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 Betreft: Schriftelijke inspraakreactie Concept Visie Zuidas 2015 

Geachte mevrouw Van der Heide, 

Het bestuur van de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg (verder VBP) 
ziet het als zijn rol Zuidas/ Zuidasdok te adviseren vanuit de belangen van de 
buurt en vanuit het perspectief van een zorgvuldig en transparant proces. 

De VBP deelt het verlangen tot ambitie en ruimte om te groeien voor een 
levendige Zuidas. “Groen en water dragen bij aan een leefbare, robuuste, 
regenbestendige Zuidas”.   

De drie doelen uit hoofdstuk 4:”Verbonden door groen en water” uit de 
Concept Visie onderschrijft de VBP van harte. Groen en water zijn ook voor de 
bewoners van de Irenebuurt belangrijk. De verstening van het Beatrixpark, het 
verdwijnen van 10.000 bomen in de Zuidas en de toekomstige verdwijning van 
nog eens 10.000 bomen ten behoeve van het Zuidasdok doen zeer.  

Gelukkig zijn er in de Concept Visie 15 postzegelparkjes gepland.  

•         “Natuur is voor tevredenen of legen. 
•         En dan: wat is natuur nog in dit land? 
•         Een stukje bos, ter grootte van een krant.” 

Toen de dichter Bloem dit schreef (1945) was een krantenpagina 1.5 maal zo 
groot als nu. In Zuidas zijn de afmetingen gekrompen tot postzegelformaat. 

Een eik verbruikt gemiddeld 150 liter water per dag, een volwassen populier 
1500 (Bron: Bomen en buien- De vitale groene stad, 2008, zie bijlage).  Met 
het verdwijnen van 20.000 bomen verslechtert de waterbalans van de Zuidas 
met 16.000.000 liter (16 miljoen liter) water per dag.  

De VBP doet de visionaire oproep: Beelden en bomen voor Beatrix. Nu de 
projectontwikkelaar voor het kunstencentrum Next zich heeft teruggetrokken 
en AKZONobel een openbare museumfunctie heeft gecreeerd op de begane 
grond van zijn kantoorgebouw, past als herbestemming van dit gebied 
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groen: 20.000 bomen, en water naadloos in de drie doelen van blz. 56: 

Groen en water in en rond Zuidas toevoegen en verbeteren voor divers en intensief gebruik 
Groen en water in en rondom Zuidas beter verbinden en toegankelijk maken 
Groen en water in de openbare en privéruimte dragen bij aan een Zuidas die leefbaar, robuust 
en regenbestendig is 
Wij stellen voor in het gebied een zwemvijver/ natuurbad aan te leggen, 
conform uw voorstel op blz. 63. 

Onder verwijzing naar Place Igor Strawinsky in Parijs, en park Middelheim in 
Antwerpen stellen wij ons voor dit gebied te verrijken met een beeldentuin. 
Dit versterkt het museale karakter van het deelgebied.    

Een slimme combinatie van water, groen en kunst draagt bij aan een levendige 
Zuidas met een dubbele publieksfunctie en met effectieve maatregelen voor de 
zo nodige opvang van regenwater.  

  

De VBP werkt graag actief mee aan de verwezenlijking van deze ambitieuze 
plannen om zo bij te dragen aan een duurzaam en groen leefklimaat in Zuidas 
en de stad Amsterdam.  

Namens de VBP, 

Hoogachtend, 

  

Gery Mazeland                                               Esmee Lindenbergh 

  

 


