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Verbinding parken





Groeninrichting
De basis – afspraken RWS - Amsterdam

• Groene inrichting van Bomen, struweel en gras.
• Minimaal 1500 bomen compensatie
• 1 meter gronddekking dak
• 2500 m2 nieuw water
• Taluds in principe 1/3 - 1/4
• Noord-Zuid verbindingen
• Dienstgebouwen RWS



Beheer randvoorwaarden
• Inrichting van groen; groepen bomen en heesters, enkele solitaire bomen (5m afstand) tussenin open-gesloten inrichting (maaibeheer)
• Ecologisch beheer
• Tractor moet op het tunneldek kunnen voor uitvoeren van onderhoud, min. 3.5 meter breedte, dit geld ook voor het verwijderen van bomen op dek 

en naast talud.
• Afvalbakken moeten aanwezig zijn, beperkt aantal, ondergrond-bovengronds. (niet verantwoordelijkheid van RWS)
• Drainagelaag; goede afvoer van water, goed te onderhouden (doorspuitputjes), duurzaam.    
• Als de bereikbaarheid voldoet aan de groenbeheer voorwaarden, het dek voldoende belasting kan hebben, is de bereikbaarheid van de

nooddiensten ook gewaarborgd.
• Goed bevestigen van bomen (aannemer moet ‘groenkeur’ hebben 

Ecologisch aspect
• Ecologische inrichting, aansluitend op ecologie-nota van Hans Straver
• Beheer en onderhoud volgens doelsoorten (vleermuizen, insecten,…)
• Kijken welke delen tijdelijk en welke delen permanent ecologisch kunnen worden ingericht.
• Eco-verbinding onder het viaduct. (Gaasp)
• Fietsbrug als oversteekplaats voor Amfibieën. 
Dieren;
• Bunkers voor vleermuizen
• Aangepaste beplanting; insecten
• Zwaluwwanden, bomen en kasten voor uilen
• Grondmengsel; niet te lang water vasthouden i.v.m. het welzijn van de bomen. Toplaag; rijker waar bomen staat, armer waar kruidenvegetatie staat.
• Toplaag kruidenvegetatie; 30cm kalkrijk schrale grond – 70 cm grond met hoge organische gehalte en klei. (absorberend)  
• Op Tunnelmonden; weinig te onderhouden groen; grassen, klein struikgewas, groenblijvende vaste planten, zelfregulerend,…
Type bomen en struiken;
• Kleinere en gevarieerde maatvoering bomen die een natuurlijke groeiwijze ontwikkelen en zich kunnen aanpassen .
• A9; Abeel, Eik (ecologisch zeer interessant)
• Holendrecht; bosschages terug brengen, herstellen huidige situatie.
• 2 eilanden (meeuwen en visdieven) moeten worden hersteld
• Op dek; Acacia, Berk, Krentenboompje, Grove Den, Vlinderstruik, Sleedoorn, Botanische (wilde) rozen

Afspraken vooraf



WORKSHOP BEWONERS 

De gewenste sfeer
Een overduidelijke meerderheid wil een park met natuurlijk en extensief groen. Temeer omdat het Bijmerpark recentelijk 
‘geïntensiveerd’ is, ziet men een rustig en natuurlijk park met ecologische kwaliteiten als een waardevolle en noodzakelijke toevoeging. 
Plaatselijke en passieve activiteiten, passend bij het voorgaande die niet op het Bijmerpark aanwezig zijn worden verwelkomd, maar 
niet op de delen dicht bij de woonomgeving.

De volgende groslijst van wensen zijn tijdens en na de 
avond verzameld;
Groen
Informeel, natuurlijke groen met ‘leuke’ bomen
Fruitbomen 
Wilde bloemen
Aangenaam geurende bomen en struiken.
Vlindertuin
Mooie en leuke bomen

Inrichting
Open en overzichtelijk i.v.m sociale veiligheid
Stromend water/poeltjes
Vijver, fontein
Rotspartij met water aan zuidzijde Bijlmerpark
Vaarroute
Skeelerbaan
Ruiterpad, kruisend
banken (met tussenschotjes) en afvalbakken
Wandel- en fietspaden (niet in rechte lijn ivm misbruik door 
motorcrossers)

Natuur, ecologie.
Ecologische zone met veel aandacht voor vogels.
Vleermuizenhuis

Functies
Stadslandbouw, nutstuinen (Nellestein is goed voorbeeld)
Beeldentuin, als het tegen een stootje kan
Zitplekken (niet bij woonbebouwing)
Bijenhouders
Trimbaan, fitness
(Natuur)speelplaats (niet bij woonbebouwing)
Dieren (schapen, geiten) gekoppeld aan stadslandbouw.
Schoolkinderen erbij betrekken.

Bijzondere functies 
Een mooie kas als landschapsaccent
Kleinschalige horeca ( kiosken, bier tuin, theetuin, 
coffeecorner)

Wat niet moet komen;
Dubbele functies met Bijlmerpark; kinderboerderij, skatebaan, 
natuurtheater, sportvelden
Boerenmarkt
lawaaiactiviteiten









































De bloemmengsels









De toekomst

















In 2012 is het zo aanbesteed.



In 2025 zou het zo kunnen uitzien


