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De Amsterdamse inzet voor het metropolitane landschap
en bouwsteen voor de Omgevingsvisie
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Voorwoord
Met plezier en trots presenteer ik hierbij de nota Duurzaam Landschap.
Amsterdam ligt middenin waardevolle landschappen; landschappen die
ook in het verleden al van levensbelang waren voor de stedelingen. Nu
de stad snel groeit neemt de waardering voor het landschap met zijn
grote weidsheid of bijzondere cultuur- en natuurwaarden toe, juist omdat
het verschilt van de stad. Het landschap om in te sporten, rust te ervaren,
van te genieten en goed voedsel uit te betrekken, hoort onlosmakelijk
bij onze stad, ook als het buiten de gemeentegrens ligt. Een nota over
landschap van Amsterdam is daarmee ook een document waarmee ik de
dialoog met burgers, boeren- en natuurorganisaties en buurgemeenten
wil voeren.
Amsterdam wil groene koploper zijn en dat betekent dat wij niet alleen
de waarden en de betekenis van het landschap onderkennen, maar ook
in actie willen komen. Veel landschappen staan immers onder druk. Denk
aan de verstedelijking en aanleg van nieuwe infrastructuur of het verlies
aan ecologische waarden door versnippering of intensief landgebruik.
Grote uitdagingen als de energietransitie en de klimaatverandering zullen
ook invloed hebben op het uiterlijk van het landschap. Hoe vergroten we
de kwaliteit van het landschap en verbinden we het beter met de stad,
zowel fysiek als mentaal? Hoe behouden of versterken we de variatie in
verschillende landschappen?

Gemeente Amsterdam

Veel burgers maken zich ernstige zorgen over de kwaliteit en de omvang
van het landschap, blijkt uit onderzoeken. Ik denk dan ook dat de tijd rijp
is om gesprekken aan te gaan over de kwaliteiten die we wensen en de
manieren waarop we die kunnen realiseren. De nota Duurzaam Landschap
bevat een aantal uitgangspunten die onze standpunten en ons handelen
de komende tijd sturen. Ik leg met deze nota bewust geen uitgewerkt
plan of ontwerp neer, omdat verdere dialoog over het landschap nodig
en nuttig is om te zorgen voor een gedragen en gedeelde visie, die dan
ook door alle betrokkenen in samenwerking gerealiseerd kan worden.
Het landschap is namelijk niet in eigendom van de gemeente Amsterdam,
maar vertegenwoordigt collectieve waarden. Laten we daarom samen in
gesprek en aan de slag gaan!
Marieke van Doorninck
Wethouder duurzaamheid, ruimtelijke ordening en landschap
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Inleiding
Amsterdam groeit en wordt snel voller en drukker, waardoor het belang
van het landschap om de stad toeneemt voor onze burgers, bezoekers
en bedrijven. Meer en meer bepaalt het landschap de kwaliteit van de
leefomgeving en is het een vestigingsfactor geworden. De staat van het
landschap is echter niet altijd goed en de organisatie en aansturing zijn
versnipperd.
Het moment om deze nota uit te brengen is niet toevallig gekozen: er
doen zich nu grote kansen voor om onze ambitie voor het landschap
te realiseren: de omgevingsvisie Amsterdam en de provinciale
omgevingsverordening worden voorbereid, de regionale energiestrategie
wordt opgesteld en het rijk gaat de verdeling van de gemeenschappelijke
landbouwgelden aansturen. Recent is bovendien een alarmerend VN
rapport over de staat van de biodiversiteit uitgekomen. De gemeente
Amsterdam wil daarom nu steviger en met meer ambitie inzetten op het
landschap. Het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’
beschrijft deze hogere ambitie en vormt de aanleiding voor het opstellen
van deze nota.

De voorliggende nota bestaat uit drie delen, te weten:
1. Wat speelt er?
Het landschap is van levensbelang voor Amsterdam. De betekenis van het
landschap voor de stad neemt toe, terwijl de staat van het landschap vaak
slecht is. Grote opgaven zoals verstedelijking en energietransitie, vormen
een bedreiging, maar bieden mogelijk ook een kans. De aansturing van
het landschap is versnipperd en het landschap is mager bedeeld met
middelen.
2. Wat wil Amsterdam?
Amsterdam streeft naar een duurzaam en met de stad verbonden
landschap van hoge kwaliteit. Dit hoofddoel wordt uitgewerkt in
acht sturende uitgangspunten, die alle doorwerken in de acties van
Amsterdam.
3. Wat gaat Amsterdam doen?

Amsterdam is bevoegd om besluiten te nemen voor het landschap binnen
de gemeentegrens, maar het meeste landschap ligt buiten Amsterdam in
de Metropoolregio Amsterdam. Amsterdam gebruikt de nota daarom niet
alleen om te sturen op de eigen meningsvorming in het college, maar ook
om met partners in het Metropolitane landschap de dialoog aan te gaan
over het belang van- en het gewenste beleid voor het landschap.
Binnen de gemeente werkt de nota door in de Groenvisie en vormt
een bouwsteen voor de Omgevingsvisie. De nota gaat uiteindelijk in de
Omgevingsvisie op en verdwijnt daarmee als zelfstandig document.
Onder landschap verstaat de gemeente Amsterdam de groene en blauwe
ruimte(n) buiten de bebouwde kom van de stad. De haven en andere grootschalige

Om het hoofddoel te verwezenlijken wordt langs drie sporen gewerkt:
1. Aan de slag met acties rond acht thema’s (bodemdaling
en biodiversiteit in de veenweiden, recreatie, klimaat en
landschap, ontwikkeling van de scheggen, de financierings- en
aansturingsopgave, bereikbaarheid, voedsel en landschap,
cultuurimpuls).
2. Zorgen voor doorwerking van hoofddoel en uitgangspunten in
visies en beleid (Groenvisie, Omgevingsvisie, visies en beleid andere
overheden)
3. Hanteren van een “ladder voor het landschap” om gewenste van
ongewenste initiateven te schiften.

bedrijventerreinen rekenen we niet mee. Dit landschap ligt in de Metropoolregio
Amsterdam, en heeft ook veel functionele relaties met de stad. Daarom spreken we
van metropolitaan landschap.

Gemeente Amsterdam
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Landschapseenheden
Zuiderzeelandschap
Nieuw Land
Stuwwallenlandschap
Veenontginningslandschap
Kustlandlandschap
Recreatiegebieden

Contour stedelijk gebied is een
bewerking van de kadastrale basiskaart
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1. Wat speelt er?

Het landschap is van levensbelang voor
Amsterdam

De betekenis van het landschap voor de stad
neemt toe, terwijl de staat vaak slecht is

Amsterdam is omgeven door een afwisselend en uniek landschap
van grote schoonheid. Het palet aan bijzondere landschappen omvat
natuurgebieden, meren en plassen, oer-Hollandse veenweiden, ingerichte
recreatiegebieden, landgoederen, akkerbouwgebied en ‘nieuwe
wildernis’. In het metropolitane landschap liggen bovendien twee Unesco
werelderfgoed gebieden: de Stelling van Amsterdam en de Beemster.

Er komen grote uitdagingen op het landschap af. De stad groeit met
10.000 inwoners per jaar; inwoners die in de compacte stad meer
behoefte krijgen om rust en ruimte te ervaren in het landschap. De
omvang en de kwaliteit van het landschap zijn echter de afgelopen
decennia sterk gedaald. Door vermesting, ontwatering, gebruik van
chemicaliën en verlies van leefgebied voor planten en dieren is de
biodiversiteit achteruit gelopen (met het Amsterdamse Bos en sommige
natuurgebieden als hoopgevende uitzonderingen). Veel boerenland
is grootschaliger en eentoniger geworden. De veenbodems dalen
met 1 cm per jaar door ontwatering en vrijwel nergens is een goede
biologische waterkwaliteit. Recreatiegebieden kampen met financiële
en organisatorische problemen en achterstallig onderhoud. De groei
van de metropool vraagt om meer huizen, meer verbindingen en
voldoende ruimte voor bedrijvigheid; ruimte die soms onvermijdelijk in
het landschap gezocht wordt. Stedelijke gebieden dreigen aaneen te
groeien en het landschap versnippert. Stilte is zeldzaam geworden door
alom tegenwoordig verkeers- en vliegtuiglawaai. Als laatste vraagt de
cultuurhistorische waarde van het landschap continu zorg.

Het landschap is altijd van levensbelang geweest voor de stad
Amsterdam. Vroeger als wingewest voor brandstof (turf), productiegebied
voor voedsel en expansieruimte voor de groeiende stad. Tegenwoordig
is het landschap een belangrijke plek voor Amsterdammers om
tot rust te komen, te sporten en te recreëren. Een deel van de
Amsterdammers woont of werkt in het landschap; dorpelingen, boeren,
recreatieondernemers, kunstenaars en zorgaanbieders. Het landschap
zorgt voor verkoeling van de stad, is een buffer voor water (met het
IJmeer/Markermeer/IJsselmeer als grootste zoetwatervoorraad), zorgt
voor voedsel en biedt een thuishaven aan wilde dieren en planten.
Het landschap biedt inzicht in de ontstaansgeschiedenis van ons door
mensenhand gemaakte land. Tot slot is het landschap een belangrijke
reden voor mensen en bedrijven om zich te vestigen in Amsterdam.

Gemeente Amsterdam
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Grote opgaven vormen een bedreiging, maar
mogelijk ook een kans voor het landschap
Grote opgaven dienen zich aan: verstedelijking (inclusief mobiliteit),
biodiversiteitsherstel, energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire
economie, landbouwtransitie en gezonde leefomgeving. Daarnaast
zijn er ook verplichtingen, zoals het realiseren van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) en het verbeteren van de waterkwaliteit volgens
de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Alle opgaven vragen ruimte;
ruimte die in de metropoolregio schaars is. De manier waarop deze
opgaven worden aangestuurd kan het landschap versterken, maar er
bestaat een groot risico op aantasting of onnodige belasting van het
landschap.

Gemeente Amsterdam

De aansturing van het landschap is versnipperd
en het landschap is mager bedeeld met
middelen
In het landschap van de metropoolregio Amsterdam (102.000 hectare)
is jaarlijks ca. € 60 miljoen beschikbaar voor natuur en landschap, bij alle
overheden en particuliere natuurorganisaties samen. Dat is in vergelijking
met wat besteed wordt aan het realiseren van nieuwe woningen en
wegen weinig. Bovendien groeien de budgetten niet mee met het
aantal inwoners en bezoekers. Steeds weer blijken tekorten te ontstaan
voor beheer, herstel of ontwikkeling van het landschap. Het landschap
wordt aangestuurd door een veelheid aan overheidspartijen: Europa
(Natura-2000, gemeenschappelijk landbouwbeleid, landschapsconventie,
milieuregels m.b.t. uitstoot van stikstof), het rijk (als uitvoerder van het
Europese landbouwbeleid, bepaler van de geluidszones Schiphol en de
grote infrastructuur), de provincies (natuur, ruimtelijke ordening van zaken
van provinciale betekenis, hoeder van UNESCO werelderfgoed locaties
Beemster en Stelling van Amsterdam, recreatie), gemeenten (recreatie,
ruimtelijk ordening), waterschappen (waterpeilen, waterkwaliteit,
klimaatbuffers) en recreatieschappen (gemeenschappelijke regeling
tussen provincie en gemeenten).
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In de schijnwerpers: energietransitie

In de schijnwerpers: sport

Amsterdam stelt zich ten doel om de CO2 uitstoot in 2030 met 55% te reduceren

Het landschap wordt intensief gebruikt om te sporten. Bestaande recreatiegebieden

en in 2040 aardgasvrij te zijn. Dat vraagt om een sterke reductie van energievraag,

bieden ruimte voor zwemmen, wandelen, golfen, boomklimmen, golfen, indoorsport,

maar ook om een grootschalige verschuiving in de energieproductie van fossiel naar

zoals de skibaan in Spaarnwoude en soms ook georganiseerde sport, zoals de

hernieuwbaar, inclusief de benodigde nieuwe infrastructuur.

sportcomplexen en roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het natuur- en cultuurlandschap
wordt voornamelijk gebruikt voor fietsen, hardlopen, wandelen, zeilen, roeien en

Amsterdam wil zoveel mogelijk energie zelf opwekken op eigen grondgebied. Ondanks

kanovaren.

dat de ruimte in een verdichtende en groeiende stad uitermate schaars is, kan door
dubbel gebruik, goed ontwerp en doordachte inpassing ook in Amsterdam een

De groei van de stad zorgt ook voor een toenemende vraag naar sportvelden en

bijdrage aan de opwek van duurzame elektriciteit en warmte/koude worden geleverd.

sportfaciliteiten. Via de referentienormen voor maatschappelijke voorzieningen

Amsterdam kan met groei van windenergie, zonne-energie en ook biomassa maximaal

wordt inzichtelijk dat het om een fors ruimtebeslag gaat voor met name voetbal- en

30% van de elektriciteitsbehoefte duurzaam produceren op eigen grondgebied.

hockeyvelden. Deze sportvelden en daarbij behorende faciliteiten (kleedkamers,
parkeren) moeten bij voorkeur dicht bij de gebruikers, dat wil zeggen in de wijken,

De voorbereiding van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland zuid is gestart; het

liggen. Ondanks inzet op innovatief grondgebruik is het de komende jaren mogelijk

landschap is onderdeel van de zoekgebieden voor energieopwekking. Voor Amsterdam

toch nodig om te gaan kijken naar sport in bestaand stedelijk groen, of in de

als grootstedelijke metropool zijn echter ook de andere landschapsfuncties, zoals

scheggen.. Het beleid voor de hoofdgroenstructuur maakt dat nu alleen mogelijk in de

recreatie en natuur, van grote betekenis. De ruimteclaim van de energietransitie staat

gebieden met de hoofdgroenstructuur-typering ‘sportpark’.

op gespannen voet met de ruimteclaims van deze andere landschapsfuncties.
De Nota Duurzaam landschap wil sturen op het eerst goed benutten van de
Er zal dus ruimte moeten worden gemaakt in het metropolitane landschap voor

inpassingsmogelijkheden in het voor bebouwing en bedrijvigheid bestemde deel van

windmolens, zonneakkers en energie infrastructuur, al dan niet tijdelijk. De vraag is

de stad. Of en zo ja hoe ook in de hoofdgroenstructuur meer ruimte geboden kan

hoeveel, en hoe we dat zo slim en adaptief mogelijk kunnen inpassen.

worden voor sportvelden is een vraag die in het kader van de Omgevingsvisie nader
onderzocht wordt.

Amsterdam gaat daarom proberen om een balans of slimme combinaties te vinden
en soms te kiezen tussen de ruimteclaims voor energietransitie en die van andere

De (koppen van de) scheggen zullen door de groei van de stad in de toekomst

landschapsfuncties. Dat gebeurt via de “ladder voor het landschap”, die restrictief inzet

mogelijk transformeren naar “metropolitane landschapsparken”. Per scheg is

op onomkeerbaar gebruik van het landschap voor energieopwekking, In bijlage 1 staat

het hiervoor nodig uitwerkingen te maken, waarbij de vraag of en zo ja hoe hier

de ladder voor het landschap beschreven, inclusief voorbeelden hoe deze uitwerkt.

landschappelijk ingepaste sportvelden in passen, wordt meegenomen. Het gaat altijd
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om maatwerk, omdat de landschappelijke karakters van de scheggen verschillen,

De landbouwtransitie moet echter verder gaan: het streven is kringlooplandbouw

evenals de mate van bereikbaarheid en sportbehoefte in de specifieke omgeving.

te realiseren met hogere natuurprestaties. De landbouw in de veengebieden moet

Mogelijk bieden ook de bestaande, relatief dicht bij de stad gelegen recreatiegebieden

bovendien op een zodanige manier plaatsvinden dat de bodemdaling stopt. De kansen

zoals de Ouderkerkerplas, Diemerbos, Tuinen van West en het Twiske, ruimte

zijn nu groot: de boerenorganisaties in de Metropoolregio willen meewerken aan deze

voor realisatie van extra sportvelden, omdat ze deels al zijn ingericht als sport- en

transitie.

beweeglandschappen en doorgaans redelijk bereikbaar zijn.

In de schijnwerpers: landbouw transitie

Amsterdam heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. In het coalitieakkoord is
de ambitie uitgesproken dat “Amsterdam probeert jacht verder tegen te gaan en
onderzoekt welke (juridische) middelen hierbij ingezet kunnen worden”. De inrichting

Het grootste deel van het landschap is in gebruik als landbouwgebied. De gangbare

en het beheer van het landschap blijkt in hoge mate van invloed op populaties van

landbouw heeft in de afgelopen decennia voor een sterkte achteruitgang in de variatie

dieren die schade en overlast kunnen veroorzaken, denk aan ganzen, vossen, etc.

en de kwaliteit van de landschappen gezorgd. De nadruk lag op productieverhoging

De aanwezigheid van voedsel is grotendeels bepalend voor de aantallen en dus een

en schaalvergroting. De verandering van bloemrijk grasland naar grasakkers (‘grasfalt’)

belangrijk instrument om op een diervriendelijke wijze aantallen te kunnen beperken.

heeft geleid tot een sterke achteruitgang van de waterkwaliteit en de achteruitgang

Bepaalde manieren van beheer en de aanwezigheid van natuurlijke belemmeringen

van de hoeveelheid insecten en van de grutto. De veenbodems dalen bovendien

zoals brede watergangen hebben ook invloed op de aanwezige soorten. Dit aspect

met gemiddeld 1 cm per jaar, waarbij broeikasgassen vrij komen. Ook het welzijn van

dient onderdeel te zijn van de besluitvorming bij landschapsinrichting.

landbouwdieren vraagt aandacht. Minder dan een derde van het voedsel dat in de
metropoolregio wordt geconsumeerd komt uit het metropolitane landschap.

Amsterdam kan de nagestreefde landbouwtransitie niet alleen realiseren: het rijk, de
provincies en de waterschappen zijn cruciale spelers, naast de landbouwkoepels, grote

Al eerder koos Amsterdam voor verbreding van het boerenbedrijf in het eigen

verwerkingsbedrijven en financiers. Amsterdam kan echter verschil maken door eigen

buitengebied. Kaas- en ijsmakerijen, kinderopvang, dineren bij de boer en

grond in landelijk Noord in te zetten om de experimenten met natte teelten uit te

kleinschalige overnachtingsmogelijkheden zijn in landelijk Noord mogelijk. Ze maken

breiden. Ook kunnen we steun geven aan Amsterdamse boeren die met lichter vee,

het landschap aantrekkelijker voor recreatie en zorgen voor neveninkomsten voor

natuurvriendelijke slootoevers, weidevogelvriendelijk beheer en een hogere waterstand

de boer. Amsterdam heeft een financiële bijdrage geleverd aan Amstelzuivel, een

willen werken, nieuwe verdienmodellen stimuleren en ondersteunen en afzet van

producent van streekproducten. Het verminderen van ‘foodmiles’ (de afstand die een

streekproducten in de stad aanjagen.

voedingsmiddel aflegt tussen productie, bewerking en consumptie) draagt immers bij
aan duurzaamheid.

Gemeente Amsterdam
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Het coalitieakkoord van mei 2018 roemt de nabijheid
van het landschap als deel van de kwaliteit van de stad.
Amsterdam wil groene koploper in Nederland en Europa
zijn en stelt: ‘juist omdat we de openbare ruimte met
steeds meer Amsterdammers delen, moet deze groen
en gezond zijn’. En ‘de uitbreiding van de stad moet
met behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam.
Daarom bouwen wij niet in de hoofdgroenstructuur.
Waar mogelijk vergroenen we de stad’. In een andere
paragraaf staat: ‘om de druk op het groen in de stad
te verminderen worden recreatieschappen beter op de
kaart gezet. Groen buiten de ring moet beter bereikbaar
zijn en toegankelijk voor Amsterdammers’. Bovendien
heeft Amsterdam de ambitie om met waterschap en
provincie te werken aan het verhogen van het waterpeil
in Waterland, om zo veenoxidatie tot staan te brengen
en biodiversiteit te verhogen. Stadslandbouw wordt
bevorderd, de huidige voedselstrategie krijgt een
vervolg.
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2. Wat wil Amsterdam?

Ten aanzien van landschap heeft Amsterdam de volgende ambities
geformuleerd in het coalitieakkoord:

Duurzaam landschap is houdbaar landschap: landschap dat niet wordt
‘opgemaakt’ of onomkeerbaar aangetast of gebruikt.

Amsterdam wil groene koploper in Nederland en Europa zijn en stelt:
‘juist omdat we de openbare ruimte met steeds meer Amsterdammers
delen, moet deze groen en gezond zijn’. En ‘de uitbreiding van de stad
moet met behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam. Daarom
bouwen wij niet in de hoofdgroenstructuur. Waar mogelijk vergroenen
we de stad’. In een andere paragraaf staat: ‘om de druk op het groen
in de stad te verminderen worden recreatieschappen beter op de kaart
gezet. Groen buiten de ring moet beter bereikbaar zijn en toegankelijk
voor Amsterdammers’. Bovendien heeft Amsterdam de ambitie om met
waterschap en provincie te werken aan het verhogen van het waterpeil in
Waterland, om zo veenoxidatie tot staan te brengen en biodiversiteit te
verhogen. Stadslandbouw wordt bevorderd, de huidige voedselstrategie
krijgt een vervolg.

Met de stad verbonden landschap: vanuit de stad gemakkelijk
bereikbaar en beleefbaar landschap en landschap waarvan de stedeling
vindt dat “het er bij hoort” en waar zij trots op is.
Hoge kwaliteit: gave ontginningspatronen, hoge biodiversiteit,
per landschapstype onderscheidende kernkwaliteiten en fiets- en
wandelpaden van hoge kwaliteit.

In deze nota worden deze ambities verder uitgewerkt in uitgangspunten
met als hoofddoel:

Amsterdam streeft naar een duurzaam en met de
stad verbonden landschap van hoge kwaliteit.

Gemeente Amsterdam
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Uitgangspunten
Het hoofddoel voor het landschap is vertaald in acht sturende
uitgangspunten, die helpen bij menings- en oordeelsvorming.

I. De gemeente Amsterdam handelt met respect
voor wilde flora en fauna, cultuurhistorie en
beleving van het landschap
Amsterdam richt zich op de belangen van mensen én op die van dieren
en planten. Herstel en behoud van ecologische waarden zijn van belang.
Daarom richten we ons op natuur-inclusief bouwen, natuur-inclusieve
kringlooplandbouw en robuuste natuurgebieden en natuurverbindingen.
Amsterdam kan de wilde flora en fauna ook respecteren door
geleidelijk over te schakelen naar meer inheemse beplanting. Niet alle
natuurgebieden hoeven toegankelijk te zijn. Zo streeft Amsterdam naar
ruimte voor ‘rewilding’: gebieden waar de natuur ongestoord haar gang
kan gaan.
Dierenwelzijn en dan met name het voorkomen dat jacht als
beheerinstrument ingezet moet worden, betrekken wij bij besluitvorming
over landschapsinrichting. Ook de belangen van cultuurhistorie, denk
bijvoorbeeld aan het in stand houden van oude dijkjes en slootpatronen,
en de zachtere waarden zoals beleving, nemen we zo goed mogelijk mee
in onze menings- en oordeelsvorming.

II. De gemeente Amsterdam beschouwt landschap
als kostbaar en schaars goed

areaalverlies, voorkomen van onomkeerbare aantasting, herstel en
ontwikkeling van landschapswaarden, hernieuwbaar gebruik en grote
openbare toegankelijkheid en beleefbaarheid van het landschap.

III. De gemeente Amsterdam beschouwt
landschap als een publieke zaak
Het landschap is van levensbelang voor Amsterdam en vraagt daarom
meer sturing door en meer geld van de gemeente, liefst in samenhang
met hogere bijdragen van andere overheden. Amsterdam kan haar
doelen niet alleen en niet top-down realiseren: we hebben de inzet van
anderen nodig om het duurzame, met de stad verbonden landschap van
hoge kwaliteit te realiseren. Samenwerking, co-creatie en participatie is
een onlosmakelijk deel van de manier waarop we werken.

IV. De gemeente beschouwt stad en land als bij
elkaar horend
Om de compacte stad gezonder te maken en gezond te houden is goed
landschap nodig. Stad en landschap zijn van elkaar afhankelijk en vormen
samen meer dan de som der delen. Groen en blauw in de stad en het
landschap buiten de stad vormen een samenhangend netwerk.
Verbondenheid betekent bijvoorbeeld ook dat de producten uit het
metropolitane landschap bij de boer of om de hoek in de stad te koop
zijn.

De gemeente Amsterdam beschouwt en behandelt de voorraad
landschap als niet-hernieuwbaar en kostbaar goed, waar we zuinig
op moeten zijn. We richten ons op zo veel mogelijk voorkomen van
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V. De gemeente beschouwt de scheggen als de
belangrijkste ruimtelijke verbindingen tussen stad
en landschap
De structuur van stadslobben en groene scheggen, zoals de Amstelscheg
en de Bretten, maakt het mogelijk dat elke Amsterdammer binnen 15-20
minuten in het landschap is. Deze kwaliteit onderscheidt Amsterdam
van de meeste andere metropolen en wordt door ons gekoesterd.
Routes tussen stad en landschap lopen zo veel mogelijk via of door de
scheggen. Nabij de scheggen groeit de stad bovendien hard en neemt
de recreatieve drukte in de scheg toe. De koppen van de scheggen zijn
belangrijke schakels tussen stad en landschap- een verdere ontwikkeling
van metropolitane landschapsparken ligt daar dan ook voor de hand.

VI. De gemeente hanteert een heldere grens
tussen stad en landschap
Hoewel stad en land bij elkaar horen, is het niet goed als ze op elkaar
gaan lijken. De wens aan het landschap (de beleving van rust en groene
of blauwe ruimte, waarin recreatie, natuur en landbouw vanouds thuis
horen) is anders dan de wens aan de stad. Een heldere stad-land grens en
heldere ruimtelijke ordening zijn daarom nuttig en nodig.

VII. De gemeente hanteert de kernkwaliteiten als
uitgangspunt voor ruimtelijke ordening en beheer,
herstel en ontwikkeling
De kernkwaliteiten van de landschappen verschillen van open water
tot gesloten bosgebied en van groot- tot kleinschalig. Amsterdam
juicht ontwikkelingen toe die de kernkwaliteiten van een landschap

Gemeente Amsterdam

versterken en gaat ontwikkelingen tegen die deze kwaliteiten aantasten.
De kernkwaliteiten van de landschappen binnen de gemeente
Amsterdam staan benoemd in de Structuurvisie, in het hoofdstuk
hoofdgroenstructuur. De provinciale Leidraad landschap en cultuurhistorie
beschrijft gedetailleerd de kern kwaliteiten van de landschappen in heel
Noord-Holland.

VIII. De gemeente maakt onderscheid tussen
oudere cultuur- en natuurlandschappen en
ingerichte recreatielandschappen
Op de ‘laag’ van het voor de 20e eeuw ontstane cultuur- en
natuurlandschap liggen als een kralensnoer om de stad in de 20e
eeuw ingerichte recreatielandschappen. Het Amsterdamse bos is de
oudste van deze ‘metropolitane landschapsparken’, die op fietsafstand
openbaar toegankelijk landschap biedt om te zwemmen, zonnen,
wandelen, hardlopen, fietsen, vliegeren, picknicken of op adem te komen.
Amsterdam is vaak mede eigenaar (of erfpachter) van deze gebieden,
waardoor we een bijzondere verantwoordelijkheid dragen en directer
kunnen sturen op verwezenlijking van ons doel.
Buiten deze gebieden liggen het cultuurhistorische waardevolle
boerenland (cultuurlandschap) en de biodiversiteitsrijke natuurgebieden
en natuurverbindingen; gebieden die vaak via paden en routes, excursies
en andere publieksactiviteiten te beleven zijn. Het eigendom van dit
landschap is in handen van boeren, particulieren, verenigingen of
stichtingen en dat maakt dat de Amsterdammer hier te gast is. In deze
landschappen werken we samen met boeren en natuurorganisaties om
ons doel handen en voeten te geven.
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3. Wat gaat Amsterdam doen?

De gemeente Amsterdam gaat actief aan de slag met het doel om een
duurzaam, met de stad verbonden landschap van hoge kwaliteit te
realiseren. Dat gebeurt via drie lijnen:
 Aan de slag met acties rond acht thema’s
 Zorgen voor doorwerking van landschapsdoel en uitgangspunten in de
Groenvisie en de Omgevingsvisie, beide van Amsterdam, en de visies,
beleid en programma’s van andere overheden en de Metropoolregio
Amsterdam.
 Hanteren van een instrument voor eerste schifting van initiatieven: de
“ladder voor het landschap”.

Acties rond thema’s:
Amsterdam gaat met nieuwe acties aan de slag en intensiveert lopende
acties in het landschap.
Het gaat om acties over de thema’s:
 Bodemdaling en biodiversiteit in Waterland (i.s.m. provincie,
waterschap, buurgemeenten, natuur- en landbouworganisaties). Doel
is de bodemdaling te stoppen en de biodiversiteit te vergroten.
Binnen dit thema wordt o.a. gewerkt aan het verhogen van het
waterpeil, pilotprojecten met natte teelten (Burkmeer) en het
optimaliseren van weidevogelbeheer.
Hierbij gelden vooral uitgangspunten I, IV en V.
 Recreatie (i.s.m. andere deelnemers recreatieschappen). Doel
is adequate en duurzame recreatievoorzieningen te bieden en
de organisatie en aansturing daarvan te verbeteren. Binnen dit
thema wordt ook gewerkt aan het op de kaart zetten van de
recreatiegebieden, fietsroutes en openbaar vervoer van stad naar de
gebieden.
Hierbij gelden vooral uitgangspunten III, IV, V en VII.
 Klimaat en landschap (i.s.m. provincie, waterschappen en andere
gemeenten). Doel is een landschappelijk goed ingepaste bijdrage te
leveren aan de transitie naar duurzame energie, het vermijden van CO2
uitstoot, opslag van CO2, klimaatadaptatie en waterberging.
Hierbij gelden vooral uitgangspunten I, II, III, IV, V en VIII.

Gemeente Amsterdam
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Voorbeeld:
Verbeteren organisatie en aansturing (‘governance’) van de recreatieschappen.
De governance van de recreatieschappen kan beter, vindt Amsterdam. De gemeente

Het onderzoek moet de volgende vragen beantwoorden:

neemt deel aan de besturen van drie schappen: Twiske/Waterland, Groengebied
Amstelland en Spaarnwoude.

1. Welke governance-modellen zijn denkbaar om het beheer in de recreatieschappen

Amsterdam zet in op de volgende punten:

2. Welke beheerorganisaties zouden in aanmerking kunnen komen om het

uit te voeren en wat zijn de voor- en nadelen van deze verschillende modellen?
beheer in de recreatieschappen uit te voeren en hoe zouden de mogelijke

 Het recreatiebeleid en de recreatiegebieden moeten goed geborgd zijn;
 Vorm volgt inhoud; de organisatievorm moet logisch zijn vanuit de functie van het

dienstverleningsafspraken van verschillende beheerorganisaties luiden?

3. Hoe zijn de ervaringen in de provincies Zuid-Holland en Utrecht, waarbij recent

gebied (relatie met Amsterdam, is het een stadspark, een natuurgebied of een

wijzigingen zijn aangebracht in resp. de uitvoering van de beheertaken (die in Zuid-

recreatiegebied?);

Holland tot recent nog in het provinciaal ambtelijk apparaat waren ondergebracht)

 De nieuwe governance structuur moet leiden tot minder versnippering;
 De governance structuur moet ook voor gebruikers, bewoners en ondernemers een
logische vorm hebben;

 De governance structuur moet leiden tot minder onnodige bestuurlijke drukte;
 Er moet onderscheid komen tussen de uitvoerings- (beheer gebieden) en de
bestuurlijke taken (politieke keuzes).

en de organisatie van de recreatieschappen? Staatbosbeheer heeft in Zuid-Holland
de uitvoering van de recreatiegebieden overgenomen en is ook een partij voor
eventuele overname van de taken van RNH.

4. Wat zijn de gevolgen van de verschillende mogelijkheden voor het huidige
personeel van Recreatie Noord Holland (RNH), voor RNH als organisatie en voor het
provinciale aandeelhouderschap in RNH?

De provincie Noord-Holland is zich aan het beraden op haar rol in de

De verkenning zal in februari/maart 2019 afgerond zijn en besproken worden in de

recreatieschappen. De provincie stelt kaders voor het regionale groen, is 100 %

schappen en in de gemeenteraden.

aandeelhouder van de uitvoerende organisatie Recreatie Noord Holland (RNH) en lid
van de meeste recreatieschappen. De provincie vindt dat zij “teveel petten” op heeft
en is daarom gestart met een verkenning naar de governance van de schappen.
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 Ontwikkeling van de scheggen (i.s.m. buurgemeenten,
natuurorganisaties, burgerorganisaties/communities in en rond de
scheg). Doel is om uitgaande van de kernkwaliteiten, ontwikkelingen
te realiseren die de betekenis van de scheg voor de stad vergroten.
Daarbij spelen naast het thema recreatie alle zes grote opgaven
(biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit,
landbouwtransitie en gezonde leefomgeving) een rol. Binnen dit
agendapunt wordt tevens gewerkt aan de ontwikkeling van de
koppen van de scheggen, waar de vraag speelt of en zo ja, hoe hier
metropolitaan landschapspark toegevoegd kan worden. Voorrang
ligt bij het IJmeer, de Diemerscheg, de Bretten, de Bosscheg en de
Amstelscheg, vanwege de nabijheid van verstedelijkingslocaties.
Hierbij gelden vooral uitgangspunten IV, V, VI, VII en VIII

 Bereikbaarheid van het landschap (i.s.m. de MRA partners) na de
uitvoering pilot ‘buitenpoort’ Santpoort Noord volgt opschaling
naar vijf extra landschapspoorten. Realisatie van het metropolitane
fietsnetwerk.
Hierbij gelden vooral uitgangspunten III, V, VI, VII en VIII
 Cultuurimpuls: ontsluiten en uitdragen van de verhalen van het
landschap, verkennen meerwaarde van een curator voor het
landschap.
Hierbij gelden vooral uitgangspunten I, IV, V en VII.

 Bekostiging en aansturing van het landschap (i.s.m. provincie,
Zaanstad en Haarlem). Binnen dit agendapunt wordt gewerkt aan
het in beeld brengen van de investerings- en beheeropgave in het
landschap, nieuwe financieringsmodellen en de governance van het
landschap. Een bestuurlijke ‘dealmaker’ verkent de mogelijkheden
voor deals met nieuwe partijen voor medefinanciering van het
landschap.
Hierbij gelden vooral uitgangspunten III, IV en VII.
 Voedselstrategie, voor zover die het landschap betreft. Binnen dit
agendapunt wordt onder andere gezocht naar mogelijkheden voor
vermindering van ‘foodmiles’, een grotere betrokkenheid van burgers
bij voedselproductie en niet-agrarische verbreding van de landbouw.
Hierbij gelden vooral uitgangspunten II, IV, V en VII.

Gemeente Amsterdam
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Acties rond thema’s
Bodemdaling en biodiversiteit
Recreatie
Klimaat en landschap
Ontwikkeling van de scheggen
Bekostiging en aansturing van
het landschap
Voedselstrategie
Bereikbaarheid van het landschap
Cultuurimpuls

Contour stedelijk gebied is een
bewerking van de kadastrale basiskaart
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Doorwerking in visies en beleid
Deze nota richt zich op deze collegeperiode en vormt de inzet voor
de Groenvisie en de Omgevingsvisie Amsterdam, die de komende tijd
worden opgesteld.
Doorwerking in de Groenvisie is nodig omdat het groen in en buiten
de stad als een samenhangend netwerk benaderd kan worden. Een
aantal uitgangspunten in deze nota heeft effect op het groen in de
stad.
De Omgevingsvisie is de integrale visie voor de totale omgeving.
Landschap maakt daar onderdeel van uit en deze nota vormt dan ook
een bouwsteen voor die visie. Na vaststelling van de Omgevingsvisie
is er geen noodzaak meer voor het in stand houden van een aparte
nota over het landschap.

De MRA bereidt bovendien een nieuwe, integrale agenda voor
met een lange termijn perspectief voor de regio. Alle gemeenten
stellen in de komende jaren bovendien een omgevingsvisie op en de
recreatieschappen stellen visies op voor de eigen beheergebieden.
In deze grote dynamiek stuurt Amsterdam met als inzet doel en
uitgangspunten van deze nota.

Voorbeelden van vragen die in het kader van de Omgevingsvisie aan de orde
komen:
In hoeverre faciliteren we de behoefte aan nieuwe plekken voor wonen en werken
in het landschap van de MRA, na 2050? Waar situeren we deze functies het beste?
Welke infra uitbreidingen horen daar bij?

De Omgevingsvisie komt tot stand met behulp van burgerparticipatie.
Dat betekent dat de inhoud van deze nota in dat participatieproces
breed wordt besproken en waarschijnlijk wordt verrijkt en veranderd.

Waar ligt de leefbaarheidsgrens van de compacte stad? Hoeveel verdichting kan
de stad nog aan en hoe gaan we om met de vraag naar uitleg of uitplaatsing van
functies naar het landschap? Welke ingrepen zijn dan verantwoord, onder welke

In de Omgevingsvisie zijn complexe langere termijn vraagstukken aan
de orde, die betrekking hebben op toenemende ‘schuring’ tussen
verschillende functies en verschillende claims op het landschap. Veel
van deze vragen kunnen nu al worden gesteld, maar hoeven, in een
document dat gericht is op de komende jaren, nog niet uitputtend te
worden beantwoord.

condities?
Hoe groot is de ruimtevraag van de circulaire bedrijvigheid? Gaat deze ruimteclaim
ten koste van een andere, en zo ja, welke? Zijn we bereid daar landschap voor te
benutten en zo ja, waar en onder welke condities?

Als uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie wordt in 2019 een
nieuwe omgevingsverordening voorgelegd aan Provinciale Staten,
die voor het landschap nieuwe of gewijzigde verplichtingen bevat. De
inhoud van deze nota vormt daarvoor eveneens inzet.

Gemeente Amsterdam
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Kaart: Aanzet tot benoemen van kernkwaliteiten

Ladder voor het landschap
De ladder voor het landschap is een nieuw instrument voor het college
om een eerste schifting aan te brengen in gewenste en ongewenste
initiatieven in het landschap. Een dergelijk instrument bestaat nog
niet. Doel is de afweging transparanter te maken en op deze wijze ook
gewenste initiatieven te ontlokken.
De ladder werkt deels met harde criteria, die voortvloeien uit -veelal
provinciale- regelgeving en deels met een kwalitatieve beoordeling
op aspecten en effecten. Er wordt gewerkt met plussen en minnen,
waarvan het eindsaldo positief moet uitvallen om een positief standpunt
in te kunnen nemen. Het initiatief kan daarna uitgewerkt worden. De
uiteindelijke beslissing op grond van het uitgewerkte voorstel vindt plaats
in het proces van vergunningverlening.
Voor de landschappen binnen de gemeente Amsterdam bestaat al vijftien
jaar een ruimtelijk afwegingskader: het toets kader hoofdgroenstructuur
Amsterdam, dat is vastgelegd in de Structuurvisie en stuurt op de
ruimtelijke ordening en de vergunningen. Voornemens die niet passen
in de hoofdgroenstructuur worden in principe afgewezen, tenzij sprake
is van een groot maatschappelijk belang, zoals die van energietransitie,
klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving. De in de bijlage opgenomen
ladder voor het landschap is bedoeld als instrument om beter te sturen
op de afweging tussen het maatschappelijke belang van deze grote
opgaven en het belang van het landschap en zo een schifting aan te
brengen tussen initiatieven die het college aan de raad wil voorleggen
voor afwijking van het toets kader hoofdgroenstructuur en initiatieven die
daarvoor niet in aanmerking komen.

Gemeente Amsterdam

Buiten de gemeentegrens heeft Amsterdam geen bevoegdheden maar
stuurt op andere manieren:
 Als medebestuurder die ook eigenaar is (grootste deel Amsterdamse
Bos, Waterleidingduinen, recreatieschappen Twiske/Waterland,
Spaarnwoude, Groengebied Amstelland)
 Als gesprekspartner die afstemt met andere overheden (MRA
platform ruimte, Laag Holland, Diemerscheg, Gooi en Vechtstreek,
Amstelscheg).

Ook in deze samenwerkingen kan de ladder voor het landschap
behulpzaam zijn bij het schiften tussen gewenste en ongewenste
ontwikkelingen. Amsterdam zal de ladder voor het landschap met
regiopartners bespreken en gebruik daarvan proberen op te schalen.
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Bijlage 1:
Stappen van de ladder voor het landschap
Stap 1: Vindt het initiatief plaats binnen de gemeente Amsterdam en

Landschappelijke functies

past het beleidsmatig in de hoofgroenstructuur?
Ja				+

Stap 4: Vindt het initiatief plaats in een natuurgebied (N-2000 of NNN) ?

Nee			--

Nee: door naar stap 5.
Ja: past het in de WKW (wezenlijke kenmerken en waarden)?

Stap 2: Draagt het initiatief negatief/neutraal/positief (-, 0, +) bij aan:

Ja: door naar stap 6.

Biodiversiteit;

Nee, het past niet in de WKW: initiatief afwijzen (het past in niet in de provinciale

Reduceren CO2 uitstoot/opslag CO2;

verordening)

Klimaatadaptatie;
Natuur inclusieve kringlooplandbouw/streekproductie;

Stap 5: Vindt het initiatief plaats in een ander, door de provinciale verordening

Circulaire economie/stofkringlopen;

beschermd gebied (weidevogelleefgebied, Unesco werelderfgoedgebied) en

Gezonde leefomgeving;

voldoet het aan de daarin gestelde regels?

Realiseren van de referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen (zoals voor

Ja: door naar stap 6

sport)?

Nee: initiatief afwijzen (het past niet in de provinciale verordening)

Stap 3: Gaat het om een functie die of een initiatief dat past in stad-metropolitaan

Stap 6: Hoe is de impact op de kernkwaliteiten van het landschap?

landschapspark of cultuur/natuurlandschap? (zie tabel 1)

(zie Leidraad Landschap en Cultuurhistorie)
Grote, onomkeerbare schade		

--

Ja, het betreft een functie die past bij het cultuur- en natuurlandschap of in de

Lage schade, omkeerbare schade

-

metropolitane landschapsparken. Door naar stap 4

Neutraal				0

Nee; niet landschappelijk, door naar niet-landschappelijke functies.

Licht positieve bijdrage		

+

Grote positieve bijdrage 		

++

Stap 7: Draagt het bij aan vergroten beleefbaarheid en/of bereikbaarheid
landschap?
Ja					+
Nee				Stap 8: Is het voorstel tot stand gekomen via co creatie of participatie?
Ja 					+
Nee				Als het saldo positief uitvalt, kan een positief standpunt worden ingenomen ten aanzien
van het initiatief.
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Niet-landschappelijke functies
Stap 4: Kan dit initiatief binnen de stadsgrens of op een bedrijventerrein plaats

Stap 9: Draagt het bij aan vergroten beleefbaarheid en/of bereikbaarheid (per fiets

vinden bijvoorbeeld door dubbel ruimtegebruik?

of per openbaar vervoer) van het landschap?

Ja: dan moet e.e.a. binnen de stadsgrens gesitueerd worden en staan we negatief t.a.v.

Ja					+

benutten van het landschap.

Nee				-

Nee, door naar stap 5
Stap 10: Is het voorstel tot stand gekomen via co creatie of participatie?
Stap 5: Gaat het om een grootschalige ingreep?

Ja					+

Ja: dan past het allereerst in een krachtlandschap zoals de Haarlemmermeer en de

Nee				-

Flevopolder.
Nee: door naar stap 6

Als het eindsaldo van alle plussen en minnen positief uitvalt, kan een positief standpunt
worden ingenomen ten aanzien van het initiatief.

Stap 6: Vindt het initiatief plaats in een natuurgebied (N-2000 of NNN)?
Nee: door naar stap 7.
Ja: past het in de WKW?
Ja: door naar stap 8.
Nee, het past niet in de WKW: initiatief afwijzen (het past niet in de provinciale
ruimtelijke verordening)
Stap 7: Vindt het initiatief plaats in een ander, door de provinciale verordening
beschermd gebied (weidevogelleefgebied, Unesco werelderfgoedgebied) en
voldoet het aan de daarin gestelde regels?
Ja: door naar stap 8
Nee: initiatief afwijzen (het past niet in de provinciale verordening)
Stap 8: Hoe is de impact op de kernkwaliteiten van het landschap?
Grote, onomkeerbare schade		

--

Lage schade, omkeerbare schade

-

Neutraal				0
Licht positieve bijdrage		

+

Grote positieve bijdrage 		

++

Gemeente Amsterdam
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Bijlage 1:
Stappen van de ladder voor het landschap
Tabel 1: Lijst van type functies
Landschappelijke functies

Landschappelijke functies passend

Niet-landschappelijke functies;

die passen bij cultuur- en

in metropolitane landschapsparken

functies die (primair, allereerst) in

natuurlandschappen (indicatief)

(indicatief)

het bebouwde deel van de stad,
dorp of op enkele bedrijventerreinen
passen (indicatief):

Natuurgebieden en natuurverbindingszones
(NNN en Natura 2000)
Extensieve recreatie:
Sport: sportroutes, fietspaden,
wandelpaden, roeien, varen
Horeca kleinschalig, in dorpen of op
boerenerven
Kleinschalige evenementen met landschapsbeleving: sport, voedsel, muziek, open dag
Grondgebonden landbouw (veeteelt,
akkerbouw)
Bezoekerscentrum
Landschappelijk ingepaste windmolens (in
grootschalige landschappen)
Zon op/aan grootschalige infrastructuur
(geluidsscherm, asfalt, overhoeken)
Zon op daken bestaande gebouwen
Biomassa

Extensieve recreatie: sportroutes,
fietspaden, wandelpaden, mountainbiken,
roeien, varen

Intensieve indoorrecreatie en indoorsport:
skibaan, karten, schaatsen, schaatsen
sportschool, sporthal

Intensieve outdoor recreatie: zwemplas,
ligweide, klimbos, bootcamp

Vakantiehuisjespark

Tuinpark
Camping
Horeca

Horeca grootschalig
Festivalterrein
Begraafplaats
Volkstuinen, tuinpark

Wellness

Stadspark
Sport: bootcamp, fietsen, hardlopen, duiken,
Sportpark
klimmen, golf, teamsport (natuurgras,
Ecologische verbindingszones
landschappelijk ingepast)
Stadstuinbouw, voedselbos

Stadslandbouw

Landschappelijk ingepaste windmolens

Glastuinbouw (in glastuinbouwconcentratiegebieden)

Landschappelijk ingepaste zonne akkers
Zon op daken bestaande gebouwen
Beheerderswoning

Andere vormen van niet grondgebonden
landbouw (vertical farming)
Windmolenparken

Waterberging

Maatschappelijke/commerciele
functie (zorgboerderij, buitenlocatie
revalidatiecentrum of ziekenhuis)·

Tijdelijk slibdepot

B&B

Multimodale HUB

Vakantiepark

Tramremise

Manege / paardenbakken

Permanent slibdepot

Uitkijktoren

Landschappelijk ingepaste evenementen

Maatschappelijke/commerciële functie
(onderscheid nieuw of in bestaande
bouw): moskee / kinderopvang / school
/ crematorium / uitvaartondernemer /
ziekenhuis

Openluchtzwembad

Hotel

Kabelbaan

Reuzenrad

Haventje / waterrecreatie

Grootschalige evenementen

Outdooractiviteitencentrum

Rijschool

Skeelerbaan / ijsbaan

Jeugdherberg

Landschappelijk ingepast sportpark

Kartbaan

Paludicultuur (natte teelten)

Themapark: verkeerstuin / dierentuin /
sprookjestuin / speeltuin met horeca

Zonne akkers
Industrie

Lodges
Kartbaan
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Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Aanleg van een wandelpad door een natuurgebied in landelijk Noord

Een hectare lisdodde in de Amstelscheg

Het initiatief ligt binnen de gemeente Amsterdam; het wandelpad past in het

Dit initiatief is buiten de gemeentegrens van Amsterdam, we hebben geen

hoofdgroenstructuurbeleid

bevoegdheden en ons hoofdgroenstructuurbeleid is niet van toepassing;

Het pad levert een lage bijdrage aan een gezonde leefomgeving; er zijn immers veel

Lisdodde levert een bijdrage aan voorkomen CO2 uitstoot (omdat de veenbodem

onderbenutte wandelpaden in de omgeving

onder water wordt gezet), circulariteit (lisdodde wordt gebruikt als bio-

Het is een functie die in het landschap thuishoort

isolatiemateriaal), klimaatadaptatie (waterberging neemt toe, landbouwtransitie

Het vindt grotendeels plaats in natuurgebied (NNN) en past daar niet in de WKW:

(nieuwe duurzame teelt). Het levert een neutrale bijdrage aan de biodiversiteit (de

het betreft hier een top-broedgebied voor weidevogels.

locatie ligt buiten het weidevogelleefgebied) (twee plussen);
Deze teelt is landbouw, het is dus een landschappelijke functie;

Conclusie: vooralsnog afwijzend standpunt innemen; als in de toekomst de

Het vindt niet plaats in een natuurgebied;

wandelpaden in landelijk Noord zwaar benut worden is een wandelpad met

Het levert een lage schade aan de kernkwaliteit openheid (één min);

broedseizoenafsluiting een mogelijkheid.

Het draagt niet bij aan de bereikbaarheid of beleefbaarheid van het landschap;
Het initiatief is tot stand gekomen via co creatie (één plus).

Voorbeeld 3

Conclusie: positief standpunt innemen; het saldo valt positief uit (met twee plussen).

Mountainbikeroutes in Spaarnwoude

NB: deze vraag ligt ook bij ons voor omdat er in de Amstelscheg met de twee
andere gemeenten wordt samengewerkt bij het afwegen van initiatieven die niet in

Dit initiatief is buiten de gemeentegrens van Amsterdam, ons beleid en onze

beleid passen.

programma’s zijn niet van toepassing;
Het draagt neutraal bij aan biodiversiteit, CO2 reductie/opslag, circulariteit,
klimaatadaptatie, landbouwtransitie en gezonde leefomgeving; en draagt positief bij

Voorbeeld 4

aan het realiseren van meer sportvoorzieningen (één plus);

Een serie van 3 windmolens direct langs het Amsterdam Rijnkanaal tussen de

De functie hoort in het landschap;

spoorlijn en Driemond in de Diemerscheg

Spaarnwoude is naast een metropolitaan landschapspark ook NNN gebied. De
routes passen in de WKW van de deelgebieden die algemene, vervangbare

De locatie ligt binnen de gemeente Amsterdam in de hoofdgroenstructuur en het

natuurwaarden kennen;

initiatief past niet in het toets kader daarvoor;

De routes hebben een neutrale bijdrage aan de kernkwaliteiten;

Het initiatief draagt positief bij aan CO2 reductie en neutraal aan de overige thema’s

De routes dragen bij aan de beleefbaarheid van Spaarnwoude (één plus)

(één plus);

De routes zijn tot stand gekomen met co creatie: de mountainbikevereniging (één

Ja, het betreft een functie die past in metropolitane landschapsparken (Diemerbos)

plus).

(het betreft landschappelijk ingepaste windmolens langs infrastructuur);
De windmolens staan niet in een NNN gebied, maar daarnaast. Ze passen

Conclusie: positief standpunt innemen, het saldo is positief (drie plussen). NB:

(waarschijnlijk) in de wezenlijke waarden en kenmerken;

deze vraag ligt bij ons voor omdat we bestuurder zijn van het recreatieschap

De impact op de kernkwaliteiten van het landschap (bos) is laag en omkeerbaar (één

Spaarnwoude.

min);
Het initiatief draagt niet bij aan vergroten beleefbaarheid of bereikbaarheid
landschap;
Het voorstel is (in dit voorbeeld) tot stand gekomen via co creatie en participatie
(één plus);

Gemeente Amsterdam
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Bijlage 2:
Rol provincie
De provincie Noord-Holland heeft in het landschap grote
bevoegdheden via de provinciale ruimtelijke verordening, die
doorwerkt in de gemeentelijke bestemmingsplannen en de
vergunningen. In deze verordening staan bijvoorbeeld de grenzen
van natuurgebieden opgenomen evenals de wezenlijke kenmerken
en waarden (WKW) van deze gebieden. Voor natuurgebieden bestaat
daarmee een gedetailleerd afwegingsinstrument.
Op dit moment zijn ook andere waarden van het landschap,
zoals stilte, weidevogelrijkdom en archeologische waarden via de
provinciale ruimtelijke verordening goed beschermd tegen grote
ingrepen. De verordening schrijft voor de Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie te gebruiken. De leidraad biedt een hulpmiddel
voor afweging omdat het de kernkwaliteiten van de verschillende
landschappen gedetailleerd beschrijft. Verder stuurt de leidraad
op een landschappelijk goede inpassing van in de verordening
passende initiatieven in de verschillende deelgebieden. In
de nieuwe Omgevingsverordening zal een fors deel van het
waardevolle cultuurlandschap, zoals Waterland en de Amstelscheg,
worden aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap.
Bestaande provinciale beschermingsregimes, zoals bufferzones en
weidevogelleefgebieden, vervallen en een eenvoudiger stelsel van
ge- en verbodsbepalingen komt daarvoor in de plaats.

Deze landschappen hebben beperkte draagkracht voor grootschalige
ruimtelijke ontwikkelingen. In grootschaligere landschappen zoals
de Haarlemmermeer, het havengebied en West Friesland, kunnen
grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen wel plaatsvinden, mits
ingepast in de hoofdstructuren van het landschap.
De provincie stuurt via een in 2019 op te stellen
Omgevingsverordening (de opvolger van 20 provinciale
verordeningen) op het landschap. Het waardevolle cultuurlandschap
zal aangewezen worden als Bijzonder Provinciaal Landschap. Om
de waarden van dit landschap in stand te houden en te ontwikkelen
gelden ge- en verbodsbepalingen. De provincie adviseert de
gemeenten over passendheid in beleid en verordening en heeft
daarvoor een adviescommissie ruimtelijke ontwikkeling in het leven
geroepen, waaraan inhoudelijke deskundigen deelnemen, waaronder
de provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit.

De provinciale Omgevingsvisie is inmiddels vastgesteld, met daarin
opgenomen de ambitie ‘het benoemen, behouden en versterken
van de unieke kwaliteiten van de diverse landschappen’. Ook de
provincie zoekt naar antwoorden op de dilemma’s en keuzes die
voorliggen in de waardevolle delen van het landschap in NoordHolland en kiest daarbij een regierol. De meest waardevolle
landschappen liggen in het zuidelijke deel van de provincie; denk aan
de duinen, de veenweidegebieden, de Vechtplassen en het Gooi.
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Bijlage 3:
Literatuurlijst
Voor het opstellen van de nota Duurzaam Landschap heeft de gemeente Amsterdam
de volgende documenten geraadpleegd:
Structuurvisie Amsterdam, 2011
Position Paper Landschap, achtergronddocument, R&D Amsterdam, juni 2018
Verkenning groen in de stad, R&D Amsterdam, 2016
Verkenningen koppen scheggen, R&D, 2018
De kracht van het landschap, Van Paridon en de Groot i.s.m. Provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland, 2017
Het volgende landschap, eindkroniek van de landschapstriënnale 2017, Feddes, 2018
Kwaliteitsbeeld en nieuwe opgaven voor het landschap, MRA, 2014
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, provincie Noord-Holland, 2016
Bezoekersonderzoek natuur- en recreatiegebieden Noord-Holland, NBTC en NIPO, 2016
Provinciale Omgevingsvisie Noord-Holland, 2018
Gewijzigde agenda landschap, MRA, 2018
Blind Spot, metropolitan landscape in the global battle for talent, Vereniging Deltametropool, 2017
Het volgende landschap, Feddes et al, 2018
Energie en ruimte, een nationaal perspectief, Dirk Sijmons et al, 2018
Amsterdam Wetlands, Landschap Noord-Holland et al, 2018
Landbouw en Landschap in de metropoolregio Amsterdam, LTO et al, 2018
Panorama Nederland, college van Rijksadviseurs, 2018
De stem van de boer, Centrale Dorpenraad Landelijk Amsterdam-Noord, 2018
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Bijlage 4:
Kaartbijlagen
Op de volgende pagina’s is een aantal kaarten opgenomen die relevante
beleidscontext in beeld brengen en een aantal in de notitie belangrijke
onderwerpen nader illustreren:
1. Impuls Metropolitaan Landschap uit Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040
2. Visie Metropolitaan Landschap uit Structuurvisie Amsterdam 2040
3. thema Landschappelijke beschermingsregiemes provincie Noord-Holland
4. thema Hoofdgroenstructuur gemeente Amsterdam
5. thema recreatiegebieden i.r.t. recreatieschappen
6. thema natuurbescherming en toename recreatiedruk
7. Situatie landbouw, bodemdaling en weidevogels
8. Waardering cultuurlandschappen
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bron: Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 (2007)

MRA - Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 Metropoolregio Amsterdam - impuls 3: Metropolitaan Landschap
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Structuurvisie Amsterdam 2040 pijler Metropolitaan Landschap
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bron: Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050 (2017)

thema Huidige provinciale beschermingsregimes Noord-Holland (uitsnede MRA)
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thema Hoofdgroenstructuur gemeente Amsterdam
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thema Recreatieschappen en andere landschappen waar Amsterdam directe bemoeienis mee heeft
Gebieden speciﬁek ingericht voor recreatie

Recreatieschap Twiske-Waterland
Aandeel Amsterdam: 24% / € 156.000,-

Recreatieschap Spaarnwoude

Recreatieschap Twiske-Waterland

Aandeel Amsterdam: 16% / € 474.000,-

Aandeel Amsterdam: 24% / € 408.000,-

Amsterdamse Bos
Aandeel Amsterdam: 100% / € 3.300.000,Goois Natuurreservaat
Bijdrage Amsterdam: € 265.000,Diemerbos
Amsterdamse Waterleidingduinen

Aandeel Amsterdam: ...

Ondergebracht bij Waternet
Deelnemersbijdragen recreatieschappen o.b.v. van
jaar 2018

Groengebied Amstelland
Aandeel Amsterdam: 49% / € 1.568.000,-

Financiën Amsterdamse Bos o.b.v. begroting 2019
(beheer+achterstallig onderhoud)
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thema Natuur en recreatie
65 miljoen bezoekers landschap per jaar 2016

aantal unieke bezoeken per gebied

Gemiddelde waardering landschap 7,8
< 100.000

+ 35 % recreatiedruk tot 2050

100.000 - 200.000

- 85% biodiversiteit sinds 1700

200.000 - 300.000
300.000 - 500.000
500.000 - 1.000.000
> 1.000.000

NNN-gebieden
+ Natura-2000
locatie met hoog
aantal zeldzame
flora en fauna
soorten
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thema Landbouw, bodemdaling veengebieden en weidevogelgebieden
akkerbouw

CO2

60-70% afname
boerenlandvogels
sinds 1960

30 ton/ha/jr
1% uitstoot MRA

bodemdaling door
oxidatie, krimp en
zetting veengebieden,
tot 2050, in cm, bij
geen maatregelen

60

grasland
0

weidevogelgebied
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thema Waardering cultuurlandschappen Noord-Holland (uitsnede MRA)
zeer hoge waarde

bron: Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050

hoge waarde
van waarde
UNESCO
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