrolijn 53 direct eindigt bij de Gaasperplas 

komen veel mensen met de (diesel)auto of scooter naar het 

park hetgeen leidt gezondheidsrisico. Juist als er ook 

kinderen aangemoedigd worden naar de speelplekken te 

komen, zou dit een extra punt van aandacht moeten zijn.  

167  Vanuit het projectteam hebben wij helaas geen invloed op het gedrag 

van mensen. Daarbij komt niet iedereen vanuit het noorden naar de 

Gaasperplas. Ten aanzien van brommerverkeer is in het  toekomstplan 

opgenomen dat deze aan de noord- en oostzijde,  op de fietspaden 

geweerd zullen worden.    

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Amsterdam wil zoveel mogelijk bezoekers trekken. Hoe 

meer bezoekers, hoe meer het kost en hoe meer schade 

aan de natuur. Het beheer en de kosten van het 

Gaasperpark zullen echter versoberd moeten worden. Hoe 

verhoudt zich dat tot elkaar?  

167 Het park is relatief groot, daardoor kunnen veel wensen gefaciliteerd 

worden. Er is ruimte voor zowel natuur als recreatie. Er liggen kansen om 

met verschil van inrichting en verschil van beheer zowel de natuur als de 

recreatie mogelijkheden te versterken en beter zichtbaar te maken. In 

het Toekomstplan is daarom een meer uitgesproken zonering voor 

toegepast.  

Voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig In de plannen valt op dat er geen enkele prognose is te 

ontdekken van nagestreefde of te verwachten 

bezoekersaantallen. Het kan niet anders dan dat dit een 

basis is die nauw samenhangt met de mogelijkheden, 

kansen en nadelen (bijvoorbeeld t.a.v. handhaving en 

biodiversiteit).  

167, 185 Vanuit de gemeente Amsterdam bestaat de behoefte om de drukte in de 

stad beter te spreiden (stad in balans). In de komende jaren zal het aantal 

woningen in stadsdeel Zuidoost met ca. 30.000 gaan toenemen. Er valt 

geen prognose te geven van de verwachte groei aan bezoekers. Echter 

ook zonder de plannen van het Toekomstplan zal het aantal bezoekers 

aan de Gaasperplas dus toenemen.  

 Voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Een advies van een onafhankelijk gezondheidsinstituut over 

de effecten van het toekomstplan op de bevolking van 

Zuidoost, niet in de laatste plaats op kinderen en jeugdigen 

ontbreekt. 

167 Dit maakt geen onderdeel uit van de procedure. De verwachting is wel 

dat de verhoging van natuurwaarden en sport- en speelfaciliteiten en een 

positief effect hebben op de gezondheidssituatie van bewoners in 

Zuidoost. 

voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Complimenten voor de aanpassingen. De plas gaat er fris en 

modern uitzien, terwijl groen behouden blijft. Ik ben 

tevreden. Succes met de uitvoering!  

1 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Zorg dat de stad juist hierheen wil en niet zoals nu iedereen 

uit Zuidoost etc. naar de stad gaat voor de hippere 

drankjes. Succes en wellicht tot snel aan de plas.  

4 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik vind het een schitterend plan, mijn complimenten. Ik vind 

het knap hoe er in een samenhangend geheel toch rekening 

gehouden wordt met alle (zeer verschillende) wensen en 

behoeften. Er zal vanuit mijn wijk (Nellestein) wel 

gemopperd worden. Wij zijn 40 jaar lang bevoorrecht 

geweest met een vrijwel privé park in onze achtertuin en we 

vinden iedere bezoeker er een teveel. Niets van aantrekken, 

het park is voor iedereen. Ik hoop dat alle voorstellen 

worden gerealiseerd! 

7 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Wat een prachtig plan. 14 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik heb het plan gelezen en het filmpje gekeken en ben zeer 

enthousiast.  

86 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 
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aangenomen 

Overig Mooi plan, veel verbeteringen. 163 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het is een uitgebreid mooi plan geworden. Ik blij met een 

strand en het vernieuwd uiterlijk. Chapeau voor dit plan. 

133 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Prachtig plan. Lekker open!  49 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het klinkt goed en ziet er goed uit.     54 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het Toekomstplan ziet er voor een groot deel veelbelovend 

uit. Het intact willen laten van het NNN gebied, het 

realiseren van kleinschalige voorzieningen enerzijds en 

anderzijds het park weer een stevig aanzien te geven, 

allemaal prachtig. 

179 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het is goed dat het Gaasperpark wordt opgeknapt. 182 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Mooie ideeën.  201 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Afgelopen dinsdagavond heb ik het mooi uitgewerkte plan 

ingezien bij het Planetarium. 

206 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Wij vinden het fijn dat het Gaasperpark wordt opgeknapt. 213 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 
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aangenomen 

Overig Ik vind het super dat er tijd en energie ingestoken word! 

Echt fantastisch. Perfect!  

23 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Lijkt mij in veel opzichten een goed plan!   24 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Mooie toekomstvisie voor een stadspark voor alle 

Amsterdammers. Nu hopen dat er snel geld voor wordt 

vrijgemaakt. Complimenten aan alle betrokkenen. 

38 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Complimenten voor de onderdelen veiligheid en 

toegankelijkheid. 

41 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Mooie plannen heb ik gezien op 4 februari in het 

Planetarium-gebouw. Er zit veel goeds in, m.n. de 

gescheiden fiets- en wandelpaden rond de plas en het 

verbeteren van de aanplant in het park. 

155 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Succes  het word vast mooi.  104 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik vind het nieuwe ontwerp er mooi en goed uit zien. 98 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ziet er uit als een goed doordacht plan. Fijn dat er meer 

activiteiten komen. Dat betekent meer levendigheid.  

99 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het plan ziet er op zich goed uit.  Er lijkt ruimte te zijn voor 

natuur en rust langs (en op) de plas.   

  

124 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Ik pleit van harte voor de status van Amsterdams stadspark 

van het Gaasperplaspark. Die ambitie verdient steun van 

heel veel partijen. Ik zet me daar, hopelijk met veel 

anderen, graag voor in.  

192 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Er is heel veel werk verzet, vooral door contact te leggen 

met betrokken gebruikers en bewoners van omliggende 

wijken en gemeenten. Iedereen heeft zijn ideeën kunnen 

spuien en dat is prachtig uitgewerkt. Dank daarvoor!   

170 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Mijn waardering voor al het werk aangaande het 

toekomstplan Gaasperpark. 

171 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Mijn complimenten voor de vele mooie plannen die zijn 

uitgewerkt voor de Gaasperplas. Ik kan mij vinden in 

aanpak en het feit dat de Gaasperplas breed toegankelijk 

dient te zijn. 

64 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik hoop dat het park mooi wordt en de natuurbeleving 

beter. 

85 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het onderhoudsplan biedt veel verbeteringen.  93 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Hopend op een prachtig hersteld park met veel kansen voor 

ongestoorde fauna en flora en herstel van biodiversiteit, en 

aan het groene karakter aangepaste mogelijkheden voor 

recreëren, spel en sport, cultuur en educatie, de meeste 

gebruikers zullen daar dankbaar voor zijn. 

179 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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Overig Ik woon in Nellestein al 30 jaar. Ik heb de vestiges van de 

Floriade van 1982 gezien en bewonderd in Gaasperplas. Ik 

zie ook hoe de plas de laatste jaren heel slecht en toe is. Ik 

vind het heel fijn dat de Gaasperplas zal worden opgeknapt. 

Ik hoop dat er rekening gehouden wordt met de vele 

soorten dieren die rondom de plas wonen. Ik hoop ook dat 

er rekening wordt met de bewoners van Nellestein die al die 

jaren in deze rustige deel van Amsterdam ZO hebben 

gewoond. 

180 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het is goed dat er een Toekomstvisie voor de Gaasperplas is 

gemaakt. Gezien de inmiddels toch wel deplorabele 

toestand van het park alsmede de verschillende (bouw-) 

initiatieven in de buurt, zoals de overkluizing van de A9, 

alsook de aanheling van dat gebied aan het Nelson 

Mandelapark en de Gaasperplas, komt deze visie mooi op 

tijd. 

Onze algemene indruk van het stuk is dat er goed is 

nagedacht over wat het gebied kan en moet betekenen. De 

wensen van hoe zo’n park te gebruiken zijn in de afgelopen 
jaren veranderd en dat zie je terug.  

Horeca, strandjes, vertier en vermaak (festivals) maar ook 

kwalitatief goede beplanting, (wandel)paden, toegangen 

en toegankelijkheid. Wij zijn redelijk positief.  

190 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het park opknappen: een prima plan maar als u het 

bovenstaande in acht neemt, blijft het park ook weer vele 

jaren mooi in plaats van dat het "uitgewoond" wordt wat nu 

helaas is gebeurd.  

90 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Al met al biedt dit plan ook mooie kansen, mits er 

voldoende rekening gehouden wordt met de natuur, de 

dieren en de rustzoekers. Ik hoop dat ik nog vele jaren van 

89 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 
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dit bijzondere gebied kan genieten met mijn gezin! 

Overig Bedankt voor de enerverende avond waarbij alle ruimte was 

voor kritische en onderzoekende gesprekken. 

Complimenten voor Groengebied Amstelland en de 

gemeente. Beide heb ik goed en uitgebreid kunnen 

spreken. Moest even doorzetten maar gelang de avond 

vorderde merkte ik dat de input serieus genomen werd, 

wordt. Daar reken ik op! 

201 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Het is goed dat het park wordt opgeknapt na jaren lange 

verwaarlozing 

120 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Fijn dat jullie zorg dragen voor de Gaasperplas. Ik zie uit 

naar het resultaat 

76 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig Ik ben blij met de verbeterde recreatieplannen,  klinken  

leuk. 

114, 206 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

Overig De zwemplekken en kinderspeelplekken, e.d. als recreatie 

vind ik goed verwerkt in het plan. 

41 Dank voor uw reactie voor 

kennisgeving 

aangenomen 

 

 

 

 

Einde inspraakreacties op concept Toekomstplan Gaasperplas.  
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