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Broek in Waterland, 20 juni 2020 

 
Geachte dames en heren, 
 
De Stichting Behoud Waterland (SBW) is blij met de inzet van de gemeente Amsterdam die blijkt uit 
de concept-Groenvisie. Stedelijke verdichting kan immers niet slagen zonder aandacht voor de 
leefbaarheid en fysieke ruimte voor groen. Het principe ‘groen tenzij’, natuurinclusieve bouw en 
beheer en het beter verbinden van groene gebieden zijn prima uitgangspunten. 
 
De SBW maakt zich echter grote zorgen over het voorgenomen beleid voor de koppen van de 
scheggen. Terecht beschouwt de gemeente de scheggen als belangrijkste verbinding tussen stad en 
het omringende landschap. Daarom verontrust het ons dat zij de koppen van de scheggen wil 
ontwikkelen tot landschapsparken. 
 
Waar ligt de kop van de Waterlandscheg? 
Volgens de vigerende Structuurvisie Amsterdam 2040, pagina 52, is de kop van een scheg ‘het deel 
van de scheg dat het verst de stad in reikt, grenst aan de bebouwde stad en onderdeel is van de 
Hoofdgroenstructuur’.  
De Waterlandscheg heeft geen kop die aan deze drie criteria uit de definitie (stad in reiken, grenzen 
aan bebouwd gebied en onderdeel zijn van de HGS) voldoet. Dat komt door de van de andere 
scheggen afwijkende vorm. De officiële Waterlandscheg heeft geen ‘spits’ toelopende, de stad in 
reikende vorm. 
Het is onduidelijk welk gebied de gemeente beschouwt als kop van de Waterlandscheg. De SBW 
wil daarover graag opheldering.  
 
Misschien is de gemeente wel van mening dat de Waterlandscheg geen kop heeft. 
 
Of misschien situeert de gemeente de kop bij de begrenzing van de bebouwde stad, te weten 
ringweg A10.  
Dat zou betekenen dat het aan de ringweg grenzende deel van het groengebied ten noordoosten van 
de A10, te weten het gebied dat binnen de gemeentegrens van Amsterdam ligt en valt onder de 
Hoofdgroenstructuur, de kop van de Waterlandscheg vormt. Is dat zo? 
Zo ja, tot hoever gaat die kop? Beslaat zij ‘slechts’ de groenstrook tussen A10 en Zwartegouw, waar 
zich nu volkstuinparken, sportvoorzieningen en een stadswerf bevinden? Of is de kop groter en 
beslaat zij ook een deel van het agrarische gebied ten noorden van de Zwartegouw? Zo ja, tot hoever 
dan? 
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Ook naar het zuiden is de begrenzing niet duidelijk.  
Immers, volgens de definitie is de kop van de scheg onderdeel van de HGS en grenst zij aan het 
bebouwde gebied. Binnen de ring zijn in Noord een aantal groengebieden die behoren tot de HGS, 
grenzen aan de bebouwing én die verbonden zijn met de Waterlandscheg ten noorden van de ring 
via het water, verbindingen over land en de lucht. We noemen onder andere de volkstuinparken Rust 
en Vreugd en Wijkergouw, de Noord-Hollands Kanaalzone en de taludparken aan de zuidkant van de 
A10. Zij voldoen aan alle drie criteria van de scheg, maar op de officiële gemeentekaarten zijn zij 
geen onderdeel van de Waterlandscheg. 
 
Neem de HGS-gebieden binnen de ring op in de Waterlandscheg 
In haar ontwerp ‘Integrale Landschapskaart Amsterdam-Noord’ van mei jl schrijft stadsdeel Noord 
over ‘koppen van de Waterlandse scheg die diep de stad in reiken’ (p.16, 31). Het stadsdeel 
onderscheidt vier koppen: De Noordhollandsche Kanaalzone, Noorder IJplas, Schellingwouderzone 
en Kadoelen (p.34). 
De SBW stelt u voor die vier binnenringse ‘koppen’ onderdeel te maken van de Waterlandscheg, 
hen de beschermende scheg-status te geven en eventuele landschapsparkontwikkelingen daar te 
laten plaatsvinden. 
 
Wat is landschapsparkontwikkeling? 
College wil ‘de koppen van de scheggen ontwikkelen tot landschapsparken’. In die koppen wil de 
gemeente ‘meer activiteiten voor een breed publiek, passend bij het eigen groene karakter van de 
scheg’ aanbieden. Zo krijgen die koppen ‘meer recreatieve betekenis voor het groeiend aantal 
inwoners van de stad’ (p.57). 
Wat bedoelt de gemeente hiermee? Moeten we denken aan de realisatie en bouw van fiets- en 
kanoverhuur, van horecagelegenheden, uitkijktorens en/of kampeerplekken? Wil de gemeente 
misschien nog meer fiets- en wandelpaden in de weilanden aanleggen? 
De SBW vindt onduidelijk wat de gemeente bedoelt met landschapsparkontwikkeling en hoe zij dat 
concreet voor zich ziet. Graag verduidelijking hiervan! 
 
Verstedelijking en verlandschapsparking ten noorden van de ring ongewenst 
De SBW benadrukt nog eens, wat u allen ook weet en beseft, de unieke kwaliteiten van het landelijk 
gebied van de regio Waterland en de Waterlandscheg. Het is natuur en agrarisch veenweidegebied 
onder de rook van de stad, open en nat, landelijk, nog zeer authentiek en kleinschalig, stiltegebied, 
kerngebied voor weidevogels, icoon van het Nederlandse landschap. Uniek vanwege haar 
ontstaansgeschiedenis en bijna onvervangbaar en niet te vergelijken met andere gebieden. 
Juist om te genieten van die authentieke landelijke sfeer en ruimtelijkheid bezoeken steeds meer 
mensen de Waterlandscheg. Die bezoekers en recreanten weten de Waterlandscheg prima te vinden 
en hebben helemaal geen behoefte aan verlandschapsparking. 
 
Helaas signaleren wij nu al verschillende ongewenste ontwikkelingen in het gebied. Wij denken aan 
meer bebouwing op boerenerven en de plaatsing van caravans voor overnachting. Dat kan het 
onwenselijke gevolg zijn van het kopen van boerderijen met als hoofddoel het exploiteren van 
nevenactiviteiten. Het gaat de kopers helemaal niet om de uitoefening van een agrarisch bedrijf. 
Die ontwikkelingen, vergezeld van meer nachtelijke lichtvervuiling en meer gemotoriseerd verkeer, 
verrommelen het gebied en tasten de natuur en landschappelijke kwaliteit aan.  
 
De SBW wijst u op de unieke harde grens tussen landelijk gebied en bebouwd stedelijk gebied in 
Noord: de ringweg A10. Geen suburbane overgangszone met verspreide woningbouw tussen stad en 
land, maar een snelle overgang. Je fietst vanuit de stad onder de A10 door en bam: je bent op het 
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platteland. Een unieke ervaring voor de bewoners en bezoekers. Een unieke ruimtelijke kwaliteit van 
de stad. 
 
Handhaaf de ringweg A10 als harde grens. 
 
Dat betekent géén landschapsparkontwikkeling in het landelijk gebied van de Waterlandscheg ten 
noorden van de Zwartegouw. 
Dat betekent géén landschapsparkontwikkeling in de groene strook tussen ringweg A10 en 
Zwartegouw, waar nu volkstuinparken, sportvoorzieningen en een stadswerf gevestigd zijn.  
 
Die vrees van de SBW voor verdere verstedelijking en verrommeling van het gebied ten noorden van 
de ringweg A10 door de gemeente wordt gevoed door de gemeentelijke Regionale Energie Strategie 
(RES). Daarin beschrijft de gemeente haar voornemen in de groenstrook tussen ringweg en 
Zwartegouw een aantal windturbines te plaatsten en wijst zij zelfs heel landelijk Noord aan als extra 
zoekgebied voor wind- en zonne-energie. 
Dit voornemen lijkt vooral ingegeven door de kwantitatieve energieopgave, waarbij de afweging met 
andere belangen niet helder is. De SBW is tegen de plaatsing van windturbines en zonneparken in de 
Waterlandscheg. Zij vindt dat op landelijk niveau moet worden gekeken, waar deze het beste 
geplaatst kunnen worden, gelet op de functies en kwaliteiten van de verschillende gebieden. Als naar 
een groter gebied gekeken was, zou de Waterlandscheg waarschijnlijk niet als zoekgebied voor wind- 
en zonne-energie zijn aangewezen. De SBW verwijst in dit verband naar het Advies van Steven 
Slabbers, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland, dd 25 maart 2020. Daarin staat in 
hoofdstuk 3 ‘Reflectie op het RES-traject’ met betrekking tot Amsterdam: 

‘Die intensieve stad gaat alleen werken bij de gratie van een complementair ingericht 
landelijk gebied, dat als uitloopgebied, regenton, koelmotor en natuurparel van directe 
betekenis voor de stad is. Dat roept de vraag op of het situeren van zonneparken en 
windturbines zo direct tegen de stad, waardoor het land als contramal van de stad aan kracht 
inboet, de meest verstandige keuze is. 
De vraag is ook hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het initiatief Amsterdam Wetlands, 
dat inzet op een versterkte ontwikkeling van dit gebied als weidevogelleefgebied.’ 

 
Geen bos in Waterland 
De gemeente wil meer bomen in de stad en een nieuw stadsbos aanleggen (p.53).  
Prima. 
Waar?  
‘In Amsterdam of in de directe omgeving.’ 
De SBW wijst u erop dat de aanleg van een nieuw bos in de Waterlandscheg ongewenst is. Een bos 
staat haaks op de aanwezige landschappelijke openheid, op de weidevogeldoelstelling van de regio 
Waterland en op de ambitie om de veenoxidatie in Waterland te stoppen door het waterpeil te 
verhogen (p.58). 
Kortom, een nieuw bos in of nabij Amsterdam is prima, maar niet in het open gebied van de 
Waterlandscheg. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van de Stichting Behoud Waterland,  
 
Rineke Neppelenbroek, voorzitter 
Klaas Breunissen, secretaris 


