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Op dinsdag 28 september organiseerde Gemeente Amsterdam Zuidas een Groene Wandeling
door Verdi. We wandelden in drie groepen door het gebied, waarbij het concept Groenplan
Verdi werd toegelicht en deelnemers vragen over het plan konden stellen aan de ontwerpers en
groenexperts van de gemeente Amsterdam. Met een opkomst van ongeveer 45
belangstellenden, hebben we een goed idee gekregen van de mening van de buurt over het
plan. De reacties zijn meegenomen als input bij het definitief maken van het Groenplan Verdi.
Hieronder schetsen we kort wat uit de gesloten vragen van het feedbackformulier kwam. Daarna
wordt op hoofdlijnen ingegaan op de specifieke feedback die we ontvangen hebben en hoe dit
verwerkt is in het definitieve Groenplan.
Op de feedbackformulieren gaf 94% van de deelnemers aan dat het concept Groenplan Verdi
duidelijk uitlegt wat wordt bedoeld met vergroenen. Bijna de helft van de deelnemers (47%) gaf
aan tevreden te zijn met de inhoud van het Groenplan. De op een na grootste groep was
neutraal. Door 11% van de deelnemers werd aangegeven dat het Groenplan niet altijd even
goed te begrijpen was. Ook kregen we terug dat het document veel stedenbouwkundige vaktaal
bevatte. Het streven is dat het Groenplan goed leesbaar is voor iedereen. In het definitieve
Groenplan hebben we geprobeerd de leesbaarheid te verbeteren.
- Beheer
Tijdens de wandeling klonken veel opmerkingen over het beheer van het groen. Biodiversiteit
en ecologie worden belangrijk gevonden en daarom ziet een deel van de buurt liever niet dat
beheermaatregelen als aanharken en monocultuur (eenzijdige begroeiing) in de toekomst
voortgezet worden. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan meer beheer, of eigenlijk, beter beheer
in delen van Verdi waar het groen verwaarloosd of overwoekerd is. Wij zien eenzelfde opgave
in het gebied en zullen met de Beheerafdeling van de gemeente in gesprek gaan hierover.
Daarnaast is dit onderdeel verder aangescherpt in het definitieve Groenplan.
- Suggesties voor vergroening van specifieke plekken
Over een aantal plekken in het gebied werden al specifieke suggesties gedaan voor de
vergroening. Hierbij gaat het om het Elzenbosje (dicht houden, beleefbaar maken), de
groenstrook bij Arsenal/IJsbaanpad-West (gebruik als buurttuin), de slangeneilandjes (beter
zichtbaar maken) en het Damloperspad (het herstellen van de verbinding). In een later stadium,
tijdens de verdere uitwerking (ontwerpproces of verdere planvorming) van deze delen van
Verdi, zullen we de buurt hierbij betrekken.
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- Groen op/aan bebouwing
De deelnemers vroegen ook om meer groen op en aan bebouwing in het gebied. Dit is ook een
belangrijk uitgangspunt in het Groenplan. In het plan heeft dit een prominentere plek gekregen
in de visie en is dit ook duidelijker gemaakt op de kaarten.
- Groen initiatieven uit de buurt
De buurtbewoners gaven ook aan zelf een rol te kunnen spelen in de aanplant en beheer van
groen in het gebied, bijvoorbeeld bij het realiseren van meer biodiversiteit in de grond rondom
de boom (boomkrans). Tevens gaven diverse bewoners/gebruikers van het Jachthavengebied
aan geïnspireerd te zijn om hun eigen kavel te vergroenen. Hiervoor zouden ze graag handvatten
krijgen. Deze initiatieven worden verder onderzocht tijdens de verdere uitwerking van de
specifieke deelprojecten.
- De druk op groen
Er waren ook zorgen over de (recreatieve) druk die in de toekomst op het groen in het gebied
kan komen te staan. Druk versus rust is een belangrijk thema in de ontwikkeling en beheer van
Verdi die goed in het vizier gehouden wordt.
- Beplanting
Ook voor de vorm van beplanting werden suggesties gedaan. Zo werd onder andere gevraagd
om meer diversiteit in de beplanting, plukbomen, lage wilde beplanting, het goede van het
bestaande groen te behouden en niet alleen vanuit de mens te denken. Dit zijn ook belangrijke
uitgangspunten die opgenomen zijn in het Groenplan Verdi.
- Ondergrond
Tevens werd er aandacht gevraagd voor de vervuilde ondergrond op bepaalde plekken in het
gebied. Ook aan de ondergrond wordt aandacht besteed bij het vergroenen van het gebied, dit
is ook toegevoegd aan het hoofdstuk fysieke ondergrond van het Groenplan.

Het definitieve Groenplan Verdi beschrijft de groenvisie voor het gebied, biedt handvatten voor
verdere uitwerking en uitvoering, maar omvat nog geen concrete plannen. Wel wordt er inzicht
gegeven in de toekomstige groenopgaven in het gebied. In de planning, opgenomen in
Groenplan Verdi, is te zien wanneer welke projecten uitgewerkt zullen worden. Dit is wel onder
voorbehoud. Zo staat hierin opgenomen dat de aankomende jaren IJsbaanpad-West, de
faunapassage, de slangeneilandjes en de strook ten zuiden van Arsenal opgepakt worden.
Hierover worden alle belanghebbenden tijdig geïnformeerd. Veel dank aan alle aanwezigen voor
het leveren van waardevolle feedback. Zo komen we samen tot het beste plan!

