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Amsterdam, 30 iuli 20t7.

Betreft: zienswijze inzake dijkverbetering en herinrichting Jan Vroegopsingel

/ Oudekerkerdijk.

Geacht college en bestuurscommissie,

Namens (volks)tuinpark Amstelglorie vragen wij uw aandacht voor de volgende punten met
betrekking tot de dijkverbetering en herinrichting van de Jan Vroegopsingel, waar ons tuinpark al
sinds de oprichting in 1953 aan ligt op nr. 7). Wij waren - met een groot aantal andere tuinders - op
de informatieavond op 19 aPriljl.
We willen in deze zienswijze graag uw aandacht vragen voor vijf zaken:

a)
b)
c)
d)
e)

herbeplanting
hergebruik gekapte bomen
(herlinrichting Oeverbos
toegankelijkheid hoofdentree Amstelglorie
parkeerplaatsen

Ad a) Het aanbeeld van de Jan Vroegopsingel zal ingrijpend veranderen na de dijkverhoging; we
begrijpen dat deze forse ingreep noodzakelijk is, maar verzoeken u rekening te houden met zoveel
mogelijk herbeplanting in een zo optimaal mogelijke situatie op ecologisch en biodivers gebied.
Graag zouden wij de Jan Vroegopsingel dan ook zien herbeplant met zoveel mogelijk inheemse

soorten, natuurvriendelijke oevers en doorsteekmogelijkheden voor de fauna. Binnen ons tuinpark
zijn we nog aan het nadenken over hoe wij het recreatief medegebruik nog groter kunnen maken; of
wij daarbij ook uitkomen op meer ingangen (voor voetgangers) dan de bestaande twee laat zich
momenteel nog raden. Wellicht is 'voorsorteren'vanaf het natuurpad dat nu ten noordwesten van
Amstelglorie ligt een mogelijkheid is.
Ad b) Gezien de grote hoeveelheid (ca. honderd) grote en kleine bomen op de Jan Vroegopsingel
zouden we graag in aanmerking komen voor boomstammen / houtdelen die na de kap beschikbaar
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komen, om deze ter kunnen hergebruiken op Amstelglorie. We denken dan aan speelmaterialen voor

kinderen enl of meubilair.
Ad c) M.b.t. de herinrichting van het Oeverbos zouden we u graag willen meegeven dat de opdracht
voor optimalisering en recreatief medegebruik niet alleen kan zijn bedoeld voor tuinpark
Amstelglorie, maar dat dat ook geldt voor het Oeverbos en andere omliggende gebieden. Plaatsing
van mogelijkheden om te rusten, te genieten van de stilte en het groen in de vorm van (houten)
banken en/of picknickbanken is de meest voor de handliggende invulling hiervan.
Ad d) Wij maken ons ernstig zorgen over de bereikbaarheid van ons tuinpark na de ophoging van de
Jan Vroegopsingel. Het bestaande talud bij de hoofdingang zal veel steiler worden dan nu het geval is
en daarmee niet of nauwelijks meer berijdbaar voor oudere tuinders, zij die immobieler ziin, dan wel
zich met een rolstoel, rollator of anderszins moeten voortbewegen. Dit, terwijl wij er juist alles aan
doen om het tuinieren tot op zo hoog mogelijke leeftild aantrekkelijk en haalbaar te maken. Wij
hopen binnenkort ook duidelijkheid te krijgen over de verantwoordelijkheid van de duiker bij de
hoofdingang, die al een aantaljaren is verzakt (stuk is) en waarvan de verantwoordelijkheid tot nu
toe door Waternet en Stadsdeel Oost over onze ruggen heen en weer wordt gepingpongd.
Ad e) Wat betreft de beoogde parkeerplaatsen langs de Jan Vroegopsingel tenslotte, hechten we
eraan om de twintig parkeervergunningen die zijn uitgegeven t.b.v. tuinpark Amstelglorie te
handhaven op dit aantal. Onze speciale aandacht gaat uit naar het feit dat de 'langsparkeerders'- die
bij grote drukte een ononderbroken lint van staal, kunststof en rubber vormen langs de
Vroegopsingel - op slechts twee plaatsen langs de singel kunnen draaien: bij beide ingangen van
Amstelglorie. Dit leidt volgens ons tot gevaarlijke situaties voor de tuinders, hun gezinnen en andere
bezoekers. We hopen dat het onderzoek naar de 'draaicirkel' zal aantonen dat draaien op willekeurig
welke plek op de heringerichte singel voor alle automobilisten mogelijk is; we wachten de

uitkomsten hiervan af.
Tot op heden zijn we goed geïnformeerd en betrokken bij de plannen rond de herinrichting van de
Jan Vroegopsingel en hopen dat dit in de toekomst ook zal blijven.
De samenwerking met zowel de gemeente Amsterdam

/ Stadsdeel Oost als Waternet zouden wij ook

graag voor de toekomst behouden zien. We zouden dan ook graag zo vroeg als mogelijk worden

geïnformeerd over ontwikkelingen die ons tuinpark direct raken. We realiseren ons als geen ander
dat in dit project veel partners betrokken zijn, en dat u streeft naar een zorgvuldige uitvoering.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van tuinpark Amstelglorie,

A.M. Raukema (bestuurslid)

R.M. Miedema (penningmeester)
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