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Hoofdgroenstructuur Amsterdam – informatie en aandachtspunten Tuinen van West 

 

Tuinen van West (1) is een gebied met (stads)landbouw, recreatie, sport, cultuur en natuur in de 

stadspolders aan de westelijke rand van Amsterdam. Het koesteren van natuurlijke en 

landschappelijke waarden is hier van het grootste belang.  

 

Deze documentatie is toepassing op Tuinen van West: 

a. natuurvisie (2)  

b. beeldkwaliteitsplan (helaas niet meer online vindbaar) 

c. beheerplan – versie uit 2009 is in revisie (3) 

 

Het groene beheer wordt (groten)deels uitgevoerd door Recreatieschap Spaarnwoude (4). Elke 

vier weken vindt afstemming plaats met verantwoordelijken binnen Amsterdam (Nieuw-West) en 

de ondernemersvereniging. Daarnaast spelen ook lokale beheerders een rol in het gebied. 

Daarom blijkt het actualiseren van een beheerkaart en beheerplan noodzakelijk.  

 

In het kader van de Circulaire ProefTuin van West (5) heeft duurzame Ondernemersvereniging 

Tuinen van West (6) veel aandacht voor groenbeheer en biodiversiteit. Middels werkconferenties 

en documenten worden kennis en ervaring gedeeld, onder andere met gemeentelijke diensten. 

 

Lokale groene initiatiefnemers hebben zich verenigd in Groene Corridors Nieuw-West (7) en 

proberen zo te komen tot samenhang en verbinding binnen het (voormalige) stadsdeel. 

 

Graag vraag ik extra aandacht voor de volgende gebieden in Tuinen van West: 

1. plasdrasgebied De Roerdomp – vrijwilligersgroep actief (8)  

2. veenweidegebied/reservaat Osdorper Binnenpolder Zuid (9)  

3. natuurgebied aan de rand van de Lutkemeerpolder (10)  

4. + begroeide randen rond (volks)tuinparken (en waterberging naast Bijenpark) (11)  

5. + ecostrook tussen De Eendracht en TIGENO – contactpersoon op De Eendracht (NF) 

 

Punt 5 en 6 vind ik niet terug op de kaart, maar maken wat mij betreft zeker deel uit van de 

(doorlopende) groenstructuur. De waarde voor biodiversiteit is erg groot (voedsel en 

nestgelegenheid van talloze insecten, vogels en zoogdieren). Desgewenst wil ik mijn mening 

nader toelichten. 

 

Ook zou ik willen aandringen op: 

1. behoud en ruime aanplant van (bij voorkeur inheemse) bomen en struiken  

2. hoogwaardig/ecologisch beheer van de bermen van (vooral) fiets- en wandelpaden 

3. expliciete aandacht voor de natte natuur en de vogelreservaten 

4. betrekken van lokale organisaties en personen bij het groene beheer 

5. lokaal aanbesteden en lokaal hergebruik van hout (stammen en snippers) 

 

https://tuinenvanwest.info/polders
https://openresearch.amsterdam/nl/page/59965/natuurvisie-tuinen-van-west
https://www.spaarnwoudepark.nl/documents/recreatienoordholland/beleid/00002/12_tuinen_van_west_bijlage.pdf
https://www.spaarnwoudepark.nl/over/over-de-organisatie/179
https://tuinenvanwest.info/circulaire-proeftuin/
https://tuinenvanwest.info/
https://www.goedgeel.nl/groene-corridors
https://roerdomp-amsterdam.nl/
https://slotenoudosdorp.nl/de-polders-van-sloten-oud-osdorp-en-het-aup/
https://www.spaarnwoudepark.nl/documents/recreatienoordholland/beleid/00002/12_tuinen_van_west_bijlage.pdf
https://tuinenvanwest.info/etalage/items/flowerpower
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Hoofdgroenstructuur Inspraak hoofdgroenstuctuur 

 

Uit de plattegronden denk ik af te kunnen leiden dat er voor sommige deelgebieden meer nadruk 

komt te liggen op biodiversiteit. Hopelijk zal dit gepaard gaan met (nog meer) verstandig 

ecologisch beheer. 

 

Tenslotte zie ik – ondanks het huidige polderkarakter – in deze omgeving wel mogelijkheden voor 

een klein stadsbos. Gezien de ligging ten opzichte van Schiphol is huizenbouw in Tuinen van 

West niet mogelijk. 

 

Norinda Fennema 

- voorzitter Ondernemersvereniging Tuinen van West (a) 

- initiatiefnemer Groene Corridors Nieuw-West (b) 

- oprichter Flower Power @ Tuinen van West (c) 

- adviseur Natuurlijk Tuinieren op volkstuinpark De Eendracht (d) 

 

 

https://maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/inspraak-hoofdgroenstuctuur/#hd57287f8-ab7f-bfed-b200-3ef2243387fe
https://tuinenvanwest.info/contact/
https://www.goedgeel.nl/groene-corridors
https://www.flowerpowertuinenvanwest.nl/
https://www.volkstuinparkdeeendracht.nl/home-2/natuurlijk-tuinieren

