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1. Inleiding
Julianapark is een plezierige, 14 jaar oude “nieuwbouw”-wijk

Het stenige karakter van de wijk waarin het verder erg prettig wonen

Dit plan is het resultaat van de eerste fase van het project; de fase

in Amsterdam, stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Er staan ca.

is, heeft ertoe geleid dat een aantal buurtbewoners in 2004 de

waarin

425 woningen in hoog- en laagbouw, waarvan het merendeel

stichting “De Groene Juliana” heeft opgericht, een stichting die

•

huurwoningen is; sociale verhuur, vrije sector verhuur. Een relatief

beoogt van Julianapark een veel groenere woonwijk te maken, zodat

geïnventariseerd;

klein deel van de wijk bestaat uit koopwoningen.

de wijk een mooie afsluiting is van het groene lint door het stadsdeel

•

Julianapark ligt in de oksel van het Amstelstation, de kop van de

en tevens een spannend contrast vormt met de stenige omgeving die

balkons, daken en erfafscheidingen zou willen zien, welke mate van

Wibautstraat en de Gooiseweg; de uitvalsweg naar de Amsterdamse

rond het Amstelstation wordt ontwikkeld.

‘vergroening’ men wenselijk vindt.

smeer loopt, beginnend met het park Frankendael, doorlopend in

De stichting heeft tot doel om in overleg met alle bewoners die

maatregelenpakket samengesteld dat als leidraad dient voor de

een volkstuinencomplex en nu nog eindigend rond het complex van

mee willen denken over dit idee én met professioneel betrokkenen

volgende stappen naar een groener Julianapark

Intratuin.

Julianapark te “vergroenen”. Daarbij gaan we uit van de vraag “Waar

ring en tevens aan de kop van een groen lint dat door Watergraaf-

•

met bewoners eisen, wensen, ideeën én tegenargumenten zijn
is nagedacht over hoe groen men de straten, stoepen, gevels,

Op basis van deze twee punten is uiteindelijk een

is verharding nodig, waar is verzachting mogelijk?” Hoe deze vraag

Dat is inmiddels allemaal gebeurd; de vragen zijn voorgelegd

Julianapark is voor stadse begrippen ruim opgezet, met veel brede

is beantwoord, welke eisen bewoners aan een groene omgeving

aan de bewoners van de wijk. DS landschapsarchitecten en

stoepen en parkeergelegenheid, maar erg weinig groen. In een

stellen en hoe die “vergroening” er in ieders ogen uit ziet, is

milieukundig adviesbureau BOOM hebben hun medewerking aan

rapport over stadslandschappen in Oost-Watergraafsmeer worden

tijdens het overleg met bewoners duidelijk geworden.

deze gesprekken verleend en het voor u liggende plan “Julianapark,

1e Bewonersbijeenkomst

1e Bewonersbijeenkomst

de groene delen van het stadsdeel lovend beschreven. Over Julianapark valt echter niet veel meer te zeggen dan dat “de woonblokken
een ritme vormen” en ook in andere rapporten van het stadsdeel
wordt genoemd dat de groenvoorziening in de wijk aandacht
verdient.
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groen, groener, groenst”, is het resultaat van dit proces, waaraan in

meer natuurlijke en ecologisch interessante inrichting van de

totaal zo’n 50 wijkbewoners hebben deelgenomen, deels kritisch en

openbare ruimte in stedelijke woonmilieus.

gereserveerd, grotendeels heel enthousiast .
Tot hoever de “maximale vergroening” van Julianapark gaat, leest

Op deze plek bedanken wij iedereen en met name de bewoners van

u in dit plan.

Julianapark die aan de totstandkoming van dit plan hebben bijgedragen.

Zowel de aanpak (de bewonersparticipatie) als het streven naar een
groenere wijk spraken ook op stadsdeelniveau aan en de stadsdeelraad heeft dan ook eind 2003 besloten om de stichting een subsidie

Maart 2005

toe te kennen (€ 12.500). Daarnaast heeft het Platform Sociale

Stichting De Groene Juliana

Vernieuwing een subsidie van € 5.000 gegeven. In een later stadium
heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Amsterdam, een
donatie van € 1.000 gegeven.
Alle subsidies zijn bedoeld om het idee in nauw overleg met geïnteresseerde bewoners en met professionals verder uit te werken tot dit
plan, dat als onderlegger zal worden gebruikt in de verdere voorbereiding en realisatie van een groen Julianapark.
We hopen dat we met de ontwikkeling van dit plan niet alleen een
groenere leefomgeving in Julianapark tot stand kunnen brengen,
maar tevens vernieuwend inzicht bieden in de mogelijkheden om,
in nauwe samenspraak met bewoners, de openbare ruimte van
bestaande woonwijken in het algemeen te veranderen in aantrekkelijke, groene omgevingen.
Julianapark kan als voorbeeld dienen voor vele, soortgelijke
woonwijken in Nederland en daarmee een aanzet geven voor een

1e Bewonersbijeenkomst
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2. Redenen voor dit project
De vergroening van Julianapark is een idee dat oorspronkelijk vooral

Ten vierde: een bijkomend voordeel kan zijn dat door de verzach-

Ten zesde: in toenemende mate is er belangstelling voor het verband

bedoeld was om te laten zien dat ook een bestaande stedelijke

ting van het oppervlak de absorptiecapaciteit voor regenwater

tussen luchtverontreiniging en verkeersdrukke leefomgevingen

woonwijk veel meer groen kan herbergen dan nu in 99% van de

aanzienlijk wordt vergroot, waardoor rioolstelsels kunnen worden

enerzijds en de relatie groen en gezondheid anderzijds, waarbij

(nieuwbouw-)wijken gebeurt en dat dat de kwaliteit van een wijk

ontlast. Substantieel meer verzachting biedt een stevige water-

gesteld wordt dat vergroening van de leefomgeving mogelijk een

verhoogt.

buffer bij hevige regenval; het water wordt opgenomen en langzaam

belangrijke bijdrage kan leveren aan de verbetering van de lucht-

Daarnaast zijn er allerlei redenen te benoemen waarom vergroening

afgegeven. Rioleringen die het nu bij zware regenval vaak moeilijk

kwaliteit in het stedelijke gebied en daarmee aan een gezondere

aantrekkelijk is:

hebben om het overtollige regenwater af te voeren worden daardoor

leefomgeving. Julianapark is bij uitstek een gebied waar bewaking

ontzien. (In de verdere ontwikkeling van dit project wordt dan ook

van de luchtkwaliteit aan de orde is.

Ten eerste: in de directe omgeving van Julianapark, rond het

contact gezocht met gemeentelijk Dienst Waterbeheer en Riolering

Amstelstation, zijn de laatste jaren grote kantoorflats verrezen en er

om hun mening en inzichten op dit gebied te betrekken). Of dit

Ten zevende: Bovendien leveren groen en natuur in en om de stad

bestaan vergevorderde plannen voor verdere uitbreiding daarvan,

voordeel ook in dit plan gerealiseerd kan worden is overigens nog

een belangrijke bijdrage aan de waardering van de woonomgeving

met de daarbij behorende verandering van de verkeersinfrastructuur

de vraag, maar het is een interessant aandachtspunt. Het is in ieder

en het welbevinden van stadsbewoners. Tijdens een symposium

om de nieuwe verkeersstromen in goede banen te leiden. Door deze

geval een punt dat concreet ter sprake zal komen bij de ontwikke-

over groene steden werd zelfs betoogd dat een groene woonomge-

ontwikkelingen, horend bij de dynamiek van een grote stad, neemt

ling van het Amstelstationgebied, waar door toenemende verharding

ving bevorderlijk is voor onder meer het concentratievermogen en

de druk op de woonkwaliteit in het stedelijk gebied toe. De stichting

van het grondoppervlak problemen met afwatering kunnen ontstaan.

het herstel van stress (prof. dr. ir. Hugo Priemus, tijdens een sympo-

is van mening dat enige tegendruk geboden is. Verzachting tegen-

De vergroening van Julianapark zou mogelijk een uitkomst kunnen

sium over groene steden, september 2004).

over verharding, vergroening tegenover verstening biedt bovendien

bieden in het zoeken naar voldoende waterbuffering.

spannende contrasten in de stedelijke omgeving.
Ten vijfde: naar verwachting zullen de Nederlandse zomers warmer
Ten tweede: blijkt uit een enquête door buurtbeheer, gehouden in

worden. Het klimaat in de stad wordt dan al gauw onaangenaam.

2003, dat bij de vraag wat men zou willen veranderen in de buurt, de

Met name in vrij stenige omgevingen loopt de temperatuur erg

behoefte aan meer groen veruit het belangrijkste punt was.

op. Een omgeving met meer schaduwplekken en groene gevel- en
dakbekleding schept een veel aangenamer klimaat.

Ten derde: biedt het project mogelijkheden voor de verrijking van de
natuur en de biodiversiteit binnen het stedelijke gebied.
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Kroese & Kroese, BOOM en DS landschapsarchitecten

Kroese&Kroese de nodige oefenmaterialen ontwikkeld die goed

Programma van eisen

Stichting De Groene Juliana heeft communicatiebureau

bleken te werken.

De stichting heeft alle eisen, wensen, ideeën en ook de

Kroese&Kroese gevraagd het project te begeleiden. Marjo Kroese is

Dit plan is dan ook op basis van dit oefenmateriaal door de

tegenargumenten ingedeeld in verschillende categorieën zoals

tevens initiatiefneemster van het project.

bewoners zelf tot stand gekomen.

sociale veiligheid, bereikbaarheid, heel en schoon, bezonning,

Daarnaast zijn twee bureaus aangetrokken om mee te denken over

Meer hierover leest u zo dadelijk onder het kopje “matrixen”.

speelruimte en uitstraling van de wijk.

de vergroening van een bestaande woonwijk; bureau DS landschaps-

Met name in de categorieën sociale veiligheid en heel en schoon

architecten in Amsterdam, met name gespecialiseerd in groene

Bewonersavonden

werden veel eisen en wensen genoemd, waarbij men vooral

dak- en gevelbekleding en daktuinen, en milieukundig Onderzoek-

Alle bewoners zijn door huis-aan-huis brieven op de hoogte gebracht

overzichtelijkheid van de wijk belangrijk vindt.

en Ontwerpburo BOOM in Delft, met name vanwege hun ecologische

van het initiatief en uitgenodigd voor twee bewonersbijeenkomsten,

Op de tweede bewonersavond is deze lijst nogmaals voorgelegd en

kennis.

op resp. 18 november en 13 december 2004. Aan de eerste avond

aangevuld.

Beide bureaus hebben vanaf het begin meegedacht over het parti-

hebben 34 bewoners deelgenomen, aan de 2e 17 (grotendeels

De totale lijst van eisen, wensen, ideeën en tegenargumenten is in

cipatieproces. Het uitgangspunt van het participatieproces was

mensen die ook op de eerste avond waren, deels ook anderen).

december 2004 ook afgedrukt in de Meerbron, die huis aan huis

dat alle deelnemende bewoners zelf tot een plan zouden moeten

Daarnaast heeft een aantal bewoners schriftelijk en telefonisch

wordt verspreid in de wijk.

komen, daarin begeleid door deskundigen, maar zonder dat deze

gereageerd op het initiatief. In totaal hebben ca. 50 bewoners op de

Voor een uitgebreid overzicht van eisen, wensen, ideeën en tegenar-

deskundigen het initiatief zouden overnemen. Om dat mogelijk te

een of andere manier op het initiatief gereageerd. Het overgrote deel

gumenten zie de bijlage.

maken hebben BOOM en DS in samenspraak met de stichting en

van de reacties was erg enthousiast. Een kleine groep (4 personen)
heeft zijn bedenkingen of is tegen meer groen.

Matrices

Op de eerste avond hebben we met alle aanwezigen geïnventari-

Naast deze eisen en wensen is op de tweede avond uitgebreid

seerd wat de harde eisen zijn waarmee bij de ontwikkeling van de

gewerkt aan de vraag “Hoe groen willen we het eigenlijk?” Om die

plannen rekening moet worden gehouden. Daarnaast hebben de

vraag concreet te kunnen beantwoorden hebben de beide bureaus

bewoners wensen en ideeën op tafel gelegd.

DS en BOOM een goed hanteerbaar middel ontwikkeld; de matrices
“groen, groener, groenst.” Er zijn twee matrices gemaakt; een
matrix geeft aan hand van foto’s een beeld van variaties op onder
anderen een groene straat of een groene gevel. De andere matrix

2e Bewonersbijeenkomst
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3. De aanpak
deed dat nog eens over in de vorm van beschrijvingen van hetgeen

Tijdens de tweede bijeenkomst in februari 2005 is het conceptplan

inmiddels via verschillende lijnen contact bestaat en gesprekken

er zou kunnen gebeuren aan stoepen, straten en gevels in de wijk.

kritisch bekeken en van commentaar voorzien.

worden gevoerd. Er is bijvoorbeeld ook goed contact met het project-

U vindt beide matrices in het hoofdstuk ‘Groen, groener, groenst;
variaties op een thema’.

team Amstelstation en omgeving.
Volgende stappen

Verder zijn er gesprekken geweest met Vesteda en Eigen Haard/

Met dit plan en de indicatieve begroting, zullen we in de komende

Olympus Wonen, de verhuurders van de meeste woningen in de

Klankbordgroep

maanden onze rondgang langs verschillende financiers maken om

wijk. Ook met DWR, de stadsecoloog en de boomconsulent van de

Alle bewoners zijn in de huis-aan-huisbrief en op de avonden

de nodige middelen voor de realisatie van het project bij elkaar

centrale stad en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en

uitgenodigd om zitting te nemen in de klankbordgroep van

te krijgen. We hopen in de loop van het komende jaar de nodige

Visserij (vanwege een programma Natuur in en om de stad) hebben

mensen die, naast de leden van de stichting, nauwer bij het project

vervolgstappen te kunnen zetten. Zie ook het hoofdstuk ‘Volgende

we inmiddels gesproken. Ook in de volgende fase van het project,

betrokken willen zijn. 11 Bewoners (allen vrouw overigens) hebben

stappen’.

waarin er gezocht zal gaan worden naar financiering voor de uitvoe-

zich voor deze groep opgegeven. De eerste klankbordvergadering

ring, zullen deze contacten blijven bestaan.

heeft op 23 december 2004 plaatsgevonden. Tijdens deze

Communicatie met professioneel betrokkenen

Over het algemeen bestaat er een redelijk groot interesse voor het

vergadering is in grove lijnen het maatregelenpakket bedacht,

Gedurende het proces zijn er gesprekken gevoerd met allerlei

project, zowel voor de aanpak als voor het uiteindelijke doel.

waarvoor het programma van eisen en de matrices als basis hebben

partijen die op de een of andere manier belanghebbend zijn bij het

gediend.

project. Als eerste is daar natuurlijk het stadsdeel zelf, waarmee

Bijeenkomst klankbordgroep

Bijeenkomst klankbordgroep

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst

Bijeenkomst klankbordgroep

9

4. Vier Kwaliteiten voor een groenere Julianawijk
Introductielezing eerste bewonersbijeenkomst groene Juliana

instantie wellicht enkel om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Het

woonplekken zijn geworden, die nog lang meegaan, terwijl de flats

initiatief is immers ontstaan vanuit de vraag naar een minder saai

op de nominatie voor de sloop staan. Andersom beredeneert moet

Als inleiding voor de bewoners heeft Kees Duijvestein van BOOM

en versteend beeld van de leefomgeving. Toch zijn ook hier de drie

voorkomen worden dat het extra groen de economische kwaliteit

tijdens de eerste bewonersbijeenkomst een lezing gegeven over

andere kwaliteiten van belang. Zo kan nieuw groen bijdragen aan

van de wijk aantast. Zo mag extra groen niet ten koste gaan van de

duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen kan worden gedefinieerd als:

de sociale kwaliteit van de wijk, door het bieden van bijvoorbeeld

benodigde parkeercapaciteit.

zo bouwen dat op de gewenste locatie aan de huidige vraag voldaan

extra speelmogelijkheden of gezamenlijke tuinen. Ook is het voor de

wordt zonder dat de mogelijkheden van andere volkeren en toekom-

sociale kwaliteit van belang dat extra groen de wijk niet onveiliger

Extra groen heeft ook invloed op de milieukwaliteit van de wijk.

stige generaties worden beperkt.

maakt. Daarnaast speelt de economische kwaliteit bij de vergroe-

De milieukwaliteit is voor BOOM het uitgangspunt. Om niveaus

Duurzaam bouwen wordt vaak beschreven aan de hand van drie

ning van de Julianawijk een rol. Mensen wonen vaak prettiger in

van milieukwaliteit aan te kunnen geven is door BOOM de DCBA-

kwaliteiten: sociale kwaliteit, economische kwaliteit en milieuk-

een groene omgeving. De waarde van de wijk kan door extra groen

methode ontwikkeld. Daarbij staan de letters D, C. B en A voor de

waliteit. Deze zijn in afbeelding 1 weergegeven als people (sociale

stijgen. Wat op korte termijn economisch lijkt (veel verharding) hoeft

volgende niveaus:

kwaliteit), profit/ prosperity (economische kwaliteit) en planet

dit niet te zijn. Verderop een voorbeeld uit Duitsland (afbeelding 3),

D: De normale situatie

(milieukwaliteit).

waarbij de flats op de achtergrond tijdens de bouw het meest econo-

C: Corrigeer normaal verbruik, oftewel een stapje beter voor het

Om de duurzaamheid van een wijk te garanderen is het van belang

misch leken te zijn. Nu blijkt dat de huizen op de voorgrond geliefde

milieu.

afbeelding 1

afbeelding 2

om aandacht te besteden aan alle drie de kwaliteiten en niet
aan maar één of twee. Alleen samen kunnen ze zorgen voor een
duurzame wijk.
In afbeelding 2 is te zien dat in het geval van de gebouwde
omgeving, naast de drie eerder genoemde kwaliteiten, nog een
vierde kwaliteit belangrijk is: de ruimtelijke kwaliteit. De vier
kwaliteiten samen kunnen worden verbeeld door een tetraëder.
Deze geeft aan dat het niet uitmaakt vanuit welk aandachtsgebied
je vertrekt. De gekozen kwaliteit steunt altijd op de drie andere
kwaliteiten. Zo lijkt de vergroening van de Julianawijk in eerste

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst
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B: Beperk de schade tot een minimum, oftewel aan de milieukwali-

afbeelding 5

De Julianawijk zou op soortgelijke manier kunnen worden bekeken.

teit wordt veel aandacht besteed.

C: Groen als toevoeging aan verharding.

Allereerst wordt het maximaal mogelijke voor groen bepaald, om

A: Autonoom, dit is het hoogste niveau voor de milieukwaliteit.

afbeelding 6

deze maximalisatie vervolgens te integreren met de wensen en eisen

Deze DCBA-methode kan ook worden ingezet om de discussie over

B: Kansen voor groen worden zoveel mogelijk benut.

die vanuit de bewoners worden aangedragen en die er vanuit de

extra groen in de Julianawijk mogelijk te maken. Want hoe groen is

afbeelding 7

bestaande situatie zijn.

groener? Voor het extra groen in de Julianawijk kunnen de volgende

A: Overal groen (straten, gevels en daken)

De vergroening van de Julianawijk dient te rusten op de vier eerder

niveaus worden onderscheiden:

genoemde kwaliteiten. Zoals eerder beschreven beïnvloedt vergroe-

D: Huidige situatie/ overwegend verharding.

Een andere methode die bij ruimtelijke ontwerpen kan worden

ning alle kwaliteiten. Verder heeft het vergroenen van de Julianawijk

C: Groen als toevoeging van verharding.

ingezet is de maximalisatiemethode. Daarbij wordt het programma

invloed op diverse schaalniveaus.

B: Kansen voor groen worden zoveel mogelijk benut.

voor een ontwerp opgedeeld in diverse aspecten. Voor elk van

Afbeelding 9 geeft een voorbeeld van hoe een keuze op één

A: Overal groen (straten, gevels en daken)

deze aspecten wordt een maximalisatie gemaakt. Een maximali-

schaalniveau doorwerkt op andere schaalniveaus. Het start met

satie betekent hier een zo ideaal mogelijk deelontwerp voor één

de opkomst van ‘Italiaanse’ stedenbouw in Nederland in de jaren

De volgende afbeeldingen illustreren de vier niveaus:

aspect op een bepaalde locatie, zonder rekening te houden met de

tachtig. Italiaanse stedenbouw wordt gekenmerkt door veel verhar-

afbeelding 4

overige te ontwerpen aspecten. In een volgende stap worden de

ding in de openbare ruimte. In de jaren tachtig kwam deze vorm van

D: De huidige situatie/ overwegend verharding.

deelontwerpen samengevoegd tot één optimalisatie. Dit wordt dan

stedenbouw ook onder Nederlandse stedenbouwers in de mode.

uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp.

In Nederland heerst echter een vochtiger klimaat dan in Italië.

afbeelding 3

afbeelding 4

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst
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afbeelding 6

afbeelding 7

Daardoor kreeg de overdadige verharding last van onkruid. Om
het onkruid weg te krijgen werden bestrijdingsmiddelen ingezet.
Deze spoelden bij regenval af en kwamen uiteindelijk terecht in
de Biesboschbekkens. Toen bekend werd dat herbiciden in de
Biesbosch waren aangetroffen werd al snel met de beschuldigende
vinger naar België gewezen. Uit onderzoek bleek echter dat de
vervuiling door onze nieuwe esthetische opvattingen voortkwamen.
Dit is een voorbeeld van een negatief effect. Het toevoegen van extra
groen kan juist voor verschillende aspecten en schalen positieve
effecten op een wijk hebben.

Afbeelding 8 Schema als voorbeeld hoe een keuze op het ene
schaalniveau van invloed is op andere schaalniveaus

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst
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Drie voorbeelden van thema’s die bij de Julianawijk van belang zijn:

Hinder

worden door meer groen toe te voegen, waardoor een bijdrage

De Julianawijk wordt omgeven door drukke wegen. Deze zorgen voor

geleverd kan worden aan deze structuur. Zo wordt de bewegingsvrij-

Water

geluidsbelasting en luchtvervuiling. Groen aan de rand van de Julia-

heid van egels beperkt wanneer als erfafscheiding voor een muur of

Nederland krijgt door de klimaatsverandering steeds meer te maken

nawijk kan bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het

hek zonder openingen wordt gekozen. Bij een heg als erfafscheiding

met extra neerslag. Bij veel verhard oppervlak stroomt het water

gebladerte kan de fijne stofdeeltjes opvangen, die vervolgens door

kan een egel zijn weg wel vervolgen. Bovendien zijn dit soort heggen

veelal rechtstreeks het riool in. Bij zware neerslag zorgt dit voor een

regen worden afgespoeld. Dit effect van bomen op de luchtkwaliteit

o.a. gewilde verblijfsplaatsen voor mussen(afbeelding 12).

grote piekbelasting. Vaak kunnen de afvoersystemen het niet aan en

is een innovatieve toepassing die nog in zijn kinderschoenen staat.

ontstaat wateroverlast. Meer groen zorgt ervoor dat een groter deel

Er moet nog onderzocht worden hoe het optimaal werkt.

Samen werken aan vergroening

van het water tijdelijk gebufferd wordt, bijvoorbeeld de regen die op

De geluidsbelasting wordt deels ondervangen door het geluids-

Voor het proces van de vergroening van de Julianawijk is gekozen

bladeren blijft liggen. Bovendien kan bij een onverharde ondergrond

scherm. Groen kan hier nog aan bijdragen. Het geluidsscherm zorgt

voor de samenwerking tussen twee bureaus in plaats van twee

het water langzaam infiltreren in de bodem in plaats van afstromen

bovendien voor visuele hinder. Door meer groen voor en tegen het

verschillende ontwerpen te maken vanuit twee disciplines. In de

over het verhard oppervlak richting riool of oppervlaktewater.

geluidsscherm te plaatsen krijgt de rand van de Julianawijk een veel

praktijk wordt nog te vaak naast elkaar gewerkt. Ieder maakt zijn

Piekbelastingen worden door dergelijke buffering beperkt. Afbeel-

aangenamere aanblik.

eigen ontwerpen en voor de woonomgeving valt dat niet altijd even

dingen 10 en 11 zijn voorbeelden van de ruimtelijke uitwerking van
minder verharding en meer groen.

positief uit (afbeelding 13). Daardoor ontstaan situaties waarvan
Ecologie

niemand profiteert, zoals dit voorbeeld waarbij waarschijnlijk

De Julianawijk ligt vlak bij een door de gemeente Amsterdam aange-

onafhankelijk van elkaar is besloten dat een lantaarnpaal en een

wezen ecologische hoofdstructuur. De openbare ruimte kan verzacht

afbeelding 10

afbeelding 11

afbeelding 13

afbeelding 12
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boom op dezelfde plek diende komen te staan. Het licht van de

op afbeelding 15 is te zien. Een ander voorbeeld is het GWL-terrein

tise bewoners) te combineren kan voor de Julianawijk de vergroening

lantaarn verlicht ‘s avonds nu wel de boom, maar niet de straat.

in Amsterdam. Dit is een project uit de jaren negentig waarbij veel

meer betekenen dan enkel asfalt te vervangen door gras.

aandacht is besteed aan duurzaam bouwen (afbeelding 16). Het lijkt
Daarnaast is voor gekozen om het ontwerp tot stand te laten komen

er op dat de bewoners dit waarderen, want de groene balkons geven

Resultaten samenwerking

in overleg met de bewoners van de Julianawijk. Hierdoor kunnen

blijk aan hun voorliefde voor groen. In ieder geval ziet het er anders

De samenwerking heeft geresulteerd in een DCBA ontwerpmatrix,

wensen en ideeën van de bewoners meegenomen worden in de

uit dan een ander recent plan in Amsterdam: De Sphinx (afbeelding

een DCBA groen-groener-groenst voorbeeldenmatrix en een maatre-

overwegingen van het ontwerp. Dit voorkomt situaties waarbij een

17). Ook daar is voor bewoners geen ruimte om vorm te geven aan de

gelenkaart voor de Groene Juliana.

ontwerp eigenlijk geen ruimte geeft voor bewoners. Een voorbeeld

gevel of buitenruimte.

is dit gebouw in Engeland van de architect Bofill (afbeelding

De DCBA ontwerpmatrix is een algemeen toepasbaar schema waarin

14). Het is een mooi voorbeeld van de toepassing van een groen

Door de verschillende kwaliteiten van de tetraëder (ruimtelijke,

per ruimtelijk onderdeel van een wijk per niveau (D, C, B, A) de

dak in de moderne architectuur. Het ontwerp geeft de bewoners

sociale, milieu en economische kwaliteiten) met de verschillende

inrichtingsmogelijkheden staan aangegeven. De aspecten die hierop

echter geen ruimte om zelf gekozen groen toe te voegen aan hun

disciplines (duurzaam bouwen, inrichting openbare ruimte en exper-

van invloed zijn (de voor de groeninrichting te gebruiken elementen,

omgeving. Bewoners komen dan tot geforceerde oplossingen, zoals

afbeelding 14

de technische aspecten en de beheersaspecten) worden in een

afbeelding 15
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afbeelding 17

bijbehorend schema per niveau benoemd. In nette bewoordingen

Deze voorbeeldenmatrix heeft na een workshop met de bewoners

kunnen de niveaus als volgt omschreven worden (zoals in de intro-

geleid tot een maatregelenkaart. Hierin worden de keuzes en de

ductiebijeenkomst reeds is verwoord):

wensen van de bewoners uitgedrukt in de te nemen maatregelen

D: Huidige situatie/ overwegend verharding.

door de bewoners zelf en/of het stadsdeel.

C: Groen als toevoeging van verharding.
B: Kansen voor groen worden zoveel mogelijk benut.

Deze drie matrixen zijn door middel van een codering aan elkaar

A: Overal groen (straten, gevels en daken)

gelinkt. Op deze manier is aan de systematiek van de DCBA ontwerp-

Maar voor de werkbaarheid van de matrix worden de simpelere

matrix vastgehouden, zodat steeds duidelijk is over welke ruimtelijk

bewoordingen ‘huidig’ (niveau D), ‘groen’ (niveau C), ‘groener’

elementen het gaat.

(niveau B) en ‘groenst’ (niveau A) gebruikt.
In de DCBA ontwerpmatrix wordt daarnaast een voorzetje gegeven
voor de door de bewoners in te vullen inrichtingswensen voor de
wijkspecifieke delen van de Julianawijk.
Om de bewoners een goed visueel beeld te geven van de mogelijkheden en de ruimtelijke uitwerking daarvan is de ‘groen-groenergroenst’ voorbeeldenmatrix gemaakt. Deze matrix is volgens
hetzelfde principe als de DCBA ontwerpmatrix opgezet. Deze
voorbeeldenmatrix is puur bedoeld om bewoners ‘feeling’ te geven
voor de invloed van een maatregel op de ruimtelijke beleving en is
niet bedoeld om het ruimtelijk beeld vast te leggen.

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst
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5. Groen, groener groenst; variaties op een thema
Toelichting

behoud van de huidige situatie werden in kolom D in totaal 116

Op de tweede bewonersavond zijn twee soorten matrices gebruikt;

stickers geplakt, voor iets meer groen (kolom C) werden 112 stickers

de eerste matrix geeft in beelden een impressie van de huidige

geteld, voor een nog groenere variant telden we 131 stickers en voor

situatie en drie nieuwe mogelijke groenere varianten oplopend van

de groenste variant 145 stickers.

groen via groener naar groenst.
Naast deze matrix met beelden is er een matrix gemaakt waarin de

Natuurlijk, aan deze stickerronde hebben 21 bewoners van de in

verschillende aspecten van de openbare ruimte zijn benoemd, zoals

totaal 425 adressen in de wijk n deelgenomen, nog geen 5 % van

bijvoorbeeld stoepen, straten, gevels etc. Ook in deze matrix zijn de

de wijk. Dat betekent dat deze telling niet meer dan een zeer grove

varianten huidige situatie, groen, groener, groenst gebruikt en is per

indicatie kan zijn van hetgeen de bewoners van de wijk wensen.

variant een beschrijving gegeven.

Dat gezegd hebbende kunnen we de aantallen stickers per kolom
eens nader bekijken.

Alle deelnemers van de tweede avond (21 bewoners, inclusief de

De wens de huidige situatie te behouden telt 116 stickers, de wens

stichtingsleden) hebben een kopie van de tekstmatrix en een aantal

naar meer groen telt er alles bij elkaar (C t/m A) 389, waarvan de

stickers gekregen, die zij op de “cellen” van de matrix konden

groenste varianten A en B samen 276 stickers voor hun rekening

plakken.

nemen. Een verder analyse van deze cijfers is niet aan de orde, maar

Voorbeeld: een bewoner geeft bij het kopje Groeninrichting (III)

een indicatie voor de wens naar een flinke vergroening van de wijk

en Bomen in de straat (III.2) de voorkeur aan extra losse bomen. Hij

geven de opgetelde stickers wel.

plakt daarom een sticker in cel III.2/C.
Als hij meer groen wil dan dat, schuift hij meer op richting III.2/A en
als hij minder groen wil, komt hij uit bij III.2/D.
Na de uitleg zijn alle bewoners aan het stickers plakken gegaan.
Uiteindelijk zijn alle stickers per kolom bij elkaar opgeteld. Deze
telling geeft een beeld van de mate waarin de bewoners een groener
Julianapark wensen. De telling gaf de volgende resultaten: voor

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst
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Ontwerp DCBA Groene Juliana
Onderdelen stedelijke omgeving

I
OPENBAAR stadsdeel
gerelateerd

D

C

B

A

Huidige situatie/ verhard

groen

groener

groenst

C

B

A

ruimtelijk onderdeel
1 Omsluitende wegen

D
Kan geen invloed op worden
uitgeoefend: handhaving
bestaande situatie

2 Woonstraten - straat

huidig, ca 5 m breed

25% van de weglengte
versmalling weg tbv extra
vakken met groeninrichting

3 Woonstraten Parkeervakken

doorgaande parkeervakken
aan beide zijden van de weg

25 % van de parkeervakken
50 % van de parkeervakken
100 % van de parkeervakken
vervangen door groeninrichting vervangen door groeninrichting vervangen door groeninrichting

4 Woonstraten -stoepen

stoep

tegeltuintjes

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst
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50% van de weglengte
versmalling weg tbv extra
vakken met groeninrichting

versmalling stoep, deel
verandereen in voortuin

versmalling weg over gehele
lengte tbv extra groen langs de
weg

gehele stoep bij voortuinen
trekken / cq veranderen in
voortuin

II
PRIVE bewonersgerelateerd

ruimtelijk onderdeel
1 Erfafscheiding

D
Harde en dichte erfafscheiding
met veel variatie in kleur en
materiaalgebruik (doorsteek
kleine dieren vaak onmogelijk)

C
Combinatie van harde dichte
en groene erfafscheiding
(doorsteek kleine dieren
beperkt mogelijk)

2 Voortuinen

Verhard

Deels groen deels verharding. geheel onverhard groen, met
Met struiken
struiken

geheel onverhard groen, met
bomen

3 gevels

gevels zonder groen

tegeltuin met klimroos

begroeide gevel tot 3 meter
hoogte

geheel begroeide gevels

4 platte daken

huidige dakopbouw:
bitumen/grind

Plantenbakken op dak

mos- of sedumdak

grasdak, meer waterberging
mogelijk

5 Achtertuin

Terras

Deel terras, deel onverhard
met struiken

geheel onverhard groen, met
struiken

geheel onverhard groen, met
bomen

6 Balkon

Verhard

Plantenbakken aan
balkonafscheiding

+ plantenbakken op balkon

+ klimplanten langs
balkonafscheiding

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst
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B
Harde, maar open en geheel
begroeide erfafscheiding
(doorsteek kleine dieren
mogelijk)

A
Geheel groene erfafscheiding gebiedseigen (doorsteek kleine
dieren, zoals egels mogelijk)

III
GROEN-INRICHTING

Te gebruiken elementen
1 Plantvakken

D
Planten geplaatst in betonnen
bakken

C
Planten geplaatst in houten
bakken

B
A
Waar mogelijk delen onverhard Ongebruikte delen onverhard
laten/ maken en inrichten met laten/ maken en inrichten met
bomen, struiken en /of planten bomen, struiken en /of planten

2 Bomen in de straat

Willekeurig ingeplante bomen

extra losse bomen

extra bomengroepen

3 Recreatiegroen

recreatie aan de rand van de
stad
bollen, rozen, heide, gazon,
coniferen, grindtegelpaden

groen bereikbaar te voet en per recreatie in de wijk
fiets
droogte-ongevoelige planten, vogel-, vlinder-, bijentuin,
vlinderaantrekkers, nestkasten, hagen, gierzwaluw-blokken
beperk verharding

4 Tuinaanleg algemeen

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst
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dichte bomenrij langs de straat
volledig geïntegreerd
tuin als natuurgebied, aandacht
voor micro-milieus,
nestmogelijkheid voor vogels

IV

Hinder (stadsdeel)

(Technische) aspecten
1 Afval openbare ruimte (bijv
hondenpoep)

D
C
B
eutrofiëring (voedselverrijking) concentratie van eutrofiering in voorkomen eutrofiëring,
van water en bodem
de wijk, honden uitlaatroute
honden uitlaatroute +
hondentoilet

A
geen voedselverrijking water
en bodem, opruimen
hondenpoep door eigenaar

2 Waterafvoer

Huidig: afvoer via gemengd
rioolstelsel?

Afvoer regenwater weg naar
waterpartij

+ meer regenwaterinfiltratie
door vergroening wijk

+ waar mogelijk verharde delen
via goten/wadi's afvoeren naar
oppervlaktewater

2 Dakwateropvang

Naar riool

In regenton + overstort naar
riool

In regenton +overstort wordt
geinfiltreerd

3 Geluid

Regionale wegen omsluiten
gebied en zijn voorzien van
geluidsscherm

+ geluidswering voorzien van
begroeiing

Begroeid dak neemt
regenwater op en verdampt dit
weer
+ extra beplanting afgestemd
op gewenste ruimtelijke
kwaliteit

4 Uitstoot auto's

+ plaatsen dichte bomenrij

5 Voedselproductie

Regionale wegen omsluiten
gebied en zijn voorzien van
geluidsscherm
geen

+ bomenrij gebruiken voor
verstrooiing geluid/
tegenhouden wind (niet
bovenop geluidswal)
+ maskeren stankoverlast met + monitoring invloed bomenrij
geurige bomen
op luchtkwaliteit

6 Stedelijke biotopen

geen aandachtspunt

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst

volkstuinen als sluitpost

verbouw groente, klein vee,
educatieve waarde. In
woonomgeving kleine moestuin boomgaard
met fruit/noten bomen

nestelvoorzieningen in groen,
gebouwen

stedenbouwkundige structuur
aanvullende voorzieningen
op basis van gewenste
voor soorten in groen/
waterovergangen en gebouwen biotopen
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V

Beheeraspecten
7 Beheer buitenruimte

D
gemeente of
woningbouwbedrijf

8 Inrichting en beheer groen

exoten, 8 maa/jaarl maaien,
onkruidverdelging middels gif

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst
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gemeentelijk beheer, overleg
gemeente en betrokkenen
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B
A
financieel zelfstandige
gebiedsgericht beheer,
beheerorganisatie, gevoed
beperkte zeggenschap
betrokkenen (bv wijkaandelen) door bedrijven, bewoners en
gemeente
beschermen bestaand groen, natuurlijk evenwicht
inheemse begroeiing,
waardplanten, voedselplanten,
gefaseerd maaien, max. 2
maal/jaar en afvoeren, onkruid- geheel ecologisch beheer
verdelging middels
branden/frezen

I. OPENBAAR- stadsdeel gerelateerd

Groen

Groener

Stoepen

Woonstraat

Huidige situatie
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Groenst

II. PRIVE bewoners gerelateerd

Groen

Groener

Gevels

Erfafscheiding

Huidige situatie
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Groenst

II. PRIVE bewoners gerelateerd

Groen

Groener

Achtertuinen

Plattedaken

Huidige situatie
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Groenst

II. PRIVE bewoners gerelateerd

Groen

Groener

Plantvakken

Balkon

Huidige situatie

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst
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Groenst

III GROEN-inrichting

Groen

Groener

Recreatie groen

Bomen in de straat

Huidige situatie

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst
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Groenst

III GROEN-inrichting

Groen

Groener

Objecten O.R.

Tuin aanleg algemeen

Huidige situatie
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Groenst

III GROEN-inrichting

Groen

Groener

Water element

Vijver

Huidige situatie
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Groenst

6. Het resultaat: maatregelen en begroting
Het idee van een groener Julianapark en de visie op wat vergroening

steld. De maatregelen zijn daarom in deze fase nog niet op detailni-

moet inhouden zijn vertaald in de onderstaande maatregelenkaart;

veau uitgewerkt, dat is onderdeel van de volgende fase.

het uiteindelijke resultaat van de besprekingen met de bewoners op
de algemene bewonersavonden en met de klankbordgroep.
De kaart geeft een heel concreet beeld van de maatregelen in de
verschillende straten van de wijk en van de mate van vergroening
van Julianapark als geheel.
De maatregelen zullen in een volgende fase nauwkeurig worden
besproken en bekeken met het stadsdeel. Met name de volgende
punten dienen nader bekeken te worden:
•

mogelijkheden van verbeteren van de conditie van de bestaande

beplanting,
•

het planten van nieuw groen en het verzachten van het oppervlak

met het oog op kabels en leidingen en (brandweer) toegankelijkheid,
•

én de consequenties voor wat betreft onderhoud en beheer,

waarbij uitgangspunt is, dat de nieuwe situatie niet meer onderhoud
en beheer mag vergen dan de bestaande.
Het is mogelijk dat een deel van de nu genoemde maatregelen op
basis van de resultaten van dat onderzoek moeten worden bijge-

Overzicht matrix
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5. Groen, groener groenst; variaties op een thema

Detail van de matrix
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De straten in julianapark
1. Maliebaan
2. Schagerlaan
3. Bart de Ligtstraat
4. Benno Stokvisstraat
5. Clara Meijer Wichmannstraat
6. Anton Constandsestraat
7. Boekestraat
5

8. Bertrand Russelstraat

N
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6. Het resultaat: maatregelen en kostenraming

B1
I
A2

A

B1

A1
F

G

B

B

D

H

H

F

G
H

D

E
k

j
D

D

C
N
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Maatregelenkaart
Wijk algemeen

A1 Tussen de kopse kanten van de flats

Bomen (eventueel fruitbomen) en bloembollen

(Warme) kleuren in de wijk toevoegen.

I.4 Woonstraten

Extra groene verblijfsruimtes maken tussen de

De speelplekken verbeteren en centreren.

-stoepen

kopse kanten. Hagen aanbrengen om de plekken

I.5 Woonstraten

In overleg met de gemeente een deel van de

meer te beschutten.

- Plantvakken

openbare struiken vervangen door bloeiende

In de hele wijk ongeveer 140 vogelhuisjes

met gras toevoegen.

toevoegen

Mogelijkheden voor de invulling zijn b.v. gras of
te adopteren tuinen. Het streven is om 30% te

Bodembedekkers wel als basis houden.

A

vergroenen.

Aantal bomen toevoegen plus een aantal plekken

Maliebaan

struiken, bijvoorbeeld vlinderstruiken.

Algemeen

met struiken.

I.2 Woonstraten

Het beeld wordt groener en bomen krijgen meer

A2 Jeu de Boulesbaan

II.3 Gevels

Vogelhuisjes aan de oostzijde toevoegen.

- straat

kans.

I.3 Woonstraten

Extra bloembollen planten (ook voor de herfst).

II.5 Achtertuin

Eenheid in erfafscheiding stimuleren.

Streven naar 50% onttegelen. Dat is te realiseren

- groen

Bomen toevoegen, niemand heeft er last van

zonder het kunstwerk aan te moeten passen.

schaduw.

B1 Zijstraatjes en Talud

Grotere bomen planten.

I.1 Omsluitende

Begroeiing tegen het geluidsscherm stimuleren.

De boomspiegels veranderen in een strook.

B Schagerlaan

Het functionele deel verhard houden.

Hoofdstraat

Veilige ruimte voor fietsende kinderen behouden.

I.2 Woonstraten

I.4 Woonstraten

Zorgen voor een gevoel van een groene wijk.

- straat

-stoepen

De vormgeving van de plantvakken of gras komt

Verspreid staande boomgroepen toevoegen. 3e of

Eventueel kruiden toevoegen of het gras

in de ontwerpfase.

2e maat bomen.

verschralen en verruigen.

wegen

Extra struiken toevoegen als dit de veiligheid
niet negatief beinvloedt, bijvoorbeeld dichtbij het

Meer kleur toevoegen door bloeiende bomen in

scherm. Een robuust groene uitstraling is hier op

warme kleuren.

z’n plek.

Herstructurering kunstwerk 10m Barbara van

Bomen en struiken die interressant zijn voor

I.2 Woonstraten

Loon

vogels toevoegen.

- straat

Entrée van de wijk groen vormgeven.

I.5 Woonstraten

Op grasveldje (tussen kopse kanten) extra bomen

Onder de stoep liggen kabels en leidingen. De

- Plantvakken

toevoegen. Dit worden kleine bloeiende bomen

II.3 Gevels

De kopse gevels van de flats worden extra groen

II.5 Achtertuin

De erfafscheiding wordt verzacht. Waar deze

I.4 Woonstraten

verhard is, streven naar verzacht.

-stoepen

Zijstraatjes zijn te smal om groen toe te voegen.

stoepen aan noordzijde 40% onttegelen. Dit

die tussen de bomen en struiken in komen te

wordt gras, met bomen

staan.
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Maatregelenkaart
In gras bloembollen planten.
C

Omgeving vijver
Bloeiende planten, waterplanten en oeverplanten

II.3 Gevels

In de groene driehoek (achter de benno

H Boekestraat

stokvisstraat) op het grasveldje grote bomen aan

I.3 Woonstraten

Met de fiets is dit de entrée. Er wordt weinig

de straatkant toevoegen.

- Parkeervakken

geparkeerd, dus parkeren kan hier weg worden

Geveltuinen stimuleren.

toevoegen. Plasbermen maken. Er voor zorgen
dat men wel kan blijven vissen.

E

Extra bomen toevoegen. Dit worden 15 mooie

I.2 Woonstraten

seizoensbomen die voor vogels extra interessant

-straat

Benno Stokvisstraat

zijn. Groepen struiken, grotere boom met ronde

8 bomen erbij aan de kant van de flat (derde en

12 keer 2 X 5 onttegelen voor een bomeneiland.

-stoepen

Daarin bomen van 2e tot 3e grootte.

II.3 Gevels

De kopse gevels krijgen begroeiing, vb de wilde

enkele tweede grootte). Boomspiegels

wingerd. Meer kleur toevoegen.

vergrassen.

bank eromheen toevoegen.

I.4 Woonstraten

Aan de noordzijde 20% van het tegelwerk

I

De speelplek met een hegje omgeven.

-stoepen

weghalen. Komt ten goede aan de bomen.

I.1 Omsluitende

Maaibescherming aanbrengen

wegen

talud bij de Schagerlaan.

De plantvakken aanvullen met bloeiende - Plant-

II.3 Gevels

Gevelbegroeiing stimuleren

Gevelbegroeiing stimuleren.

J

2 bankjes bij grasdriehoekvijver weghalen. De
bankjes bij het klimrek behouden.

I.5 Woonstraten

Drijvende eilanden toevoegen.

vakken heesters.
II.3 Gevels

D Bart de Ligtstraat

Bertrand Russelstraat

Bij het deel van het basketbalveld niet veel

F

wegen

bomen toepassen, want dat neemt licht weg.

I.5 Woonstraten

De speelplek wordt een collectieve tuin.

I.2 Woonstraten

De conditie van de hazelaars verbeteren.

- Plantvakken

Er komt haagje om heen en wordt verruigd.

- straat

10 extra bomen toevoegen.

I.5 Woonstraten

Flatstuk heeft saaie struiken met

G Anton Constandsestraat

onderhoudsarme groenstruiken. Deze worden

I.5 Woonstraten

verrijkt met bloeiende struiken.

- Plantvakken

Wichmannstraat

wegen

Roza’s toevoegen op talud met paal en draad.
Dient wel hufterproof worden gemaakt.
Ook groenblijvende heesters toevoegen.

K

Steegje (bij Benno Stokvisstraat) en achterpaden

I.4 Woonstraten

Het grasveldje wordt een collectieve tuin.

Het talud krijgt dezelfde behandeling als het

Driehoek bij Hugo de Vriesstraat

I.1 Omsluitende

I.1 Omsluitende

- Plantvakken

gehaald. Op die plaatsen bomen toevoegen.
I.4 Woonstraten

Het steegje is 3 meter breed. Gevelplanten
toevoegen.

II.1 Erfafscheiding Op het achterpad wordt gevelbeplanting
Er komt haagje om heen en wordt verruigd.

gestimuleerd. Er wordt gedacht aan meer
klimplanten en meer kleur.
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Maatregelenkaart
Extra aandachtspunten
Plantvakken

Let op het onderhoud.

algemeen
Maliebaan tussen Er is te veel verloop om de grond te adopteren.
kopse kanten

De nieuwe hagen moeten wel veilig zijn.

Talud

Kan het talud te steil zijn voor bomen? Hiervoor
dient men de boomconsulent te raadplegen.
Extra aandacht nodig voor de veiligheid bij het
talud.

Omgeving vijver

De bewoners willen wel over de vijver kunnen

Schagerlaan

kijken.
De hangplek niet in de buurt van achtertuinen
plaatsen.

Randen van de

Aandacht voor extra begroeiing i.v.m. te verbe-

Wijk

teren luchtkwalitiet
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Samenvatting kostenraming, uitvoeringskosten en materiaalkosten
Overzicht kostenraming

A. Maliebaan

€ 18.850

B. Schagerlaan

€ 60.820

C. Omgeving vijver

€ 7.100

D. Bart de Ligtstraat

€ 14.550

E. Benno Stokvisstraat

€ 6.050

F. Wichmannstraat

€ 400

G. Anton Constandsestraat

€ 400

H. Boekestraat

€ 8.200

I. Bertrand Russelstraat

€ 9.200

J. Driehoek bij Hugo de Vriesstraat

€ 6.400

K. Steegje (bij benno Stokvisstraat) en achterpaden

€ 750

1. verbetering bodem/groeiomstandigheden voor bestaande bomen

€ 22.000

2. begeleiding , coördinatie van uitvoering 10%

€ 13.500

3. communicatie, participatieproces

€ 10.000

4. onvoorzien

€ 13.500
Totaal ( excl. BTW)

€ 191.720
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7. Vervolgstappen
In Julianapark zijn dat Vesteda en Eigen Haard/Olympus Wonen.

Uitvoering

Verder denken we aan ons omringende commerciële partijen als

Er bestaan verschillende opties voor de uitvoering; wachten totdat

Intratuin.

al het benodigde geld binnen is en dan alle maatregelen in een keer

Nu deze fase van het formuleren van eisen en wensen en de concrete

Bovendien zal er bij het project Amstelstation en omgeving zoals

uitvoeren, of het plan in modulen opknippen, met bewoners samen

vertaling naar maatregelen en kosten heeft plaatsgevonden, heeft

het er op dit moment uitziet een zeer groot aantal bomen het veld

prioriteiten vaststellen en gefaseerd te werk gaan, met de middelen

de Stichting de Groene Juliana de volgende stappen voor ogen:

moeten ruimen voor gebouwen, stoepen, straten en ondertunneling.

die er op dat moment zijn.

Onderzoek

Aan het projectteam is voorgesteld om ten eerste te bezien of een

Op het moment dat er meer duidelijkheid bestaat over de financie-

Voordat begonnen kan worden met de uitvoering van de maatre-

aantal van de meest bijzondere en vitale bomen te “verhuizen” is

ringskansen zullen we over de wijze van uitvoering met bewoners in

gelen zal, zoals eerder in dit rapport geschreven, nader onderzoek

naar Julianapark. Daarnaast dringen wij aan op een compensatie-

gesprek gaan.

nodig zijn. Met name wat betreft de kabels en leidingen en toegan-

fonds waarin alle betrokken partijen van het Amstelstationgebied

kelijkheid voor brandweer etc., maar ook wat betreft de eisen die

bijvoorbeeld 1 promille van hun ontwikkelingsbudget doneren. Dit

er vanuit de kant van onderhoud en beheer aan de openbare ruimte

idee is met interesse ontvangen.

worden gesteld.

Als het mogelijk blijkt om op deze manier de vergroening van de wijk

Dit onderzoek valt buiten deze begroting en zal als een apart traject

te financieren, kan het project ook op dit punt als voorbeeld dienen

zo spoedig mogelijk worden ingezet. Dat hierover uitvoerig overleg

voor andere wijken, namelijk in die zin, dat verbetering van de kwali-

met het stadsdeel zal worden gepleegd spreekt voor zich.

teit van de leefomgeving niet alleen een zaak is van de overheid,

Op deze maatregelen is ook de indicatieve begroting gebaseerd.

maar ook van andere belanghebbende partijen die daarvoor - in het
Financiering

kader van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid – een finan-

We gaan met dit rapport in handen op zoek naar financiers voor

ciële bijdrage leveren.

de uitvoering van het project. Daarbij kijken we niet alleen naar
het stadsdeel als verantwoordelijke voor de openbare ruimte maar

Mocht er naast de bijdragen van de bovengenoemde partijen nog

nadrukkelijk ook naar andere partijen die gebaat zijn bij een hoge

aanvullende financiering nodig zijn, zullen we ook andere mogelijk-

kwaliteit van de woonomgeving.

heden aanboren, zoals bijvoorbeeld het Schipholfonds.

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst

37

Bijlagen
Bijlagen:
1. Foto’s huidige situatie
2. Programma van eisen, wensen en ideeën
3. Gedetailleerde kostenraming
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Bijlage 1:

Foto’s huidige situatie

Schagerlaan

Schagerlaan

CM Wichmannstraat

Schagerlaan Entree

Schagerlaan

CM Wichmannstraat
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Bart de Ligtstraat

Kees Boekestraat

Kees Boekestraat

Bart de Ligtstraat

Kees Boekestraat

Benno Stikvisstraat
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Maliebaan

Pleintje Tafeltennistafel
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Bijlage 2:

Programma van eisen, wensen en ideeën

programma van eisen, wensen, ideeën en tegenargumenten

9. Nieuwe groene stukken moeten geen hondenpoepplekken

Wensen

op basis van reacties van bewoners

worden.

Heel en schoon:

(op 18, 20 november en 13 december, schriftelijk en telefonisch)

1. Meer en grotere prullenbakken
Bezonning:

Eisen

10. Alle tuinen die nu zon hebben moeten zon houden, geen

Bezonning:

Sociale veiligheid:

schaduw door grote bomen.

2. Grotere bomen kunnen daar, waar ze geen schaduw werpen op

1. De wijk moet open en overzichtelijk blijven

11. Groen kan ook heel somber en donker maken, de wijk is nu juist

huizen en tuinen, bijvoorbeeld bij de noord-gevels van de flats en

2. Geen hoge begroeiing of ander groen waar mensen zich achter /

mooi en ruim, houdt daar rekening mee.

sommige andere plekken.

Speelruimte voor kinderen:

Uitstraling en kwaliteit:

12. Kinderen moeten er kunnen spelen

3. Een groenere aanblik bij binnenkomst van de wijk; de wilgen zijn

in kunnen verschuilen.
3. Geen banken in “dode hoeken”
Bereikbaarheid:

heel mooi, daarna wordt het minder

4. Alle stoepen en straten moeten toegankelijk blijven voor

Uitstraling en kwaliteit:

4. Veel geur en kleur

rolstoelen en rollators

13. Groen moet iets met je doen; het groen moet uitstraling hebben,

5. Groen dat vogels en vlinders aantrekt

5. Voetgangers over midden van Maliebaan laten lopen (niet pal

niet dat saaie van nu.

6. Groen waaraan de wisseling van seizoenen goed te zien is

langs de huizen)

14. Een paar flinke groene eye-catchers, waar je van geniet, waar je

7. Meer natuurlijke begroeiing van oevers van de grote vijver

6. Geen parkeerplaatsen opofferen aan extra groen

aandacht naar toe gaat.

8. Waterplanten in de grote vijver

15. Bij planten van nieuwe bomen letten op de bodemgesteldheid en

9. Veel geveltuinen waar het kan en gevelbegroeiing van muren van

Heel en schoon:

grond aanpassen.

flats

7. Geen struiken waar afval in blijft hangen

16. Ook de situatie van bestaande bomen in wijk verbeteren, door

10. Meer schoonheid en variatie

8. Groen moet schoon te houden zijn (Zwerfafval is nu al een

verbetering grond

11. Wat aansprak was de dia van bureau Boom van het lint van groen

probleem, hoe moet het met beheer en onderhoud. Het groen bij de

en grote stenen die door het midden van een lange laan liep, te

Jeu de Boules baan laat zien dat het nu al niet bij te houden is).

vergelijken met de Maliebaan
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12. De foto van de strook gras die driedimensionaal is opgezet

8. Kunststofconstructies maken waarlangs van allerlei groen kan

Tegenargumenten

waardoor je meer oppervlakte groen krijgt, een spannender aanblik

groeien.

1. Deze wijk is een stadswijk. Meer groen bederft het stadse

en ander uitdagingen. (zie ook Museumplein)

9. Maliebaan moet zeker groener worden

karakter.

13. Aan de kopse kanten van de Schagerlaan en de taludkant

10. Meer vruchtbomen, die door vrijwilligers onderhouden en

2. De Maliebaan is mooi zoals hij is en functioneert zo ook goed;

kunnen hoogstambomen komen.

geplukt mogen worden bij de grote vijver aan het begin

banken, speelruimte, lopen, fietsen, ruimte voor buurtfeesten.

14. Meer speelplaatsen. Enerzijds is er behoefte aan centrale speel-

11. Volkstuintjes voor mensen op een bovenwoning bij de vijver of

Vooral zo laten.

plaats en anderzijds behoefte aan spreiding van speelplaatsen.

misschien wel, Maliebaan, stukjes, zodat het verleden enigszins

3. De Maliebaan als kunstwerk is geslaagd, eindelijk een niet

herleeft; er waren volkstuinen.

standaard oplossing, maar echt iets wezenlijks anders. Dat moet zo

12. Groenbeheer door vrijwilligers / buurtbewoners in samenwer-

blijven. Groen wordt waarschijnlijk alleen maar saaier.

Concrete ideeën

king met de plantsoenendienst

4. Op de groene plekken in de buurt gebeurt helemaal niks, op de

1. Auto’s meer uit zicht door bijvoorbeeld lage groene hagen,

13. Gevel en dakbeplanting. Dit laatste in ieder geval op de garage-

Maliebaan wel.

auto’s zijn nu zo prominent aanwezig (geldt m.n. tussen de flats),

blokken maar wellicht ook op de eengezinswoningen in de Schager-

5. Vallende bladeren etc. geven een hoop troep,kan er gevaarlijk

maar het moet wel overzichtelijk blijven.

laan. Dit alles in overleg met de woningbouwverenigingen.

glad mee worden.

2. Groene parkeerplaatsen (met bestrating die groen doorlaat),

14. Betere beplanting op het talud langs de Gooise weg.

6. Geen begroeiing bij de vijver, de kinderen moeten er kunnen

m.n. tussen de flats, maar wel oppassen voor onkruid.

15. Tankstation meer camoufleren

blijven spelen, vissers moeten kunnen blijven vissen.

3. Meer bomen langs de randen van de wijk, ook om fijn stof van

16. Gevarieerdere plantenbakken

7. Geen hoge begroeiing bij het tankstation i.v.m. sociale veilig-

verkeer te “vangen”.

17. Maak meer van de fontein. Met licht en kleur en een mooiere

heid.

4. Bij de grote vijver een prieel met rozen en bankjes

directere omgeving

5. Lage hegjes langs de grasranden

18. De Schagerlaan zou een prachtige Allee moeten worden, bijvoor-

6. Een vierseizoenen-heg langs beide zijden van het fietspad

beeld met lindebomen of platanen

richting Amstelstation, bestaande uit sneeuwbal, sneeuwbes, rode
ribes, boerenjasmijn, chineesklokje en tasmarisk. Geeft een kleureneffect wat het hele jaar anders is. Maar wel overzichtelijk houden.
7. Veel lindebomen
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Bijlage 3:

Gedetailleerde kostenraming per straat

A. Maliebaan

Actie

hoev

eenh

Onttegelen en grond toevoegen t.b.v groenstrook bomen incl. afvoeren
verharding

700

m2

€ 10

€ 7.000

Leveren en planten bomen

8

st.

€ 500

€ 4.000

Leveren en aanbrengen gevelbeplanting (incl. 50% bevestigen)

50

m1

€ 25

€ 1.250

Leveren en planten hagen

50

m1

€ 20

€ 1.000

Leveren en planten bloembollen

600

m2

€6

€ 3.600

4

st.

€ 500

€ 2.000

Leveren en planten bomen

p/p eenh

Subtotaal

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst

44

subtotaal

€ 18.850

B. Schagerlaan

Actie

hoev

eenh

p/p eenh

subtotaal

Leveren en planten bomen

15

st.

€ 400

€ 6.000

Leveren en planten bomen entree Hugo de Vrieslaan

4

st.

€ 500

€ 2.000

500

m2

€8

€ 4.000

8

st.

€ 500

€ 4.000

Leveren en planten bloembollen

120

m2

€6

€ 720

Vervangen struikbeplanting voor bloeiend sortiment (incl. leveren)

250

m2

€ 30

€ 7.500

Leveren en aanbrengen klimplanten, langs geluidsscherm

60

m1

€ 10

€ 600

Groenblijvende beplanting aanbrengen op talud

600

m2

€ 40

€ 24.000

Verschralen gras talud

900

m2

€3

€ 2.700

Leveren en planten bomen kopse kanten woonblokken

15

st.

€ 500

€ 7.500

Planten bollen in gras, op talud

300

m2

€6

€ 1.800

Onttegelen stoepen 40% en zand vervangen door grond
Leveren en planten bomen

€ 60.820
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C. Omgeving vijver

Actie

hoev

eenh

p/p eenh

subtotaal

Leveren en planten oeverbegroeiing

300

m1

€ 10

€ 3.000

Solitaire bomen en leveren en planten

5

st.

€ 500

€ 2.500

Leveren en aanbrengen waterbegroeiing drijvende tuinen

80

m2

€ 20

€ 1.600

€ 7.100
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D. Bart de Ligtstraat

Actie

hoev

eenh

p/p eenh

subtotaal

Leveren en planten bomen

10

st.

€ 500

€ 5.000

Conditie boomhazelaars verbeteren ( nieuwe grond toevoegen)

150

m2

€ 10

€ 1.500

5

st.

€ 500

€ 2.500

200

m2

€ 15

€ 3.000

Leveren en planten grote bomen

3

st.

€ 600

€ 1.800

Leveren en aanbrengen gevelbeplanting (incl. 50% bevestigen)

30

m1

€ 25

€ 750

Leveren en planten bomen
Leveren en planten heesters

Subtotaal
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€ 14.550

E. Benno Stokvisstraat

Actie

hoev

eenh

p/p eenh

subtotaal

Planten bomen

6

st.

€ 500

€ 3.000

Onttegelen en grond toevoegen t.b.v groenstrook bomen incl. afvoeren
verharding

60

m2

€ 10

€ 600

Maaibescherming aanbrengen rond bomen

10

st.

€ 20

€ 200

Leveren en planten heesters

100

m2

€ 15

€ 1.500

Leveren en aanbrengen gevelbeplanting (incl. 50% bevestigen)

30

m1

€ 25

€ 750

Subtotaal
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€ 6.050

F. Wichmannstraat

Actie

Leveren en planten haag

hoev

20

eenh

p/p eenh

m1

€ 20

subtotaal

€ 400

Subtotaal

€ 400

p/p eenh

subtotaal

G. Anton Constandsestraat

Actie

Leveren en planten haag

hoev

20

eenh

m1

€ 20

Subtotaal
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€ 400

€ 400

H. Boekestraat

Actie

hoev

eenh

p/p eenh

Verwijderen en afvoeren verharding parkeerplaats en zand vervangen door
grond

120

m2

€ 10

€ 1.200

Leveren en planten bomen

12

st.

€ 500

€ 6.000

Leveren en aanbrengen gevelbeplanting (incl. 50% bevestigen)

40

m1

€ 25

€ 1.000

Subtotaal
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subtotaal

€ 8.200

I. Bertrand Russelstraat

Actie

hoev

eenh

p/p eenh

subtotaal

Leveren en aanbrengen klimplanten, geluidsscherm

20

m1

€ 10

€ 200

Leveren en planten groenblijvende beplanting, talud

200

m2

€ 40

€ 8.000

Leveren en aanbrengen gevelbeplanting (incl. 50% bevestigen)

40

m1

€ 25

€ 1.000

Subtotaal
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€ 9.200

J. Driehoek bij Hugo de Vriesstraat

Actie

hoev

eenh

p/p eenh

subtotaal

Leveren en planten rozen (incl. paal en draad)

20

m2

€ 20

€ 400

Leveren en planten groenblijvende beplanting

200

m2

€ 30

€ 6.000

Subtotaal
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€ 6.400

K. Steegje (bij benno Stokvisstraat) en achterpaden

Actie

hoev

eenh

p/p eenh

subtotaal

Leveren en aanbrengen gevelbeplanting (incl. 50% bevestigen)

10

m1

€ 25

€ 250

Leveren en aanbrengen gevelbeplanting (incl. 50% bevestigen)

20

m1

€ 25

€ 500

Subtotaal
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€ 750

Julianapark-Amsterdam, groen-groener-groenst

54

