Natuurvisie Tuinen van West
De gemeente Amsterdam ontwikkelt een groot groen recreatiegebied: de
Tuinen van West. Het Programma van Eisen voor het gebied is in 2008
vastgesteld door de gemeenteraad. De ecologische waarden van het gebied
zijn nog niet volledig in kaart gebracht. Om een juiste afweging te kunnen
maken tussen natuur en recreatie, is deze informatie wel nodig. De
Stuurgroep Tuinen van West heeft daarom een natuurvisie laten schrijven.
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1. De Tuinen van West
Aanleiding voor de Tuinen van West
De Tuinen van West is de naam voor het groene recreatiegebied dat de centrale stad, stadsdeel
Geuzenveld-Slotermeer en stadsdeel Osdorp de komende jaren ontwikkelen.
Uit onderzoek blijkt dat Amsterdam een tekort heeft aan groen per inwoner. En doordat de stad groeit,
dreigt er een tekort aan recreatiemogelijkheden in de stad. Dat is niet goed voor bewoners en niet
goed voor de economie van Amsterdam. Een groene leefomgeving en een landschap dat uitnodigt tot
recreëren draagt bij aan het welzijn van de bewoners én aan het economisch succes van de stad.
Amsterdam is een zogenaamde ‘Lobbenstad’. De stad heeft vanuit haar kern ‘armen’ van bebouwing
ontwikkeld; ‘lobben’. Het gebied tussen twee lobben wordt een scheg genoemd. Dit zijn de plekken
waar je nog steeds de oorspronkelijke groene omgeving terugvindt. De stadsranden van Amsterdam
bieden daardoor veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van een groen recreatiegebied. De meeste
steden hebben zich niet met lobben uitgebreid, maar via cirkels. Het groen is daardoor veel verder
weg. Amsterdam kan zich met de ontwikkeling van een groot groen recreatiegebied aan de stadsrand,
ook internationaal, goed onderscheiden van andere regio’s. De Tuinen van West draagt daarmee ook
bij aan het versterken van het ‘Metropolitane Landschap’, de ambitieuze visie waarmee de regio
Amsterdam zich internationaal wil onderscheiden van andere regio’s.
De Tuinen van West maakt onderdeel uit van de Westrandscheg. Het bestaat uit vier kleine polders,
de Lutkemeerpolder, de Osdorperbovenpolder, de Osdorperbinnenpolder Noord en de
Osdorperbinnenpolder Zuid. De Tuinen van West is nu een zeer divers stadsrandgebied. Wie er gaat
kijken ziet een afwisselend kleinschalig landschap met een open karakter. Er zijn graslanden, akkers,
boomrijke volkstuincomplexen, kleine moerasjes, oude lintbebouwing, kleinschalige bedrijven, een
begraafplaats, dijken en kassen. Het is een mooi open gebied waar veel bijzondere vogels
voorkomen. Het is rijk aan flora en fauna.
Naast de plannen voor de Tuinen van West, zijn er ook plannen voor een nieuwe weg, de
Westrandweg. Deze snelweg gaat Schiphol verbinden met het Westelijk Havengebied en aansluiten
op de tweede Coentunnel. De weg wordt aangelegd op een hoog talud en zal de
Osdorperbovenpolder en Osdorperbinnenpolder Noord doorsnijden. In 2009 start de aanleg van de
weg. Dit heeft het denken over de inrichting van de Tuinen van West in een stroomversnelling
gebracht.

De ligging van de Tuinen van West.
De vier polders van de Tuinen van West.
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Programma van Eisen
Het ontwerp voor de Tuinen van West is vastgelegd in een Programma van Eisen. Dit is in 2007
vastgesteld door de stadsdelen en in 2008 door de gemeenteraad van Amsterdam. Vanaf 2008 wordt
gewerkt aan voorbereiding en uitvoering van deelprojecten. Tegen 2020 moet de Tuinen van West
gereed zijn.
De hoofdlijnen van het programma zijn:
 De Osdorperbinnenpolder Noord deels ontwikkelen tot intensief recreatiegebied, deels tot
natuur. Nu is het een uitgestrekt landbouwgebied met volkstuinen, sportpark en akkers.
 De Osdorperbinnenpolder Zuid krijgt als hoofdfunctie agrarische natuur. Het is van
oorsprong een veenweidegebied waar nu extensieve veehouderij plaatsvindt.
 De Osdorperbovenpolder ontwikkelen tot stadslandbouwgebied. Nu is het een
weidegebied en staan er kassen in het oosten en westen.
 Realiseren van natuur en bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder. De begraafplaats en
huidige boerderijen blijven bestaan. Het akkerbouwgebied wordt natuur of onderdeel van
het nieuwe bedrijventerrein.
 Het ontwikkelen van een ecologische corridor langs de Westrandweg.
 Het versterken van het wandel- en fietspadennetwerk. Concreet: de aanleg van de
fietsbruggen over de Ringvaart van de Haarlemmermeer, een fietsbrug naar de
Brettenzone en verschillende nieuwe fiets- en wandelverbindingen door het gebied.
 Het verbeteren van de bereikbaarheid voor automobilisten door een nieuwe aansluiting op
de N200.

Het Programma van Eisen van de Tuinen van West in beeld:
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Aanleiding voor de natuurvisie
In de nieuwe plannen voor de Tuinen van West is ruimte voor recreatie én voor natuur. Toch kan de
toeloop van recreanten in de toekomst de aanwezige dieren verstoren. Om deze mogelijke verstoring
te voorkomen, moeten eerst de natuurwaarden van het gebied op dit moment in kaart gebracht
worden en een visie op de toekomstige natuur ontwikkeld worden. Samen met de plannen voor de
Tuinen van West geeft dat een beeld van mogelijke knelpunten.
Deze natuurvisie brengt de bestaande en gewenste natuurwaarden in kaart, geeft knelpunten aan en
stelt oplossingen voor. Dat is niet alleen in het belang van de natuur zelf, ook voor recreanten is de
beleving van het gebied sterker met een rijke natuur.

lantaarntje

snoek

grutto
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2. Plannen, wetten en regels
Voor de Tuinen van West gelden allerlei wetten en regels op het gebied van natuur. Die volgen uit
bestaand natuurbeleid. Soms op nationaal niveau, soms provinciaal en soms gemeentelijk. Ook zijn er
diverse plannen ontwikkeld waar het gebied mee te maken heeft.
De tabel geeft een overzicht van de plannen, wetten en regels die direct consequenties hebben voor
de ontwikkeling van de Tuinen van West. Een toelichting is opgenomen in de bijlage. Voor overig
beleid verwijzen wij naar het Programma van Eisen.

Tabel: Plannen, wetten en regels rond de Tuinen van West
Plan, wet of regel
Westrandweg

Van toepassing?
Ja, de Westrandweg
loopt dwars door de
Tuinen van West

Groene AS

Ja, de hoofdas
Groene AS loopt
langs de Ringvaart
Haarlemmermeer

Flora- en faunawet

Ja, er leven ruim
100 diersoorten die
hieronder vallen.

Rode lijst

Ja, er leven ruim 20
Rode lijstsoorten.

Raamplan
Haarlemmerméér
Groen
Hoofdgroenstructuur/
structuurvisie

Consequentie
De aanleg van de Westrandweg moet gecompenseerd
worden met natuur langs de weg zelf en elders. In het
TraceeBesluit zijn zowel wettelijk verplichte als niet
verplichte maatregelen opgenomen.
De Ringvaart Haarlemmermeer, de bypass langs de
Westrandweg, de Sloterscheg, de
Osdorperbinnenpolders en de Lutkemeerpolder
moeten worden ingericht en beheerd volgens de
richtlijnen van de Groene AS. Daar moeten recreatieen natuurverbindingen gerealiseerd worden.
Er moet getoetst worden of de ontwikkelingen in het
gebied deze soorten verstoren. Zo ja, moet een
ontheffing aangevraagd worden. Als die verkregen
wordt, moeten er ‘verzachtende’ maatregelen
genomen worden. Kan dit niet (voldoende), dan
moeten compenserende maatregelen plaatsvinden.
Geen. Wettelijk hoeft er met deze soorten geen
rekening gehouden te houden. Aanwezigheid van deze
soorten verhoogt wel de natuurwaarde.
Er moet 100 ha groengebied gerealiseerd worden in
Lutkemeerpolder en Osdorperbinnenpolders.

Ja, een deel van de
Tuinen van West
valt hieronder.
Ja, het grootste deel Voor het bouwen van woonruimte en commercieel of
van de Tuinen van
recreatief gebruik moet toestemming worden gevraagd
West valt hieronder. aan de Technische Advies-commissie
Hoofdgroenstructuur (TAC).
Amsterdamse
Ja, ruim 50
Deze soorten vallen onder de Flora- en faunawet (zie
doelsoorten
diersoorten behoren daar)
hiertoe.
Groenvisie Stadsdeel Ja
Wensen zijn: behoud van Osdorperbinnenpolder Zuid
Osdorp
als vogelreservaat; versterken van het Osdorps
ecologisch netwerk; kwaliteitsverbetering van het
groen; verbeteren van goede ecologische verbinding;
belevingswaarde van groen verhogen;
natuurontwikkeling aan de binnenzijde van de
Ringvaartdijk.
Beleidsplan Water en Ja
Omvat onder meer: ecologische compensatie voor de
Groen van stadsdeel
Westrandweg; natte ecologische verbindingszones;
GeuzenveldGroene-AS, natuurlijke oevers en nieuwe functies in
Slotermeer
Osdorperbinnenpolder Noord.
Luchthavenindelings Ja, de Tuinen van
Er mag geen groot open water komen. Dit trekt vogels
besluit Schiphol (LIB) West valt hieronder. aan die Schiphol overlast kunnen geven.
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Conclusie
In het Programma van Eisen is goed gekeken naar plannen, wetten en regels die vanuit het
natuurbeleid van toepassing zijn op het gebied. Maar er zijn er twee die in dit stadium nog niet goed
konden worden uitgewerkt in het Programma: de Groene AS en Flora- en faunawet. Dit kan pas bij de
concrete uitwerking van de deelprojecten en de Groene AS.

Groene AS
Brede natuurzones, zoals de Groene
AS, zijn nodig om natuurgebieden met
elkaar te verbinden. Daarmee wordt
het leefgebied van soorten groter en
kan uitwisseling met dieren uit andere
gebieden tot stand komen. Dat maakt
soorten sterker. De provincie heeft
eisen opgesteld voor de inrichting van
de Groene AS. Het is belangrijk daar
rekening mee te houden bij de
uitwerking van de deelprojecten.

oranjetipje

Flora- en faunawet
De soorten van de Flora- en faunawet zijn wettelijk beschermd. In het Programma van Eisen is
rekening gehouden met deze soorten. Maar pas als een deelproject concreet vorm krijgt, kan echt
getoetst worden of er beschermde soorten gevaar lopen door de nieuwe plannen voor het gebied.

rugstreeppad
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3. Meten van natuurwaarden
Gegevens
Voor het beschrijven van natuurwaarden is het nodig om te weten welke soorten waar in het gebied
leven. De gegevens die voor deze visie zijn gebruikt, zijn verzameld door de Dienst Ruimtelijke
Ordening van Amsterdam. Ze zijn enigszins gedateerd, van 1999 tot 2006, maar vergeleken met
andere beschikbare gegevens het beste bruikbaar voor dit doel. In deze natuurvisie zijn alleen
gegevens van dieren meegenomen. Bij het opstellen van de beheerplannen per deelgebied nemen we
de gewenste planten als doelsoorten mee.

Methode
Bij het beschrijven van de natuurwaarden van een gebied, kun je kiezen uit verschillende methoden.
In deze natuurvisie hanteren we de methode die de provincie Noord Holland ook bij de Groene AS
gebruikt. Deze methode beschrijft de natuurwaarden in zogenaamde ‘natuurdoeltypen’ en
‘doelsoorten’.
De natuurdoeltypen die in Nederland te vinden zijn, staan beschreven in het IKC Handboek
Natuurdoeltypen. In de Tuinen van West komen de volgende natuurdoeltypen voor:
zoetwatergemeenschap; rietland en ruigte; natschraal grasland; bloemrijk grasland; struweel; akker;
grasland; inheemse- en uitheemse boscultuur. Al deze typen vallen binnen de fysisch-geografische
regio ‘laagveen’.
Doelsoorten zijn soorten waarvoor bijzondere aandacht nodig is. De gemeente Amsterdam en de
Groene AS hebben eigen doelsoorten vastgesteld. De lijst van 82 doelsoorten voor de Tuinen van
West zijn hierop gebaseerd. Deze lijst gebruiken we als basis bij het beoordelen van de natuurwaarde
van de Tuinen van West.
In de Groene AS zijn ook vier kritische ‘gidssoorten’ benoemd, een andere benaming voor een
doelsoort. Deze vier soorten zijn ook meegenomen in het bepalen van de natuurwaarden. De vier
gidssoorten zijn: ringslang, waterspitsmuis, meervleermuis en noordse woelmuis.

ringslang
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Tabel: De 82 doelsoorten voor de Tuinen van West
bunzing

groene glazenmaker

kuifeend

rugstreeppad

bittervoorn

groene specht

laatvlieger

ruige vleermuis

blauwborst

grutto

matkop

slechtvalk

blauwe reiger

havik

meerval

slobeend

boerenzwaluw

hermelijn

meervleermuis

snoek

bontbekplevier

hooibeestje

nachtegaal

sperwer

boomvalk

huismus

nonnetje

tafeleend

bosrietzanger

huiszwaluw

noordse winterjuffer

torenvalk

bosuil

ijsvogel

noordse woelmuis

tureluur

brandgans

kamsalamander

oeverzwaluw

veenmol

bruin blauwtje

kemphaan

ooievaar

veldleeuwerik

bruine kiekendief

kievit

oranjetipje

visdief

buidelmees

kleine karekiet

paling

watersnip

buizerd

kleine modderkruiper

purperreiger

waterspitsmuis

dwergmuis

kleine watersalamander

ransuil

watervleermuis

dwergstern

kleine zilverreiger

rietgors

wezel

dwergvleermuis

kluut

ringmus

zandhagedis

eekhoorn

kneu

ringslang

zomertaling

gewone pad

koevinkje

rivierdonderpad

zwartkopmeeuw

gierzwaluw

koningspage

roerdomp

grauwe gors

kroeskarper

rosse vleermuis

Toelichting op de tabel
Sommige soorten op de lijst zijn vrij ‘ambitieus’. Het gaat om de eekhoorn, koningspage, noordse
winterjuffer en zandhagedis. De kans dat deze dieren zich daadwerkelijk laten zien in de Tuinen van
West laten zien, is klein. Toch noemen we ze. Hun eventuele verschijning is een indicatie voor andere
zaken. De verschijning van de koningspage heeft bijvoorbeeld met klimaatverandering te maken. En
de zandhagedis geeft aan dat het gelukt is om een verbinding met de duinen te leggen.
Hoe beoordeel je de natuurwaarde?
De eerste vraag bij het beoordelen van de natuurwaarde van een gebied is: ‘Tot welk
natuurdoeltype behoort het gebied?’ Vervolgens geeft de lijst van doelsoorten aan, welke
soorten je dan in het gebied zou willen aantreffen. De verzamelde gegevens van diverse jaren
geven aan of die soorten er wel of niet voorkomen. Komen ze wel voor, dan zit het goed met
de natuurwaarde van het gebied. Is dat niet zo, dan heeft het gebied een lagere natuurwaarde
dan je zou mogen verwachten. En is het zaak om te gaan kijken naar de redenen waarom de
soort er niet voorkomt. Daarvoor heb je informatie nodig over de eisen die zo’n soort stelt aan
zijn leefgebied en de verbinding met andere gebieden. Als voorbeeld: de noordse woelmuis,
kritische gidssoort van de Groene AS:
De noordse woelmuis is een echte moerasbewoner die afhankelijk is van rietlanden met
begroeide oevers. Hij leeft op plekken met moeras, rietland en ruigte, met hier en daar wat
poelen. De noordse woelmuis kan enorme afstanden afleggen, zwemmend of over land. Hij
stelt weinig eisen aan de inrichting van ecologische verbindingswegen, zolang ze er maar wel
zijn en geen barrières bevatten. Aan zijn leefgebied zelf stelt hij wel wat eisen. Hij heeft brede
rietkragen nodig, voldoende overjarig riet, een goed ontwikkelde kruidlaag en een fluctuerend
waterpeil. Hij houdt niet van onderbrekingen in zijn leefgebied.
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4. Natuurwaarden Tuinen van West
De natuurwaarden per deelgebied
In elke polder hebben we gekeken hoeveel doelsoorten er nu leven. Deze informatie is te gebruiken
bij de uitwerking van de deelprojecten en voor het toetsen van de natuurwaarden in de toekomst.
Osdorperbinnenpolder Noord
Vooral in de volkstuinen in deze polder komen veel doelsoorten voor, 17 in totaal. Daaronder
bijvoorbeeld; wintertaling, ransuil, koekoek, groene specht, nachtegaal en spotvogel. Ook de
IJsvogelplas is een bijzonder gebied. Het moerasland bij Halfweg, het zuidelijke deel van de Braak en
de helofytenfilters bezitten al een hoge natuurwaarde. De rest van de polder bestaat vooral uit akkers.
Deze hebben geen hoge natuurwaarden.
Osdorperbinnenpolder Zuid
Deze polder is erg rijk aan soorten, vooral weidevogels voelen zich er thuis. Het noordelijke deel ligt
wat lager en is daardoor vrij nat. Dit trekt veel steltlopers en grutto’s aan. Er komen 14 doelsoorten
voor, waaronder de grutto, kievit en tureluur. Ook zijn er in de winter veel eenden en ganzen.
Osdorperbovenpolder
Deze polder ligt lager dan de Osdorperbinnenpolder Zuid. Het middengebied is een open gebied dat
waardevol voor vogels is. Vooral het grasland trekt in de winter veel overwinterende vogels aan. In dit
gebied leven 21 doelsoorten, waaronder kievit en kuifeend. Bijzonder is ook de veenmol (een
sprinkhaan) en de rugstreeppad in het kassengebied.
Lutkemeerpolder
Dit voormalige meer is drooggelegd en nu een polder die rijk is aan soorten. Vooral de begraafplaats
en de nieuwe natuurgebieden langs de binnenkant van de Ringvaartdijk zijn aantrekkelijk voor dieren.
Alleen al op de begraafplaats komen 16 doelsoorten voor, waaronder havik, sperwer en buizerd. In de
natte gebieden leven nogmaals 16 doelsoorten, waaronder bunzing, hermelijn en rugstreeppad.

hermelijn

ijsvogel

Conclusie
De natuurwaarden van de Tuinen van West op dit moment zijn hoog. Voor een gebied aan de rand
van een drukke stad als Amsterdam is dat erg bijzonder. De natte natuurgebiedjes in de
Lutkemeerpolder, de begraafplaats, de vele volkstuin- en sportcomplexen en het veenweidegebied
van de Osdorperbinnenpolder Zuid zorgen ervoor dat er veel soorten kunnen leven. Zelfs bedreigde
en beschermde soorten voelen zich er thuis. Om dit te behouden is het van groot belang om bij de
uitwerking van de deelprojecten zorgvuldig rekening te houden met de wensen van de soorten die er
leven of zouden kunnen leven.
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5. Kansen voor natuur in de toekomst
Welke natuurwaarden zijn er in de toekomst mogelijk in de Tuinen van West?
Voor het antwoord op deze vraag bekijken we per deelgebied wat de nieuwe natuurdoeltypen worden
en welke doelsoorten daarbij horen. In sommige deelgebieden verandert er niet zoveel. Als voor een
gebied een nieuw natuurdoeltype geldt, verandert er wel veel voor de soorten die er nu leven. In het
rapport ‘Natuurvisie Tuinen van West’ is dit per deelgebied helemaal uitgewerkt. We beperken ons
hier tot het benoemen van de kansen die er zijn voor de natuur in de Tuinen van West in de toekomst.
De grote veranderingen
Er gaat veel veranderen in de Tuinen van West. Wat nu een rustig landelijk gebied is dat bijna
niemand kent, wordt een bekend groen recreatiegebied. Het landschap zal veranderen en daardoor
ontstaan er nieuwe natuurdoeltypen in het gebied. De grootste veranderingen ten opzichte van nu
vinden plaats in de Osdorperbinnenpolder Noord en de Lutkemeerpolder.
De belangrijkste veranderingen per polder zijn:
Osdorperbinnenpolder Noord
Hier komt een intensief recreatiegebied, de landelijke rust verdwijnt. Een groot deel van de akkers en
weilanden maakt plaats voor grasland. Langs de Westrandweg wordt bos aangelegd. Er komt een
volkstuincomplex nieuwe stijl. Er is veel ruimte voor ‘natte natuur’ in de vorm van moerassen en
moerasbos. Diverse ‘natte’ en ‘droge’ ecologische verbindingen zorgen ervoor dat dieren zich kunnen
verplaatsen tussen de verschillende natuurlocaties. Met als toekomstige parel: natuurgebied Kluut II.
Osdorperbinnenpolder Zuid
Fungeert als grote ‘stapsteen’ binnen de Groene AS. De watersystemen tussen het bewoonde deel
langs de Osdorperweg en het feitelijke veenweidegebied worden gescheiden. Het karakter van het
middengebied verandert niet.
Osdorperbovenpolder
Hier wordt langs de Westrandweg natte natuur gerealiseerd. Het open gedeelte van de polder krijgt
als hoofdfunctie stadslandbouw. Dat wordt een plek waar met name weidevogels zich thuis zullen
voelen.
Lutkemeerpolder
Deze polder verliest akkerbouwgrond aan een bedrijventerrein en de Groene AS natuurgebieden
rondom. Het huidige zanddepot wordt speelnatuur met paddenpoelen en vlindertuin.

bruin blauwtje

groene kikker

Conclusie
In grote lijnen verliest het gebied grond aan de Westrandweg en komen er recreatievoorzieningen bij.
Recreanten zullen op sommige plekken de huidige rust in het gebied verstoren. Op andere plekken
komt juist meer ruimte voor natuur, vooral door de komst van de nieuwe natte natuurgebiedjes. Met de
juiste inrichting en beheer kunnen zowel de natuurwaarden als de recreatie in het gebied in de
toekomst toenemen.
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De parels van de Tuinen van West
De parels van het gebied zijn:
 De Osdorperbinnenpolder Zuid, als laatste veenweidegebied voor Amsterdam West, rijk
aan weidevogels en steltlopers.
 Het middengebied van de Osdorperbovenpolder, als open gebied, rijk aan weidevogels.
 De Haarlemmermeer Ringvaart, als ecologische verbindingszone.
 De natte natuurontwikkeling in de Lutkemeerpolder.
 Het nieuwe natuurgebied Kluut II.

De natuurvisie voor de Tuinen van West:
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Knelpunten recreatie en natuur
Als we de natuurwaarden naast de Programma van Eisen voor de Tuinen van West ‘leggen’, ontstaat
een aantal knelpunten tussen recreatie en natuur.
De knelpunten voor dieren:

Tabel: Belangrijkste knelpunten tussen recreatie en natuur.
Knelpunt
1. Fiets- en wandelbruggen over de Ringvaart is
blokkade voor dieren die langs de Ringvaartdijk
willen migreren.
2 en 7. De Westrandweg is een grote barrière
voor dieren die zich willen verplaatsen van het
ene naar het andere gebied.
3 en 4. De geplande laarzenpaden door de
Osdorperbinnenpolder Zuid en het midden van de
Osdorperbovenpolder verstoren weidevogels.
5 en 6. De geplande wandel-, fiets- en kanoroutes
door Kluut II en natuurgebied N1a verstoren
doelsoorten waaronder de roerdomp. Die is zeer
gevoelig voor verstoring.
8. De recreatieve verbinding bij de IJsvogelplas
verstoort de broedende ijsvogels daar.

Natuurvisie Tuinen van West -

Oplossing
Een onderdoorgang realiseren onder de brug
langs de Ringvaartdijk en een ecogoot langs de
fietsbrug.
Aanbrengen van meerdere faunapassages en
verbreden van de geplande moeraszone van 7,5
naar 25 tot 50 meter.
Dit knelpunt is al opgelost. De paden zijn verlegd
en worden afgesloten tijdens het broedseizoen.
Beperkte wandelrecreatie binnen Kluut II. Hoe
kanovaren mogelijk is samen met de roerdomp
als doelsoort, wordt onderzocht. Verstoring
Roerdomp moet worden voorkomen.
Het fietspad aan de oostkant van de plas plannen
of westelijk met aanbrengen van een nieuwe
ijsvogelwand aan de oostkant van de plas.
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Welke dieren willen we?
Ringslang, waterspitsmuis en noordse woelmuis gaan zich waarschijnlijk vestigen in de natte
gebieden rond de Westrandweg. Vleermuizen zullen waterrijke gebieden opzoeken met bomenrijen en
verder een open karakter. Met nestkasten biedt de bebouwing langs de Osdorperweg en het nieuwe
bedrijventerrein voor zwaluwen goede nestgelegenheid. Met een zwaluwwand in de Lutkemeerpolder
kunnen er zelfs oeverzwaluwen gaan broeden. Veel vogels zijn al rijkelijk aanwezig en dat zal zo
blijven. Met de plaatsing van een ooievaarsnest kunnen ook ooievaars gaan broeden. Kikkers en
salamanders zullen zich vooral thuis voelen in het nieuwe Park De Kuil. Ook de paddenpoelen in het
speelbos zijn voor hen geschikte plekken. Met een beetje geluk voelt ook de rugstreeppad zich er
thuis. Er is in de toekomst meer bloemrijk grasland. Dat trekt veel vlinders, libellen en andere insecten
aan. En de bijzondere sprinkhaan de veenmol zal waarschijnlijk gewoon blijven zitten in het
kassengebied.

Waar kun je welke dieren verwachten in de Tuinen van West? Een overzicht:

Natuurvisie Tuinen van West -
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Kansen voor dieren vergroten
Je kunt veel doen om de kans te vergroten dat de dieren die je graag wilt hebben in een gebied, er
ook zullen komen. Zoals paddenpoelen aanleggen, ooievaarsnesten plaatsen, nestkasten voor
roofvogels en zwaluwen plaatsen, een oeverzwaluwwand of ijsvogelwand aanleggen, een vlindertuin,
noem maar op.

Benodigde maatregelen om kansen voor dieren te vergroten:
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Grote barrières voor dieren, zoals wegen, kun je met zogenaamde faunapassages oplossen. Een
faunapassage is een verbinding die dieren de mogelijkheid geeft om over of onder een weg door te
lopen. In het gebied zijn al passages, maar ze worden niet altijd goed gebruikt. Die kunnen we
verbeteren of opnieuw aanleggen. Er zijn natte, droge en gecombineerde passages, voor soorten die
zich via natte of juist droge gebieden verplaatsen.

Indicatie belangrijke faunapassages (huidig en toekomstig):
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Conclusie
Verschillende deelgebieden van de Tuinen van West zijn essentieel voor de natuur. Ook enkele
verbindingswegen zijn van groot belang. Om de gewenste hoge natuurwaarden van de Tuinen van
West te realiseren, is het belangrijk dat deze gebieden en verbindingswegen:
 op de juiste plaats zijn gesitueerd;
 op de juiste manier zijn ingericht;
 op de juiste manier worden beheerd.

ransuil

watervleermuis

blauwborst
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6. Aanbevelingen
Na het in kaart brengen van de natuurwaarden van de Tuinen van West komen wij tot de volgende
conclusie:
De Tuinen van West is een rijk gebied voor weidevogels, bos- en tuinvogels en andere diersoorten. Er
leven ruim 150 diersoorten die wettelijk beschermd zijn. De natuurwaarde is daarmee zeer hoog. De
nieuwe plannen voor de Tuinen van West hebben zowel voor- als nadelen voor de dieren in het
gebied. Het is heel goed mogelijk om de natuurwaarde in de toekomst hoog te houden, maar dan
moeten wel de onderstaande aanbevelingen meegenomen worden bij de inrichting en het beheer van
het gebied.
Onze aanbevelingen:
 Neem bij het opstellen van de plannen de Groene AS en Flora- en faunawet mee.
 Los de knelpunten tussen natuur en recreatie op.
 Zorg voor een goede inrichting, beheer én verbinding tussen ecologische deelgebieden
 Zorg voor bufferzones tussen recreatie en natuur om verstoring van dieren te voorkomen.
 Zorg voor natuurvriendelijke bermen en oevers in de recreatieve gebieden. Dan kunnen ook
die gebieden een bijdrage leveren aan de natuurwaarden van het gebied.
 Vergroot de kans dat dieren zich vestigen in het gebied met voorzieningen als nestkasten,
vlindertuinen en dergelijke.
 Leg faunapassages aan waar barrières voor dieren zijn of zullen ontstaan.
 Maak geen nieuwe recreatieve ontsluitingen in gebieden die heel gevoelig zijn voor verstoring.
 Investeer in het verzamelen van natuurgegevens om de ontwikkeling van soorten te kunnen
volgen. Een goed monitoringsplan is daarbij essentieel.
 Stimuleer de ontwikkeling van natuur- en milieueducatie in het gebied. Dit draagt bij aan de
waardering en beleving van het gebied.

Eindconclusie
Er zijn volop kansen voor dieren in de
Tuinen van West als bij de inrichting
en beheer van het gebied de juiste
maatregelen genomen worden.

tureluur
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Bijlage
Toelichting op wetten en regels

Westrandweg
De Westrandweg (A5) verbindt de 2e Coentunnel met Schiphol. De weg gaat door de polders van
Osdorp en Geuzenveld lopen en heeft daarmee een enorme invloed op het landschap. Dit is dan ook
de aanleiding tot het realiseren van de Tuinen van West. De weg verstoort de natuur in het gebied,
maar wordt zelf ook ‘drager’ voor de natuur van de Groene AS.
Groene AS
De Groene AS is de provinciale Ecologische Verbindingszone die grote en kleine gebieden tussen
Amstelland en Spaarnwoude met elkaar moet verbinden. Karakteristieke plant- en diersoorten moeten
zich via deze natte verbindingszone kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Ook wil
de Groene AS nieuwe voorzieningen creëren voor recreanten en een groene buffer zijn tussen de
oprukkende bebouwing vanuit Amsterdam en Amstelveen.
Flora- en faunawet
De landelijke Flora- en faunawet beschermt in het wild levende plant- en diersoorten. De wet maakt
het mogelijk een landschapselement of object aan te wijzen als beschermde leefomgeving. Activiteiten
met een schadelijk effect op de soort zijn verboden. Ook geldt een zorgplicht: menselijk handelen mag
geen nadelige gevolgen hebben.
Rode lijst
Op een Rode lijst staan dier- en plantensoorten die in hun voortbestaan bedreigd worden. Deze
worden per land opgesteld. Het ministerie van LNV stelt de lijsten elke tien jaar vast. Onze Rode
lijsten zijn van 2004. Rode lijsten hebben een signaalfunctie en geen wettelijke status.
Amsterdamse doelsoorten
In Amsterdam komen meer dan 300 Europees en/of nationaal beschermde soorten voor. Om het
werkbaar te houden, is een lijst van soorten samengesteld die zwaar beschermd zijn en overige Floraen faunawet soorten. Dat levert een Amsterdamse Rode lijst.
Raamplan Haarlemmerméér Groen
Dit Raamplan wil het gebied tussen Haarlem, Leiden en Amsterdam aantrekkelijker maken als natuurrecreatiegebied. Rijk en provincie hebben samen met de betrokken gemeenten in het Raamplan
aangegeven op welke plekken zij samen willen investeren in de ontwikkeling van natuur en recreatie.
Hoofdgroenstructuur / Structuurplan
In 2003 is het structuurplan ‘Kiezen voor stedelijkheid’ vastgesteld. Daarin spreekt Amsterdam de
ambitie uit zich te willen ontwikkelen tot Metropool. Duurzaamheid is daarbij belangrijk. Een goede en
gezonde leefomgeving voor burgers hoort daarbij.
Groenvisie Stadsdeel Osdorp
Met haar groenvisie wil Stadsdeel Osdorp het groen in het stadsdeel beter verankeren en daarmee de
kwaliteit van wonen en werken in het stadsdeel vergroten.
Beleidsplan Water en Groen (2004) van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Met dit beleidsplan wil het stadsdeel een goede balans realiseren tussen bebouwing en groen en de
kwaliteiten van het water en het groen in het stadsdeel versterken.
Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB)
Het LIB is een besluit op basis van de Luchtvaartwet. Het regelt welk gebied bestemd is voor gebruik
als luchthaven en voor welke gebieden daaromheen beperkingen gelden ten behoeve van de
veiligheid en geluidsbelasting.
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