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Erik Bobeldijk (foto: Edwin van Eis)

Aan het woord
Voor u ligt het ontwikkelboek voor 
het natuurpark De Bretten. Een 
boek vol ideeën die onderzocht 
zijn, uitgaande van een zevental 
thema’s. Bij deze ideeën is gekeken 
hoe zij aansluiten bij de waarde 
van dit gebied, door bewoners en 
andere betrokkenen die dit gebied 
een warm hart toe dragen. Mijn 
dank voor deze betrokkenheid en 
de inbreng van energie, uren, ken-
nis en enthousiasme, is groot. Het 
resultaat zal een goede basis zijn 
voor toekomstige ontwikkelingen 
van het gebied, rekening houdend 
met een sterke groei van het aantal 
bewoners in de directe omgeving 
en de natuurwaarde van dit groen-
gebied.

Richting 2030 komen er naar 
verwachting, in de omgeving van 
station Sloterdijk en het haven-
gebied, veel woningen bij. Mede 
hierdoor zullen steeds meer 

mensen De Bretten ontdekken en 
het natuurpark moet hier klaar voor 
zijn. Nu is het nog een vrij onbe-
kend en rustig groengebied. De 
meeste mensen kennen het als een 
strook groen, die je ziet liggen aan 
de andere kant van de Haarlem-
mertrekvaart als je op de autoweg 
N200 rijdt. Zo kende ik dit groen-
gebied ook in het verleden, maar 
intussen heb ik het beter leren 
kennen. Bijvoorbeeld doordat ik er 
doorheen fietste voor een bezoek 
aan een van de volkstuinparken of 
als groene route richting recreatie-
gebied Spaarnwoude of richting 
Haarlem. Ik ken het gebied intus-
sen ook van documentaires over de 
wildernis in de stad; een plek waar 
vossen voorkomen en nog veel 
meer bijzondere dieren en planten 
een plek hebben gevonden.

In de startbijeenkomst over De 
Bretten is aan de aanwezigen ge-
vraagd naar de kwaliteiten van dit 
groengebied. De meeste mensen 
waardeerden de ruige natuur. Een 

stuk natuur dat in hoge mate on-
geroerd is gebleven en zich heeft 
kunnen ontwikkelen tot een groene 
parel. Als voornaamste activiteit 
werd fietsen genoemd. In dit park 
kunnen mooie ideeën landen die 
aansluiten bij de bestaande waar-
den en die de natuur versterken, 
rekening houdend met de verwach-
te groei aan bezoekers die hier een 
plek voor vinden.

Vanzelfsprekend had dit ontwikkel-
boek niet tot stand kunnen komen 
zonder de inspirerende leiding en 
enthousiasme van het projectteam, 
de deelnemende bewoners en alle 
andere partners die trots mogen 
zijn op een solide basis voor ver-
dere ontwikkeling van het langste 
park van Amsterdam.

Erik Bobeldijk, 
portefeuillehouder groen en open-
bare ruimte Stadsdeel Nieuw-West, 
Gemeente Amsterdam

mei 2020
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De Bretten (foto: Edwin van Eis)

Een boek vol 

passie
Dit boek gaat over het unieke parti-
cipatietraject LaBGreen De Bretten, 
met de opdracht om De Bretten tot 
2030 toekomstbestendig te maken. 
De Bretten is een groengebied lo-
pend van station Sloterdijk richting 
Halfweg, gelegen tussen Geuzen-
veld-Slotermeer en de haven van 
Amsterdam. 

Het boek begint met een korte 
geschiedenis van De Bretten en 
haar huidige relatie met de omge-
ving en de ontwikkelingen rondom. 
Daarna kom je bij LaBGreen met 
haar labs. Binnen LaBGreen word je 
meegenomen in de tijdlijn van het 
participatietraject. Daarna wor-
den per lab de onderzoeksvragen 
geanalyseerd en zo goed mogelijk 
beantwoord. Elk lab wordt afgeslo-
ten met een Brettengesprek tussen 

de 'lableider' en een LaBGreen-
deelnemer. In de labs zijn meer 
dan veertig ideeën en wensen 
opgehaald. In dit boek zijn twintig 
ideeën opgenomen op een ideeën-
kaart. Deze twintig ideeën zijn hier 
uitgelicht omdat ze veel draagvlak 
hebben in meerdere labs en vol-
doen aan de drie kernwaarden van 
de Bretten duurzaamheid, innovatie 
en respect voor de natuur. 

Na een ruimtelijke en maatschap-
pelijke analyse zijn de twintig 
ideeën vertaald naar een kansen-
kaart, waarbij zes aandachtsge-
bieden zijn ontstaan. Deze zes 
aandachtsgebieden worden toe-
gelicht en verbeeld. Ze dienen als 
bouwstenen voor het nog te maken 
Uitvoeringsprogramma De Bretten 
2030. Afsluitend vind je het ver-
volg, waarin het vervolgtraject van 
het project is omschreven en hoe 
LaBGreen de ideeën tot uitvoering 
wilt laten komen. 

Achterin staat tevens een bijlage 

met de lijst van de LaBGreen-deel-
nemers en betrokken partijen, een 
verklarende woordenlijst en een 
bronnenlijst. 
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Naar een circulaire Bretten in 2030 (bron: Vania Stonner)

De Bretten

Een inspirerend 
proces
Heb je al eens nagedacht over hoe 
veranderlijk het leven is? 

Ruim anderhalf jaar geleden begon 
ik een avontuurlijke reis. Een reis 
vanuit het onbekende, richting de 
toekomst. Er was geen plan, geen 
opdracht, behalve een enorm ge-
voel voor urgentie om te voorko-
men dat dit waardevolle groen in 
de stad verdwijnt: De Bretten!
 
Tot 2030 neemt de woningvoor-
raad van de gemeente Amsterdam 
toe met 50.000 woningen. Dat 
zijn, ongeveer 150.000 inwoners. 
En zo worden de groene schatten 
van Amsterdam in razend tempo 
ingenomen, waardoor verdwijning 
van het groen op de loer ligt. Ook 
De Bretten.

Eind 2018 werd tijdens de partici-

patiesessie Gebiedsvisie Sloterdijk 
West duidelijk dat iets gedaan 
moest worden voor De Bretten. 
Maar de vraag was: 'Hoe kan het 
belang van De Bretten herkend 
worden onder Amsterdammers?’ 
Zo is het idee voor LaBGreen 
ontstaan. Een laboratorium voor 
groene innovaties en duurzame 
interventies in De Bretten. 

Het LaBGreen-team bestaat uit be-
woners, gebruikers, ondernemers 
en ambtenaren. Samen passen 
wij onze kennis en kunde NU toe 
ten behoeve van een toekomst-
bestendige Bretten. Want wat je 
NU doet is het fundament voor 
de TOEKOMST. Jouw, mijn, onze 
toekomst! 

Het is een geweldige ontdek-
kingsreis die wij maken door deze 
onbekende stadswildernis van 
Amsterdam. Door deze onbeken-
de, maar zeer waardevolle groene 
scheg. Want dat is wat deze groene 
scheg is... een oude schat die 

opnieuw gevonden en herontdekt 
wilt en moet worden. De Bretten 
- een juweel verscholen achter de 
Haarlemmerweg (N200).

En meer dan ooit is duidelijk dat 
er gezamenlijk actie voor een 
gezondere planeet tot stand moet 
komen. Door de pandemie zijn wij 
gedwongen anders te denken en 
anders te doen. En deze ervaring 
nemen wij mee om duurzame en in-
novatieve ideeën met respect voor 
de natuur in kaart te brengen, in 
kansen te vertalen en waar moge-
lijk te realiseren. Dit ontwikkelboek 
is het groene ontwikkelingsplan 
voor De Bretten voor de komende 
twintig jaar. 

Vania Stonner
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De Brettenzone loopt parallel aan de Haarlemertrekvaart en ligt op de rand van veenpolders en (polders van) het Oer-IJ (kaartbeeld rond 1876)
(bron: Vania Stonner)

Landschappelijke 
transformatie van 
De Bretten 
Het Oer-IJ. Heel lang geleden, van 
3000 v.Chr. tot na de Romeinse 
tijd, stroomde een veenrivier van 
de Zuiderzee (nu het IJsselmeer) 
tot aan de Noordzee: het Oer-IJ. 
Ook wel een open rivier genoemd. 
Langs het Oer-IJ lag een groot 
veengebied. Veen is een natte en 
zuurstofarme aardesoort, bestaan-
de uit plantenresten. Het gedroog-
de veen noemen wij turf en werd 

vroeger veel als brandstof gebruikt. 
De oorsprong van de Brettenzone 
is ontstaan vanuit gekrompen veen-
gebied als gevolg van ontwatering 
en dijkdoorbraken.

Van veengebied naar landbouw-
grond. Rond de 10e of 11e eeuw 
trokken de eerste boeren uit 
Kennemerland het veengebied in.  
Deze boeren werden ontginners 
genoemd en maakten de grond 
geschikt voor de verbouwing van 
gewassen en het houden van vee. 
In die tijd was er behoefte aan 
landbouwgrond, maar het veenge-
bied was niet zomaar geschikt voor 
landbouw en bewoning. Het moest 

eerst worden ontwaterd. Elke 
ontginner kreeg een strook van 
50 à 100 meter met gevarieerde 
breedte. Aan weerszijden van die 
strook werden sloten gegraven. 
Dit was het begin van de nog 
steeds herkenbare slotenstructuur. 
Deze acties leidden tot een van de 
eerste ingrijpende transformaties in 
het landschap van de Brettenzone, 
uitgevoerd door de mens; van 
veengebied naar landbouwgrond. 

Van land naar stad. Een bijko-
mend gevolg van de ontwatering 
van het veen was de daling van 
het maaiveld, waardoor de akkers 
bloot kwamen te staan aan over-

stromingsgevaar. Ter bescherming 
werden rond 1200 n.Chr. dijken 
aan de achter- en zijkaden gelegd. 
Ook werden wegen aangelegd, 
waardoor dorpen in ontwikkeling 
kwamen. De bodemdaling zorgde 
er voor dat de huisplaatsen voort-
durend moesten worden opge-
hoogd. Wat leidde tot een tweede 
landschappelijke transformatie!

De boeren voerden, rond het 
midden van de 12e eeuw, een 
gemengd bedrijf van veeteelt in 
combinatie met landbouw (ak-
kerbouw). In de 14e eeuw maakte 
de aanhoudende vernatting van 
de bodem akkerbouw nagenoeg 

onmogelijk waardoor de nadruk op 
veeteelt kwam te liggen.  

In 1250 werden de eerste huizen 
gebouwd op de dam langs de 
rivier de Amstel. Op 27 oktober 
1275 werd deze nederzetting voor 
het eerst schriftelijk vermeld als 
Amstelledamme. Pas rond 1300 
kreeg Amsterdam van de bisschop 
van Utrecht haar stadsrechten en 
ontwikkelde zich al snel tot een 
welvarende handelsstad.

          De toren van Kalla (ca. 40 na Chr.)
          Fort Borch te Britten (41-54 na Chr.)
          Het Oer-IJ, open veenrivier (ca. 1000)
          De Spaarndammerdijk (ca. 1253)
          Het dorp Amstelledamme (1275), 
          later Amsterdam
          Jan de Louwenbraak (ca. 1500)
          Haarlemmertrekvaart (1631)
          Huis te Britten (1635)
          De Groote Braak (1675) 
          Het Nieuwe Zeekanaal van 
          Amsterdam (1886), later 
          Noordzeekanaal 
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Oorsprong van 
de naam 
Van toren van Kalla naar Borch te 
Britten. In de tijd van de Romeinen 
was de omgeving rondom Katwijk 
van groot strategisch belang, om-
dat de Rijn de noordgrens van het 
Romeinse Rijk vormde. Het punt 
waar de rivier uitmondt in de zee 
was het meest noordelijke punt van 
het Rijk. In het jaar 40 n.Chr. hield 
keizer Caligula een veldtocht die 
eindigde nabij het huidige Katwijk. 
Hij droeg zijn leger op daar een 
vuurtoren te bouwen en schelpen 

te verzamelen. De resten van de 
toren werden nog lang de Toren 
van Kalla (Caligula) genoemd. 
De opvolger van Caligula, keizer 
Claudius (41-54) legde op deze 
plek een legerplaats aan. Deze 
legerplaats, Lugdunum (de Stad 
van God), werd gemarkeerd door 
een Romeins fort. Dit fort werd 
later Borch te Britten of Brittenburg 
genoemd en raakte in de loop der 
eeuwen door de zee overspoeld. 
Het kreeg de naam Brittenburg, 
omdat de Romeinen dachten van 
daaruit Engeland (Brittannië) te 
veroveren.

Van Borch te Britten naar Huis 

te Britten. Bij de aanleg van de 
Haarlemmertrekvaart (de eerste 
Nederlandse trekvaart, 1631-1632) 
ontstonden op veel plekken zoge-
naamde overhoeken, een over-
gebleven hoekje grond. Een van 
deze overhoeken was de huidige 
Jan Louwenbraak, ten westen van 
Sloterdijk. In de punt van deze 
driehoek werd in 1635 een huis ge-
bouwd dat in gebruik was als her-
berg en tapperij. Afwisselend werd 
het aangeduid met ‘Huis te Britten’ 
of ‘Huis te Bretten’, vermoedelijk 
vernoemd naar Borch te Bretten, 
het fort nabij Katwijk. De herberg 
werd in 1837 afgebroken voor de 
aanleg van de eerste spoorlijn van 

Nederland: van Amsterdam naar 
Haarlem. Op de locatie van deze 
voormalige herberg staat nu een 
kunstwerk in de vorm van een open 
deur. Het staat symbool voor de 
deur van de herberg en het verle-
den van deze bijzondere plek. De 
naam van de herberg leeft voort in 
de naam van het natuurgebied. 

Van Huis te Bretten naar Bretten-
zone. De stedenbouwkundige Cor-
nelis van Eesteren nam de huidige 
Brettenzone op in zijn Algemeen 
Uitbreidingsplan (AUP) uit 1935. Hij 
stelde voor om een soort groene 
vingers (scheggen) tussen de stads-
wijken te plaatsen zodat landschap 

en groen de wijken konden bin-
nendringen. De Brettenzone was 
een van deze groene scheggen. 
Het zorgde ervoor dat het gebied 
onbebouwd bleef.  

Met de aanleg van het Westelijk 
Havengebied veranderde het 
landschap van De Bretten we-
derom. Langzaam verdwenen de 
polders en het groen onder een 
dik pakket zand. Daarna lag het 
lange tijd braak. Hierdoor deden 
zich spontane ontwikkelingen voor, 
waardoor een ruig groengebied 
ontstond. Nu vormt de Brettenzone 
een afscheiding tussen Amsterdam 
Nieuw-West en de Haven van Am-

sterdam, ingesloten en doorkruist 
door infrastrcutuur en met bijzon-
dere natuur. Een groene oase in de 
drukke stad. 

Bewerking van historische kaart van de Brettenzone, met huidige spoorwegen en snelweg A10 erop geprojecteerd (bron: Vania Stonner)
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De Bretten

1

Concept 
Gebiedsvisie Synergie
Sloterdijk West

urbanism

stedebouw

urbanisme

städtebau

urbanismo

Landschapspark De Bretten
Verslag werkconferentie

Maart 2014

• De culturele, ecologische en 
recreatieve betekenis van De 
Bretten voor de toekomst 
zeker stellen en op zoek gaan 
naar intensivering van het 
gebruik.

• Vertrouw op en laat ruimte 
voor een gezonde dosis zelf-
redzaamheid en brutaliteit van 
betrokken partijen.

Sloterdijk en De Bretten. De ont-
wikkeling van woningen en voor-
zieningen rondom station Sloterdijk 
in het laatste decennium geeft De 
Bretten hernieuwde aandacht. In 
de gebiedsvisie Synergie Sloterdijk 
West (2018) is uitgegaan van een 

toename van 11.000 gebruikers 
van het groengebied. De gebieds-
visie beschrijft op hoofdlijnen de 
gewenste kwaliteitsverbetering van 
De Bretten.

Het is de bedoeling dat de ontwik-
keling van De Bretten meebeweegt 
met de maatschappelijk-economi-
sche ontwikkelingen van de stad. 
De Brettenscheg vormt daarin de 
groene, innovatieve scheg van 
Amsterdam. Het westelijk deel 
moet daarbij het laboratorium voor 
duurzaamheid en innovatie worden.

Brettenzone en De Bretten. Deze 
visie vormde de aanleiding tot het 

starten van LaBGreen. Het gebied 
waarover dit ontwikkelboek gaat 
- De Bretten - loopt van Sloterdijk 
Centrum tot aan Halfweg. Het is 
onderdeel van de Brettenzone die 
reeds begint bij de Haarlemmer-
poort. Wie daar op de fiets stapt, 
kan via groene routes, parken en 
stukken wildernis vrijwel onafge-
broken doorfietsen naar Spaarn-
woude. Onderweg kom je dan van 
alles tegen: flora en fauna, kunst-
werken, sportparken en stille plek-
ken. Hoewel delen van de Bretten-
zone zijn bebouwd, fungeert het als 
groene scheg voor de westwaarts 
trekkende stad.

De betekenis van 
De Bretten
De IJ-as en De Bretten. Eind jaren 
'80 ontstonden krachtige stedelijke 
ontwikkelingen aan de zuidkant van 
Amsterdam. Bedrijven ontdekten 
deze plek als gunstige kantoorloca-
tie. Het was het begin van de Zuid-
as. De gemeente Amsterdam was 
bezorgd dat deze ontwikkeling ten 
koste zou gaan van de binnenstad. 
Om een evenwicht te brengen, 
bedacht de stedenbouwkundige 
afdeling de IJ-as als tegenhanger. 
Waar de Zuid-as een internationaal 

georiënteerd zakengebied zou wor-
den op korte afstand van Schiphol, 
moest de IJ-as een vernieuwend 
woon- cultuur- en recreatiegebied 
worden. In dit plan vormde De 
Bretten de groene uitloper van de 
IJ-as.

De groene scheg en het Land-
schapspark De Bretten. De IJ-as 
is nooit zo uitgevoerd als bedacht. 
Ondertussen veranderden De Bret-
ten flink. In het boek Landschaps-
park De Bretten (2014) zijn de ver-
anderingen van de laatste 50 jaar in 
kaart gebracht door MUST stede-
bouw. Nog belangrijker is dat het 
boek een toekomstperspectief voor 

De Bretten schetste als belangrijk 
groengebied voor Amsterdam. Op 
basis van analyses, interviews en 
een werkconferentie werden een 
aantal aanbevelingen geformuleerd 
voor de toekomst van De Bretten, 
waaronder: 

• De bestaande karakteristieke 
gradiënt van cultuur naar na-
tuur behouden en waar moge-
lijk versterken.

• De ontbrekende schakels in 
de route van stad naar strand 
realiseren en vooral de ver-
bindingen tussen de routes en 
omliggende woongebieden 
verbeteren.

De Bretten zijn onderdeel van een grote groenstructuur ten westen van Amsterdam 
(bron: Leidraad Landschap & cultuurhistorie 2018, Provincie Noord-Holland)

Landschapspark De Bretten - verslag van een werkconferentie 
(bron: MUST stedebouw)

De IJ-as als tegenpool van de Zuid-as 
(bron: Vania Stonner)

Gebiedsvisie Synergie Sloterdijk West
(bron: Gemeente Amsterdam, 2019)
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 Haven-Stad
Transformatie van 12 deelgebieden

Concept Ontwikkelstrategie
 20 juni 2017

Groengebied Amsterdam - Haarlem
Visie 2040Bufferzone in een      metropolitaan landschap

SPOT ON
Een initiatief van Vereniging Deltametropool i.s.m. 
Wageningen UR, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Staatsbosbeheer en TU Delft

September 2017

het landschap als 
vestigingsvoorwaarde

SLIM BELEID
nieuwe maakbaarheid en 
het goede (bedrijfs)leven

DE FEITEN
wat weten we (en wat nog niet)

over het vestigingsklimaat

12 PILOTPROJECTEN
landschap en vestigingsklimaat

in Nederlandse regio’s

9
78

90
76

63
02

05

Amsterdam
Circulair
2020-2025
Strategie

Plannen &
ambities

DE
AMSTERDAMSE
SCHEGGEN
MANIFEST

Groenvisie 2050 
Een leefbare stad voor 
mens en dier 

Inspraakversie

Een toekomstbestendig Westerpark 

Ruimte en Duurzaamheid 11 maart 2019 

in het perspectief van Haven-Stad 

Fase 1 - Nota van Uitgangspunten 

Zie ook bronnenlijst

'De Brettenzone kan extra 
aantrekkingskracht krijgen door op 
strategische locaties recreatieve 
voorzieningen toe te staan.

'Het verbeteren van de 
Brettenzone vormt uiteindelijk 
een belangrijke opgave.'

'Betrek lokale dynamiek van maatschappelijke 
actoren bij het vormgeven en uitvoeren van 
regionale landschapsontwikkelingen en beheer.'

'De stadsuitbreiding is al in volle 
gang: tijd om de toekomst van de 
scheggen serieus te nemen!'

'Koester en versterk de rol van 
volkstuinparken als ‘hotspots van 
biodiversiteit’ in de stad'

'Havenstad - een transformatie-
gebied aan de kop van de 
Brettenscheg - krijgt mogelijk 
40.000 tot 70.000 woningen'

'De overstap naar een circulaire economie is een 
onvermijdelijke als we onszelf én anderen een eerlijke 
kans geven op een goed leven, terwijl we economische 
groei ontkoppelen van de druk op het milieu.'

We maken meer plekken groen, verbinden 
bestaand groen en zorgen dat groen meer 
waarde heeft voor mensen en dieren.'

Uitvoeringsstrategie
Volkstuinenbeleid
Meer te doen voor 
meer Amsterdammers

Concept, mei 2020
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LaBGreen Duurzaamheid

We passen belangrijke, duurzame 
uitgangspunten toe in De Bretten. 
Deze zijn afkomstig uit het Amster-
dams duurzaamheidsbeleid. Denk 
aan circulair materiaalgebruik, 
CO2-neutraal, aardgasvrij (bijvoor-
beeld bij horecavoorzieningen) en 
schone lucht.

Innovatie

We stimuleren bewoners en 
ondernemers om te innoveren op 
groenontwikkeling. In De Bretten 
gaat innovatie hand in hand met 
duurzaamheid. Het gebied zelf 
fungeert daarbij als proeftuin voor 
allerlei nieuwe initiatieven.

Respect voor de natuur

We zetten in op het verbeteren en 
versterken van De Bretten. De Bret-
ten maakt onderdeel uit van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Dit is een samenhangend netwerk 
van natuurgebieden in Nederland, 
waar het versterken van natuur en 
biodiversiteit centraal staat. Daar 
sluiten we ons graag bij aan. 

Om dit ontwikkelingsplan op te 
stellen maakten wij gebruik van 
de LaBGreen-methodiek, een 
verbijzondering van de Living Lab-
methode. Naast de integrale input 
die via de LaBGreen-methodiek tot 
stand kwam, is aanvullend ingezet 
op de Design Sprint 020-methode. 
Hierbij lag de focus op het op-
halen van wensen van bewoners 
en ondernemers uit de omgeving 
van de Bretten zoals Geuzenveld-

Slotermeer en de Sloterdijken. Een 
team van bewoners, gebruikers, 
ondernemers en ambtenaren 
vormde het LaBGreen team. Het 
team onderzocht hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat Amsterdam-
mers in de toekomst vaker De 
Bretten bezoeken. Maar zonder de 
kwaliteiten van de stadswildernis te 
verliezen. 

De onderzoeken zijn in zeven labs, 

oftewel thema’s verdeeld. Ideeën 
en wensen voor De Bretten werden 
verzameld en in kansen vertaald. 
En uiteindelijk werd gekeken wat 
de mogelijkheden zijn voor daad-
werkelijke uitvoering. Alle ideeën 
en wensen zijn getoetst aan de 
drie kernwaarden van De Bretten: 
duurzaamheid, innovatie en respect 
voor de natuur. 

De Bretten van de toekomst = duurzaam + innovatief + natuur 
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Tijdlijn

Zelf meetekenen aan de toekomst
(foto: MUST stedebouw)

Labs presenteren elkaar wat ze hebben gedaan
(foto: MUST stedebouw)

Elkaar leren kennen (foto: MUST stedebouw)

In gesprek met elkaar (foto: MUST stedebouw)Het gebied intrekken (foto: Monique Koeleman)

2019 juli

Kick-off bijeenkomst in het Van Eesterenmuseum (foto: Richard Mouw)

De labs ontdekken (foto: Richard Mouw)

Grote opkomst bij de presentatie van de tussenresultaten (foto: Richard Mouw) Van dromen naar actie (foto: Heidi de Boer)

Locatie: Van EesterenmuseumLocatie: Tuinpark De Bretten Locatie: Tuin van Bret

De Kick-off: de oproep tot com-
mitment. De Kick-off vond plaats 
op 27 juni 2019 en was de 
officiële aftrap voor project LaB-
Green De Bretten. Tijdens deze 
avond werden bewoners, onderne-
mers, gebruikers van De Bretten en 
partners geënthousiasmeerd over 
het project LaBGreen. Het doel 
was om de zeven labthema’s aan 
de genodigden uit te leggen en 
hen te enthousiasmeren over het  
participatietraject. Hen werd een 
jaar lang commitment gevraagd om 
mee te denken over een toekomst-
bestendige Bretten. Zo ontstond 
een netwerk van ondernemers en 
bewoners. 

Het begin. Eind 2018 nam Vania 
Stonner, kwartiermaker De Bretten, 
tijdens een participatiebijeenkomst 
de verantwoordelijkheid op zich 
om meerwaarde voor De Bretten te 
creëren. Haar passie voor groen-
gebieden, duurzaamheidsmaatre-
gelen en De Bretten motiveerden 
haar. Zo ontstond haar idee voor 
een circulaire Bretten, waarbij afval 
niet gezien wordt als restmateriaal, 
maar juist als waardevolle grond-
stof. Hieruit volgend kreeg Vania 
samen met het projectteam een 
bestuurlijke opdracht vanuit Nieuw-
West, om De Bretten toekomstbe-
stendig te maken tot 2030. 

Van dromen naar actie. In het 
voorjaar van 2019 vonden twee 
interne bijeenkomsten plaats met 
(semi-overheids)deskundigen en 
ambtenaren van de gemeente Am-
sterdam op het gebied van duur-
zaamheid en groen. Het doel van 
beide bijeenkomsten was om te 
dromen over een toekomstbesten-
dige Bretten en om onderzoeksvra-
gen per labthema vast te stellen ter 
voorbereiding op LaBGreen.
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Nieuwjaarsbijeenkomst (foto: Richard Mouw) Het ontwikkelboek

2020 toekomstjuli

Eerste labsessie ondernemers (foto: MUST stedebouw) Tweede labsessie (foto: MUST stedebouw)
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Locatie: Volkstuinpark De Groote Braak Locatie: Westside Slotermeer & Pantar

Waar ideeën en dromen samen-
komen. Aan de hand van ‘hoe-kun-
je-vragen’ zijn in de labgroepen de 
wensen in langetermijnwensen en 
kortetermijnwensen ingedeeld. Per 
idee of wens is getoetst of het zelf-
standig door bewoners of samen 
met partners opgepakt kan worden 
en of het op korte of lange termijn 
gerealiseerd kan worden. Hier 
vloeide mooie, concrete wensen uit 
voort die LaBGreen-deelnemers in 
De Bretten zouden willen toepas-
sen. Ook werden naar aanleiding 
van deze bijeenkomsten referenties 
opgezocht ter inspiratie voor De 
Bretten. Voorbeelden van activitei-
ten en objecten, zowel binnen als 
buiten Amsterdam.  

De uitdaging en mogelijkheden 
zien. Met vragen als: wat is er no-
dig om de wens te realiseren? Wat 
moet er nog onderzocht worden? 
Wie is hiervoor nodig en hoe kan 
financiering geregeld worden? Ook 
vroeg men zich af of de wens in de 
ruige natuur van De Bretten past. 
Per idee of wens werd hierover 
nagedacht. Tegelijkertijd werden 
de ideeën aan de drie kernwaarden 
van het project getoetst: duur-
zaamheid, innovatie en respect 
voor de natuur.

Van publicatie naar toekomst-
bestendige Bretten. Het ontwik-
kelboek vormt de eerste stap 
richting een duurzame en innova-
tieve Bretten met respect voor de 
natuur. LaBGreen wil op dezelfde 
weg door: samen met bewoners, 
ondernemers, gebruikers en andere 
betrokkenen de volgende stappen 
zetten. Deze tijdlijn is dan ook het 
begin van de vervolgreis. Kijk ver-
der in het boek voor alle resultaten. 

Locatie: Tuinpark De Bretten 
              & Tuin van Bret

Ontdekken, inspireren, verbinden.
Elk labthema bestond uit een 
team met bewoners die mee wilde 
denken. Op deze avond stond 
het informeren van de bewoners 
over het project, maar ook na-
dere kennismaking centraal. De 
ondernemersbijeenkomst had als 
doel ondernemers ideeën te laten 
pitchen. Het waren ideeën waarbij 
circulariteit, duurzaamheid en pas-
sie voor groen centraal stonden. 
Een inspirerende sessie waaruit 
vele samenwerkingen tussen de 
ondernemers ontstonden. Het 
netwerk van ondernemers voor De 
Bretten kreeg de naam ‘De Bretten 
Werkt’.

Van ideeën naar kansen. Met 
de uitgelichte ideeën maakte 
LaBGreen een volgende stap. In 
(online) besprekingen is uitgezocht 
wat er nodig is voor de uitwer-
king van elk idee. Ook ging het 
LaBGreen op zoek naar afhanke-
lijkheden en kansen om ideeën in 
samenspraak uit te werken. Staps-
gewijs werd het steeds duidelijker. 
Naast de ideeënkaart ontstond een 
kansenkaart met een zestal aan-
dachtsgebieden. Deze door MUST 
opgetekende kaart bevat een set 
aanbevelingen voor de uitwerking 
van de ideeën in De Bretten. 

De tussenstand. Op 22 januari 
vond de nieuwjaarsbijeenkomst 
plaats. Het doel was om zowel 
de opbrengsten vanuit de labs te 
delen, als de LaBGreen-deelnemers 
te bedanken voor hun inzet tot dan 
toe. Aan de hand van expositiema-
teriaal werd per lab gepresenteerd 
wat er was opgehaald. Ook werden 
de ruim twintig ideeën waar binnen 
de labs veel draagvlak voor was, 
uitgelicht. Wederom konden de 
LaBGreen-deelnemers meedenken 
om deze ideeën nog concreter te 
maken. Ook konden de genodig-
den van de avond genieten van een 
lezing over biomimicry van Bowine 
Wijffels. Het was een geslaagde en 
inspirerende avond. 

Zoom, MS Teams & SkypeLocatie: Tuinstadhuis Nieuw-West
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De labs

Wonen en werken aan het parkEen park voor iedereenHet laatste huis

Onderzoek naar de mogelijkheid 
een markering te plaatsen op de 
locatie van de voormalige boerderij 
Braxhoofden. Dit lab heeft als doel 
om evenwicht te brengen in De 
Bretten en beter te duiden door 
aan de uiterste westelijke kant een 
markering te plaatsen om gebrui-
kers te faciliteren, aanzet te geven 
om het gebied beter te zoneren en 
de relatie met stad en ommeland 
te versterken. 

Hoe kunnen we de Haarlemmer-
poort tot en met Het laatste huis 
én omgeving zo verbinden dat 
iedereen daarvan kan genieten?
Dit lab heeft als doel meer bestem-
mingen aan De Bretten te geven. 
De Bretten is een trekpleister waar 
de functies ontmoeten, ontstres-
sen, spelen, recreëren en natuur 
centraal staan. Ook de ecologische 
en recreatieve verbindingen met 
stad en ommeland zijn daarin es-
sentieel.

Het groen van Bret relateren aan 
het bedrijfs- en woonomgevings-
groen door middel van verster-
king van het omgevingsgroen en 
het leggen van fysieke en visuele 
relaties. Dit lab heeft als doel het 
gevoel op te wekken en versterken 
van wonen en werken aan het park.

Hoe kunnen we ervoor zorgen lang 
plezier van De Bretten te hebben 
door bewustwording van milieu en 
natuur in de stad?
Dit lab heeft als doel kennis te 
genereren over het milieu van de 
natuur in de stad. Het verande-
rende klimaat vraagt om maatre-
gelen. Denk hierbij aan verdroging 
of overstromingen. Kunnen De 
Bretten bijdragen in oplossingen 
op locatie én voor de omgeving?

Hoe de synergie tussen Sloterdijk 
Centrum en de Groene Scheg 
te vergroten? Hoe kan Sloterdijk 
Centrum daar een centrale rol in 
vervullen? Deze labs hebben als 
doel de mogelijkheid te onderzoe-
ken om de locaties Werf, Pantar en 
Materiaaldienst tot een cluster van 
recyclen te maken. Waar bezoekers 
welkom zijn om de verschillende 
methodes van afvalverwerking en 
hergebruik te ervaren. Scholen, 
bedrijven en omwonenden samen 
laten optrekken om een milieube-
wuste maatschappij te bevorderen.

Hoe kunnen we de volkstuinparken 
inzetten bij verduurzaming van de 
maatschappij? Dit lab heeft als doel 
het imago van volkstuinparken te 
vernieuwen, een volkstuinpark voor 
iedereen en van alle tijden, door 
middel van duurzame maatregelen. 
Denk hierbij aan zonnepanelen, 
laadplaatsen voor elektrische 
auto’s, maar ook aan doorgang 
verlenen aan passanten via een 
wandelroute. 

Het tuinpark is duurzaam
Hart van Bret
Circular (waste) XperienceRainproof
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De Groote Braak (in 1972) (foto: Stadsarchief Amsterdam)

Versterken van de 
natuur, verrassen 
en beleven
Het laatste huis, voormalig 
woonboerderij Braxhoofden, ligt 
op een unieke plek in De Bretten: 
aan waterplas de Groote Braak 
en natuurgebied De Kluut. De 
Groote Braak is ontstaan door 
een dijkdoorbraak in 1675. De 
slinger in de huidige dijk met het 

Brettenpad is een uniek element 
in het landschap dat hier nog naar 
verwijst. Tijdens de aanleg van de 
haven van Amsterdam werd het 
overtollige zand afgevoerd en 
verspreid over deze groene scheg. 
In deze verlaten zandophopingen 
ontwikkelde zich spontaan nieuwe 
natuur en voedselrijk slib. Ideaal 
voor een vogel als de kluut om met 
zijn lange snavel in te foerageren. 

Het heringerichte natuurgebied is 
inmiddels beschermd en heeft nu 
een van de hoogste natuurwaardes 

van Amsterdam. Dit werd meteen 
benoemd door de deelnemers 
aan de eerste bijeenkomst. De 
natuurlijke kwaliteiten zijn hier 
hoog en aantrekkelijk. Tegelijkertijd 
verloedert de plek enorm. Is 
hier een balans mogelijk tussen 
ongereptheid en toegankelijkheid? 

Het laatste huis als entreeloca-
tie. Maak van Het laatste huis een 
entreelocatie met één of meer 
van de volgende functies: natuur-
informatie & educatie, kleinscha-
lige seizoensgebonden horeca of 

Het laatste huis1lab 
• Welke functies passen bij deze 

entree-locatie?
• Wat is er nodig om deze 

entree te realiseren 
(kortetermijnplannen én 
langetermijnwensen)? 

Onderzoeksvragen 
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De Kluut

Struinpad

Dubbele Buurt

Schaal 1 : 500

‘Welkom in De Bretten. Informatie de Bretten op-
waarderen over de gehele route op een toekomst-
bestendige en duurzame manier. Bestaande 
borden zijn verbleekt, verzakt en verkleurd.’ 

‘Markering op de Dijk 
voor het Struinpad in 
‘De Kluut’ en eventueel 
toekomstige functie 
Het laatste huis.’ 

‘Bankje om te rusten en 
uitzicht op de dijk.’
 

‘Plek voor openlucht museum 
en informatiepunt, om even te 
rusten en genieten van de 
natuur.’
 

‘In de zomer tijdelijke 
voorziening  voor koffie 
en broodje.’
 

‘Uitkijktoren over De 
Kluut. Informatie over 
het gebied De Bretten.’
 

‘Steiger om te zwem-
men. Prachtige water-
kant.’
 

‘Kanoverhuur. Kleine 
recreatieve invulling.’
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‘Welkom in De Bretten. Informatie de Bretten op-
waarderen over de gehele route op een toekomst-
bestendige en duurzame manier. Bestaande 
borden zijn verbleekt, verzakt en verkleurd.’ 

‘Markering op de Dijk 
voor het Struinpad in 
‘De Kluut’ en eventueel 
toekomstige functie 
Het laatste huis.’ 

‘Bankje om te rusten en 
uitzicht op de dijk.’
 

‘Plek voor openlucht museum 
en informatiepunt, om even te 
rusten en genieten van de 
natuur.’
 

‘In de zomer tijdelijke 
voorziening  voor koffie 
en broodje.’
 

‘Uitkijktoren over De 
Kluut. Informatie over 
het gebied De Bretten.’
 

‘Steiger om te zwem-
men. Prachtige water-
kant.’
 

‘Kanoverhuur. Kleine 
recreatieve invulling.’

(foto's: Must stedebouw)

'Een uitkijktoren over De Kluut 
en informatie over het gebied 
De Bretten.'

'Volg de markering op de dijk 
en ga op ontdekkingstocht via 
het struinpad in De Kluut.' 

'Maak de bijzondere plek 
van 'Het laatste huis' weer 
toegankelijk voor iedereen.'

Met respect voor 
de omgeving

Ontdekken

Verwelkomen

kleinschalige landbouw. Dit zijn 
mogelijk passende functies voor 
dit gebied. Doordat de ligging en 
de identiteit van dit gebied anders 
is dan bijvoorbeeld de Tuinen 
van West of het Westerpark past 
grootschalige horeca niet bij deze 
omgeving. Daarnaast is de plek al-
leen toegankelijk voor voetgangers 
en fietsers. Wel zou er kleinschalige 
of seizoensgebonden horeca kun-
nen plaatsvinden, wellicht gecom-
bineerd met een schaapskooi of 
andere functies als kunst, cultuur 
en educatie. Zolang de functie en 

gebruik maar onderdeel zijn van de 
natuurlijke omgeving. Hierbij is het 
belangrijk dat iemand of een col-
lectief zich verantwoordelijk voelt 
voor deze plek en het kan onder-
houden. 

De uitgesproken slinger in de dijk 
en de locatie in De Bretten leent 
zich perfect voor een uniek vorm-
gegeven landschappelijk object. 
Denk aan kunst, een uitkijktoren 
of ooievaarsnest. Een object op 
deze plek kan een herkennings-
punt worden in De Bretten. Een 

markering die meerdere func-
ties kan bekleden en waarbij de 
natuurwaardes en beleving van 
het gebied versterkt worden. Een 
kleinschalig gebouw of object zal 
zich met natuurlijke materialen en 
uitstraling moeten voegen in de 
vier seizoenen.

Informatieborden in en over De 
Bretten en bij de grensovergang 
tussen Halfweg en Amsterdam zijn 
niet aanwezig, verbleekt of 
overwoekerd. Een kleine ingreep 
met grote impact kan zijn om een 

Uitkomsten na locatiebezoek (bron: MUST stedebouw)
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Acties

'Investeer in informatieborden over de gehele Bretten route op een 
toekomstbestendige en duurzame manier. Bestaande borden zijn 

verbleekt, verzakt en verkleurd.'

'Creëer een veilig voetpad en maak 
Het laatste huis toegankelijk.'

bord te plaatsen vanuit Halfweg 
dat je verwelkomt in Amsterdam 
en/of De Bretten. Informatieborden 
over De Kluut, De Groote Braak 
en de rest van De Bretten moeten 
worden vervangen en verhelderd 
worden. Daarnaast is er tussen 
Halfweg en het viaduct van de 
A5 alleen een fietspad aanwezig 
waar ook brommers rijden. De dijk 
voorzien van een veilig en toe-
gankelijk voetpad maakt het voor 
wandelaars mogelijk om de locatie 
Het Laatste Huis op een prettige 
manier te bezoeken. 

Meteen doen. Vanaf de dijk word 
je op dit moment niet geprikkeld 
om het gebied beneden aan de 
dijk te betreden en op ontdek-
kingstocht te gaan. De plek wordt 
niet onderhouden, is met groen 
overwoekerd en er ligt gedumpt 
afval. Dit in combinatie met de 
gesloten afscheidingen rondom de 
tuinhuisjes, maken het niet tot een 
uitnodigende plek. 

Met het verlies van de bewoners 
van boerderij Braxhoofden is ook 
het beheer van de plek verloren 

gegaan. Jammer genoeg is vanaf 
de dijk het struinpad niet zichtbaar 
waar je van augustus tot en met 
februari De Kluut kunt bewandelen. 
Met relatief simpele ingrepen kun-
nen de landschappelijke kwaliteiten 
van de plek vergroot worden. Denk 
aan het toegankelijk en bereikbaar 
maken van de waterkant langs de 
Groote Braak waardoor dit een 
unieke plek kan worden in De Bret-
ten.

Het is daarbij belangrijk om op 
zoek te gaan naar een kleine 

ondernemer, kunstenaar of be-
woner uit de omgeving die de 
entreefunctie(s) van Het laatste huis
kan realiseren en onderhouden. 
Waarbij het kansrijk is om dit te 
combineren met een landschappe-
lijk object als entreemarkering van 
De Bretten. 

Voetpad langs de dijk (bron: MUST stedebouw)Afslag naar Het laatste huis (bron: MUST stedebouw)Informatieborden (bron: MUST stedebouw) Tekening van mogelijke invulling van Het laatste huis - 
gemaakt tijdens labbijeenkomst
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Bretten

gesprek

Met Daan ter Avest en Hein 
Coumou

'Iemand moet verantwoordelijk 
worden voor het beheer van 
deze bijzondere plek!' Hein 
Coumou (lableider) en Daan ter 
Avest hebben een duidelijke 
visie over 'hun' stukje Bretten. 
De afgelopen maanden hebben 
zij, samen met andere LaBGreen- 
deelnemers, nagedacht over 
Het laatste huis. De plek in De 
Bretten waar Amsterdam eindigt 
en Halfweg begint. 

Hein, trekker van lab 1, fietst 
regelmatig door het gebied. 'Ik 
woon in Nieuw-West dus voor mij 
is De Bretten dichtbij. Ik vind het 
prachtig hoe je via De Bretten 
langzaam de stad uit kan fietsen.' 
Daan kende De Bretten alleen 
vanuit de auto. 'Misschien heb ik 
er weleens met de hond doorheen 
gelopen, maar dat was dan 
onbewust.' Hij heeft het gebied 

echt leren kennen door het lab. 
Dat hij aansloot bij Het laatste huis 
komt door het enthousiasme van 
Hein. 'Tijdens de labmarkt, waar 
alle labs zichzelf presenteerden 
had Hein zo'n goed verhaal, dat ik 
meteen aan de slag wilde’, vertelt 
Daan. 

Hoewel Hein het gebied al kende, 
werd hij toch verrast. 'Wat ik me 
van tevoren niet goed realiseerde 
is dat De Bretten werkelijk een 
natuurgebied is', vertelt Hein. 
'Het is op sommige plekken écht 
ongerept en ruw'. Daan knikt 
instemmend. 'Het is een prachtig 
gebied met kwetsbaar groen en 
veel potentie.' 

De afgelopen maanden bezochten 
de deelnemers van lab 1 meerdere 
malen de omgeving van Het 
laatste huis. Het is de plek waar 
ooit boerderij Braxhoofden 
stond. De broers die er woonden, 
onderhielden niet alleen hun 

stukje grond, maar ook de dijk. Na 
hun overlijden werd de boerderij 
gesloopt. Daarmee stopte ook 
het beheer van de plek en van 
de dijk. Er wordt op dit moment 
niet gehandhaafd. Het gevolg is 
verwilderde begroeiing, gedoogde 
tuinhuisjes en verweerde 
informatievoorziening. 'Maar', zegt 
Daan optimistisch, 'Met een paar 
kleine ingrepen kan je er al iets 
fantastisch van maken.' 

Wat de deelnemers vooral opviel 
was de bijzondere ligging van Het 
laatste huis. 'Je hebt een slinger 
in het landschap door de oude 
dijkdoorbraak uit 1675 die heel 
bijzonder is', legt Hein uit. 'Dan zit 
er nóg een slinger in het eilandje 
van Het laatste huis. En dan heb je 
De Kluut als waterrijk vogelgebied. 
Echt uniek, maar helemaal niet 
zichtbaar op dit moment.' Veel 
ideeën uit het lab gingen dan ook 
over de markering van de plek. 
'Het kan al iets kleins zijn als een 

bord Welkom in Amsterdam', 
legt Hein uit. 'Of juist een echte 
eyecatcher', meent Daan, 'gemaakt 
door een artist in residence.' 
'Maar', gaat hij verder, 'Ook een 
ooievaarsnest is al goed.'

In lab 1 is ook veel gesproken 
over informatievoorziening in De 
Bretten. 'Op dit moment staan er 
op verschillende plekken borden', 
vertelt Hein. 'Maar deze zijn 
verbleekt of overwoekerd. Het 
zou mooi zijn als hier iets mee 
gedaan wordt.' 'Dat moet sowieso', 
stelt Daan. Hij zou graag zien dat 
de informatie centraal geplaatst 
wordt. Zelf denkt hij aan een 
fietsoverkapping met bankjes, waar 
de informatieborden in hangen. 
'Zo creëer je een plek waar fietsers 
kunnen uitrusten. Terwijl ze hun 
boterhammetjes eten, lezen ze 
de informatie. Twee vliegen in 
één klap!' Er zou ook een strandje 
gecreëerd kunnen worden bij De 
Groote Braak. 'Als de beschoeiing 

weggehaald wordt, dan ontstaat 
een unieke plek om te zonnen in 
De Bretten', aldus Daan. 
Een grootschalige 
horecaonderneming vinden beiden 
niet passen op deze plek. Volgens 
Hein is de omgeving er niet 
naar. 'Het heeft écht een andere 
identiteit dan bijvoorbeeld de 
Tuinen van West of het Westerpark. 
Met al deze natuurkwaliteiten, 
groenkwaliteiten en het water moet 
je grootschalige horeca niet willen.' 

Kleinschalige, seizoensgebonden 
horeca zou wel kunnen. Daan 
heeft daar wel ideeën over. 'Je 
zou schapen kunnen inzetten om 
het gebied te beheren. Daaraan 
gekoppeld een schaapskooi, 
eventueel voorzichtige landbouw. 
En dan een kleine herberg waar 
je beschutting kan vinden en 
verse schapenmelk kan drinken. 
Dát is toch mooi!' Hein kan 
zich daarin vinden. 'Zolang het 
maar ondergeschikt is aan de 

natuurwaardes van De Bretten 
en beheer belangrijker blijft dan 
commercie.' 

Het proces binnen lab 1 was 
volgens Hein en Daan ontzettend 
prettig. 'Wat ik heel bijzonder 
vind aan dit project is de vrijheid 
die je hebt als lab, er was alleen 
een onderzoeksvraag', zegt Hein. 
'Daardoor was er een hele open 
sfeer.' Daan is het daarmee eens. 
'Door die vrijheid analyseer je 
beter en ben je creatiever. Alles 
kan, als je het zelf aandraagt.' 
Beiden hopen dat de gemeente 
hun ideeën oppakt. 'Maar', 
waarschuwt Daan, 'we moeten wel 
voorzichtig zijn met De Bretten en 
het niet teveel aanharken.' 'Er is 
waarschijnlijk geen budget om alles 
uit te voeren', zegt Hein. 'Maar 
er moet in ieder geval iemand 
verantwoordelijk worden voor het 
beheer van het gebied rondom Het 
laatste huis. Want het kan écht heel 
leuk worden daar!' 

Daan en Hein (foto: Edwin van Eis) 

Lab op excursie (foto: MUST stedebouw)

32 33



Natuur beleven 
door behoud, 
educatie en 
recreatie
De deelnemers uit het lab Een park 
voor iedereen waren erg gepassio-
neerd over De Bretten. Tijdens het 
participatietraject stond de waarde-
ring voor De Bretten centraal. De 
natuur van De Bretten met zijn flora 

en fauna bleek een inspiratiebron 
om de ideeën en de functie van 
De Bretten vorm te geven. Volgens 
de deelnemers staat De Bretten 
bekend om zijn ongerepte natuur, 
weidse vergezichten en rust.  
Om de natuur een hoofdrol te 
laten spelen in de toekomstbe-
stendigheid van De Bretten zijn 
de volgende waardes van belang: 
recreatie, educatie en beleven door 
behouden.  

Wenselijke functies in toekomst-
bestendig De Bretten.
Recreatiefunctie; De Bretten dient 
bezoekers mogelijkheden te bie-
den om in het gebied te verblijven 
en van de natuur te genieten. Denk 
hierbij aan een informatiecentrum 
met natuureducatie voor verschil-
lende doelgroepen en zitbanken/-
objecten om van het uitzicht te 
genieten.

Educatiefunctie; Door natuureduca-
tie in De Bretten mogelijk te maken 
voor verschillende doelgroepen 

Labsessie (foto: Heidi de Boer)

Een park 
voor iedereen2lab 

• Welke functies zijn mogelijk 
in De Bretten (gebaseerd op 
identiteit, voorbeeldparken én 
behoeften)?

• Wat zijn de behoeften van de 
doelgroepen? 

• Hoe maken we De Bretten 
fijnmazig toegankelijk? 

• Welke mogelijkheden kun je 
gebruiken om bekendheid van 
het park te vergroten? 

• Hoe kan De Bretten een 
schakel vormen in het grotere 
netwerk (Amsterdam e.o.)? 

Onderzoeksvragen 
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AGENDA
De Bretten
Activiteiten 
van de maand

'In De Bretten ervaar je een hele 
andere snelheid, heerlijk!'

'Er moeten meerdere bestemmingen komen met goede verbindingen ertussen. 
Niet voor elke groep mensen verschillend, maar door elkaar lopend, 
waardoor het een geheel wordt.'

'Geniet van de flora en fauna van De Bretten. 
Natuur is van grote betekenis voor 

het welzijn van mens en dier.'

'Maak van De Bretten niet alleen een plek om van A naar B te gaan, 
maar ook een plek om te verblijven.'

Een park voor iedereen (bron: MUST stedebouw)
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Leren van De Bretten (foto: John Hagen Fitzgerald)

Acties

wordt bewustzijn over de natuur 
gecreëerd. Onderwijs over flora 
en fauna in De Bretten kan veel 
positieve impact hebben op hoe 
mensen met de natuur omgaan. 

Beleven door behouden; De natuur 
van De Bretten dient in zijn waarde 
gelaten te worden. Bezoekers 
moeten de gelegenheid krijgen om 
te genieten van de flora en fauna 
van De Bretten, waarbij de rust 
en ongereptheid zoveel mogelijk 
behouden blijft. 

Gezondheidsfunctie; Creëer de 
mogelijkheid om te kunnen be-

wegen en tegelijkertijd te mogen 
genieten van de natuur.

Diverse doelgroepen bereiken. 
De deelnemers van het lab wil-
len voornamelijk natuur kunnen 
beleven door behoud, omdat zij 
De Bretten waarderen om zijn 
ongerepte natuur, wildheid, weidse 
vergezichten en rust. Zij missen 
hiervoor rustplekken en recrea-
tiemogelijkheden om voor een 
langere tijd in De Bretten te verblij-
ven. Denk hierbij aan een informa-
tiecentrum met toilet, zitobjecten 
en prullenbakken. Ook missen zij 
een plek waar informatie gewon-

nen kan worden over de flora en 
fauna van het gebied. Daaraan 
gekoppeld ontbreekt er een plek 
waar vooral de jeugd geïnformeerd 
kan worden. 

Toegankelijkheid. Door wegbe-
wijzering van routes te verbeteren 
en overzichtelijker te maken, kan 
De Bretten toegankelijker gemaakt 
worden. Verder moeten fysieke 
verbindingen verbeterd worden. In 
lab 3 is dit opgepakt.

Actief bekendheid genereren. 
Door activiteiten te organiseren 
wordt de bekendheid van het 

gebied vergroot. Deze activiteiten 
worden voor verschillende doel-
groepen georganiseerd, zodat er 
voor ieder wat wils is. Denk hierbij 
aan een variëteit van activiteiten 
voor verschillende leeftijdscate-
gorieën, maar ook specifiek voor 
vogelaars, wandelaars en sporters. 
Bovendien is 'branding', het onder 
de aandacht brengen van de identi-
teit van De Bretten bij bezoekers, 
zeer belangrijk. Bijvoorbeeld 
binnen de 'citybranding' van de 
stad. Door middel van een jaarlijks 
communicatieplan kan informatie, 
over De Bretten zelf én de activi-
teiten die worden georganiseerd, 

verspreid worden via digitale en 
papieren kanalen vanuit stadsdeel 
Nieuw-West (zoals kranten, flyers 
en nieuwsbrieven). Op deze manier 
wordt informatie over De Bretten 
toegankelijker. 

De Bretten als schakel in Amster-
dam en omstreken. De Bretten 
vormt een schakel in het grotere 
netwerk van groengebieden (zie 
afbeelding p.15 en tekst op p.53). 
In LaBGreen zijn al verschillende sa-
menwerkingsverbanden opgestart. 
Samenwerkingsverbanden tussen 
Tuinen van West, stadsdeel Nieuw-
West, Landschap Noord-Holland, 

Recreatieschap Noord-Holland, de 
twee volkstuinparken in De Bretten 
en met ondernemers en bewoners 
uit Nieuw-West moeten verder wor-
den geïntensiveerd. Door betere 
verbindingen met de omliggende 
groengebieden te creëren kan de 
toekomstbestendigheid van De 
Bretten gewaardborgd worden. 

 

De Bretten anders bekijken (foto: Laura Dehé)Rusten in De Bretten (foto: MUST stedebouw)Spelen in De Bretten (foto: Edwin van Eis)
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Bretten

gesprek

Met Marissa Buur en Nol van ‘t 
Schip

Het is een warm weerzien 
tussen Marissa Buur en Nol van 
’t Schip bij aanvang van het 
Brettengesprek. ‘Op de kick-
offbijeenkomst van LaBGreen 
raakten we aan de praat’ vertelt 
Nol. We bleken beiden in Bos en 
Lommer te wonen en ook nog 
eens bij elkaar om de hoek.' ‘We 
hadden meteen een klik’, lacht 
Marissa.

Het Tuinstadhuis is de werkplek 
van Marissa en ligt op slechts een 
aantal minuten wandelen van De 
Bretten. Voor Marissa is het een 
vanzelfsprekende route geworden. 
‘Als lableider ben ik De Bretten 
echt gaan ontdekken’. Toen er nog 
boerderijen stonden zwom Nol 
er wel eens. Sinds vijf jaar heeft 
Nol een tuinhuis op Tuinpark De 
Bretten. Zijn verbondenheid met 
De Bretten was aanleiding om in te 

stappen bij LaBGreen. 

De animo voor dit lab was groot en 
mensen waren nieuwsgierig naar 
de insteek. Centrale vraag was hoe 
De Bretten een grotere trekpleister 
zou kunnen worden waardoor 
meer mensen van het gebied 
kunnen genieten. ‘Bij verschillende 
deelnemers bestond een zekere 
angst dat De Bretten een groot 
park zou gaan worden’. En niet 
onterecht: Amsterdam groeit 
ieder jaar en de recreatiedruk op 
groengebieden neemt toe. ‘Het 
was ontzettend fijn om te merken 
dat we in LaBGreen een open 
gesprek konden hebben en dat er 
naar ons geluisterd werd’, reageert 
Nol. 

Dat elke LaBGreen-deelnemer 
zijn of haar eigen idee had over 
wat 'Een park voor iedereen' 
betekende hadden Marissa en 
Nol wel verwacht. Zoveel mensen, 
zoveel meningen. 'Bij de eerste 

labsessie bijvoorbeeld lag de focus 
erg op natuurbehoud', herinnert 
Marissa zich. ‘Een speeltuin zou 
niet passen in De Bretten. Toen ik 
zei dat er al twee speeltuinen zijn, 
was men verrast.’ 

Nol heeft bij elke bijeenkomst 
benadrukt dat De Bretten zoveel 
meer is dan alleen natuur en 
dat voor ieders behoefte plek 
is. ‘We hebben De Bretten 
opgedeeld onder de deelnemers 
van ons lab en hierdoor werden 
meerdere interessante plekken 
aangewezen voor bijvoorbeeld 
een informatiecentrum met 
horecagelegenheid of uitzichtpunt.’ 

De Bretten kan bestemmingen 
bieden voor diverse doelgroepen 
om te verblijven. Denk aan 
schoolkinderen, vogelaars, 
zwemmers en wandelaars. 
‘Belangrijk is dat er goede routes 
tussen aanwezig zijn’, zegt Nol. 
‘Hierdoor vormt De Bretten één 

geheel en lopen de verschillende 
plekken goed in elkaar over.’

Ook de volkstuinparken in De 
Bretten zouden een bestemming 
kunnen worden. Nols volkstuinpark 
De Bretten probeert het 
volkstuinpark stapje voor stapje 
steeds meer openbaar te maken. 
‘Maar dat is niet gemakkelijk’, zegt 
Nol. 'Veel tuinders zijn bang voor 
criminaliteit. Het is de bedoeling 
dat mensen uit de buurt er een 
rustmoment vinden. Zo hebben we 
een fontein in de vijver geplaatst en 
picknicktafels neergezet. Daarnaast 
hebben we een ruilhuis gemaakt 
waar je spullen kan ruilen.’ 

Via LaBGreen is het volkstuinpark 
ook in contact gekomen met 
Pantar, een werkplek voor 
mensen met een beperking tot de 
arbeidsmarkt. ‘Ons volkstuinpark 
ligt ernaast en daarom hebben we 
gekeken naar een samenwerking. 
We willen nu ook een bruggetje 
over de sloot maken zodat 
medewerkers van Pantar bij 
ons op het volkstuinpark een 
wandelingetje kunnen maken en wij 
sneller bij hun aan kunnen kloppen 
met vragen over planten.’

‘Jouw medetuinders hebben ook 
meegedaan bij andere labs van 
LaBGreen, is het niet?’, vraagt 
Marissa. Nol knikt instemmend. 'Zo 
kunnen we alle ideeën met elkaar 
doornemen en de verschillende 
invalshoeken van de labs en de 
deelnemers bespreken’. ‘In je 
eentje red je het niet’, gaat Nol 
verder. 'Daarom kijken we bij 

andere volkstuinparken hoe zij het 
doen.’ 

Nol was positief verrast dat 
na een aantal bijeenkomsten 
er eensgezindheid ontstond. 
‘Niet voor elke doelgroep een 
afgesloten stukje, maar De Bretten 
als een doorlopend gevormd 
geheel’. Nol is benieuwd naar de 
vervolgstappen die LaBGreen gaat 
maken. ‘We hebben samen veel 
ideeën en wensen aangedragen.’

Beiden zijn anders tegen De 
Bretten aan gaan kijken. ‘Ik 

ben meer bewust geworden 
van de andere snelheid die 
je er ervaart, heerlijk!’, vertelt 
Marissa enthousiast. 'En dat op 
fietsafstand’. Nol is nog beter gaan 
kijken in zijn Bretten. ‘Als er een 
boom omvalt dan blijft het hier 
gewoon liggen. Ze laten hier de 
natuur zijn gang gaan.’ 

Marissa en Nol (foto: Richard Mouw)

Marissa en Nol (foto: MUST stedebouw)
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Ervaren dat je aan 
een park woont 
of werkt
Afgesneden van de omgeving en 
doorsneden door grote infrastruc-
tuur heeft De Bretten niet direct de 
kenmerken van een geliefd park of 
recreatiegebied. Maar toch heeft 
het als zodanig wel degelijk grote 
waarde voor haar bewoners en be-
zoekers. Het gebied is bekend bij 

menigeen en wordt zowel gebruikt 
voor recreatie of als route op weg 
van huis naar werk. Ook buiten 
Amsterdam heeft De Bretten 
bekendheid door een eigen NS-
wandelroute. Maar het potentieel 
bezoekersbereik is veel groter. Niet 
alleen kunnen de banden versterkt 
worden met de omliggende woon- 
en werkgebieden, uit het lab is 
ook naar voren gekomen dat De 
Bretten een plek is waar álle Am-
sterdammers rust kunnen vinden. 
Om deze mensen te betrekken bij 
en te verbinden met De Bretten zet 

lab 3 in op verleiden, faciliteren en 
binden. 

Verbind de buitenwereld met De 
Bretten en De Bretten met de we-
reld erbuiten. Verleiden is mensen 
nieuwsgierig maken, zodat ze het 
gebied willen bezoeken. De Bret-
ten moeten daarvoor zichtbaarder 
en bekender worden. Bijvoorbeeld 
door fysieke inrichtingselementen 
te plaatsen in en rond het gebied 
zelf. Denk aan oriëntatiepunten, 
hoogteaccenten, markante kunst, 
poorten, etc. Het vergroten van de 

Wonen en werken 
aan het park3lab 

• Hoe verbind je de 
buitenwereld met De Bretten 
en De Bretten met de 
buitenwereld?

• Hoe geef je de randen van 
het park vorm, om de woon-
werkrelatie met het park te 
verbeteren en de randen van 
het park te integreren met de 
omgeving?

Onderzoeksvragen 

Referentiebeeld 'zichtbaarheid van een park' (foto: Martin Wolters)
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Verleiden

Faciliteren

Binden

• Maak zichtlijnen naar het park
• Plaats nieuwsgierig makende, 

goed zichtbare objecten
• Verwijs met borden naar De 

Bretten
• Ontwikkel een 

informatiecentrum met 
horecagelegenheid

• Prijs natuur en avontuur aan

• Maak meer veilige oversteken
• Bied meer mogelijkheden tot 

vervoer naar De Bretten
• Creëer herkenbare entrees
• Versterk de natuurbeleving, 

verblijf en buitensport en -spel

• Zorg voor natuurbeleving en  
verblijfsmogelijkheden waar 
mensen voor terugkomen en het 
gebied koesteren

zichtbaarheid kan ook door middel 
van 'branding', zoals artikelen in 
kranten of tijdschriften en via social 
media of mond-tot-mond reclame.  
Faciliteren is het verbeteren van de 
bereikbaarheid en het creëren van 
recreatie in de vorm van verblijfs- 
en informatievoorzieningen. 

Vanuit de omliggende gebieden is 
goede bereikbaarheid nodig in de 
vorm van snelle, veilige en aantrek-
kelijke routes. Onderscheidend 
recreatief-toeristisch publieksver-
voer, dat past bij de identiteit van 

De Bretten kan een toegevoegde 
waarde hebben. Langs de noord-
rand kan de relatie tussen De 
Bretten en Sloterdijken versterkt 
worden door trappen bij het dijkje 
te plaatsen die verleiden tot een 
kijkje over de dijk, het natuurge-
bied in. Enkele leuke zitplekken 
maken het mogelijk er te verblijven 
en te genieten van het uitzicht. 

Op oevers kunnen mooie ver-
blijfsplekken gecreëerd worden. 
De Haarlemmervaart en de Groote 
Braak en hun oevers krijgen een 

belangrijke recreatie- en verblijfs-
functie.

Binden is ervoor zorgen dat bezoe-
kers het park waarderen en vaker 
terugkeren. Dit kan het resultaat 
zijn van bovenstaande punten. 
Maar het vergt ook continuïteit in 
beheer en vernieuwing, zodat de 
verleidingen en verbindingen bij de 
tijd en op kwaliteit blijven.
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foto’s door: Martin Wolters

De harde en zachte randen van 
het park vormgeven. Aan de 
randen van De Bretten liggen de 
belangrijkste ontwerpopgaven. 
Om te zorgen dat de aanliggende 
woon- en werkgebieden een be-
tere relatie met De Bretten krijgen, 
zijn nieuwe visuele en functionele 
verbindingen nodig. 

Visuele verbindingen kun je leggen 
door het uiterlijk en de inrichting 
van de openbare ruimte rondom 
het park aan te laten sluiten bij De 
Bretten. Op deze manier schep je 
een relatie via de openbare inrich-
ting en zorg je voor routing naar 

het park. Ook zichtlijnen en oriën-
tatiepunten kunnen helpen. Denk 
bijvoorbeeld aan uitkijkpunten, 
Brettenletters, hoogteaccenten, 
kunst en informatieborden.  

Bij de entrees aan de randen van 
het park kunnen trekpleisters 
geplaatst worden met zowel een 
publieks- als verblijfsfunctie. De 
randen zelf kan je een recrea-
tieve functie geven. Denk aan de 
Haarlemmervaart, het dijkje aan 
de Sloterdijkzijde en De Groote 
Braak. Zij kunnen dienen als fysieke 
opstap naar het park. 

Landmarks wekken interesse op en 
zorgen voor herkenning. Bijvoor-
beeld een vogelbroedwand met 
Brettenletters op de noordelijke 
oever van de Haarlemmervaart, 
die zichtbaar is vanaf de Haarlem-
merweg. Of een uitkijktoren met 
markante kunst, entreepoorten of 
mooie, herkenbare verkeers- of 
infoborden.

Lange zichtlijnen en uitkijkpunten 
aan de randen van het gebied 
zorgen voor een fraaie blik op de 
Brettennatuur. Een goede plek 
voor uitkijkpunten is het dijkje aan 
de noordzijde van De Bretten. 

Vanaf de Haarlemmerweg wordt 
door middel van de groeninrichting 
en beheer gezorgd voor meer zicht 
op het gebied.

Op de cruciale knooppunten waar 
men De Bretten binnengaat wordt 
de entreefunctie sterk geactiveerd 
en herkenbaar. Het worden mar-
kante hotspots, waar verschillende 
activiteiten en routes samenkomen 
en waar men prettig kan verblijven.

Recreatief activeren van de ran-
den. De Haarlemmervaart heeft 
potentie om waterrecreatie op het 
water en vanaf de oever mogelijk 

te maken. Er kunnen mooie ver-
blijfsplekken op de oevers worden 
gecreëerd en ook aanland- en 
instapsteigers of overdraagpunten 
voor diverse watersportvormen 
behoren tot de mogelijkheden. Het 
grootste deel van de noordelijke 
oever behoudt een natuurlijke 
inrichting. Door langs beide oevers 
wandel- en fietspaden te plaatsen, 
worden de vaart en oevers beleef-
baarder en bereikbaarder. De vaart 
of een van de oevers kan gebruikt 
worden als een route voor onder-
scheidend en duurzaam recreatief-
toeristisch publieksvervoer. Denk 
bijvoorbeeld aan een trekschuit of 

een innovatief zelfrijdend parktrein-
tje. Ook is er de wens De Haarlem-
merweg te versmallen naar twee 
rijbanen met een lagere maximum 
snelheid. 

Door trappen, struinpaden en 
verblijfsplekken toe te voegen aan 
de dijkjes aan de Sloterdijkenzijde 
worden deze toegankelijker en 
sluiten zij beter aan bij De Bretten. 
Ook wordt het geitenkamp per 
wandelroute bereikbaar. Eventueel 
kan onderscheidend recreatief-
toeristisch publieksvervoer langs of 
over de dijkjes voeren.

'De Bretten hebben een veel groter 
potentieel bezoekersbereik.'

Maak nieuwe oeverplekken (foto: Martin Wolters)Creëer nieuwe routes (foto: Martin Wolters)Markeer de entrees (foto: Martin Wolters) Zorg voor herkenningspunten (foto: Martin Wolters)

'Verbeter niet alleen de verbinding met 
het park voor mensen, maar ook voor 

dieren en planten.'

'Vanaf de dijk zouden vaker struinpaden 
het gebied in kunnen gaan.'

46 47



Bretten

gesprek

Lab 3 omvatte met Wonen en 
werken aan het park een heel 
breed thema. Wie wonen of 
werken er aan het park? Komen 
zij in De Bretten en wat doen ze 
er? Kennen omwonenden en nabij 
werkenden De Bretten eigenlijk 
wel? 

Felix Weijdema en Martin Wolters 
kennen De Bretten in ieder 
geval wel. Martin werkt al jaren 
als stedenbouwkundige voor 
de gemeente Amsterdam aan 
Nieuw-West en is met zijn kennis 
over De Bretten gevraagd één 
van de lableiders te zijn. Felix 
fietst altijd met plezier door De 
Bretten en denkt graag mee over 
de toekomst. Niet alleen is het de 
kortste route naar zijn werk maar 
ook zijn interesse in groen speelt 
mee: Felix is opgeleid als bioloog 
en De Bretten blijft hem boeien.

‘Tussen de Seineweg en de 
Australiëhavenweg kan je goed 

ijsvogels en nachtegalen spotten. 
Met de nachtegalen gaat het in 
Nederland nogal slecht, maar hier 
in De Bretten zit een bosschage 
waar ze van houden’, vertelt Felix 
enthousiast. Martin is hiermee 
bekend en vervolgt: ‘Voordat 
LaBGreen begon ben ik bezig 
geweest om op dit stuk een 
vogelbroedwand te realiseren. Hier 
zou dan in het groot ‘De Bretten’ 
op te lezen zijn. Zo sla je twee 
vliegen in één klap: je versterkt de 
ecologie en je maakt De Bretten 
bekender bij het grote publiek’. 
Dat de bekendheid van De Bretten 
laag is, beaamt Felix. ‘Het is op 
sommige plekken zo stil, daar komt 
bijna niemand’. 

Maar er is een kentering gaande – 
er komen steeds meer gebruikers 
en recreanten. ‘Zo komen er door 
de komst van hotels en woningen 
bij Sloterdijk meer mensen in De 
Bretten’, merkt Martin op. Felix 
werkte tot voor kort in Sloterdijk 

Centrum. ‘Dat was een van de 
meest troosteloze plekken in de 
wijde omgeving, maar door alle 
nieuwe stadsontwikkelingen wordt 
dat echt veel leuker. Zo ben ik lid 
geworden van de stadswijngaard 
bij de Tuin van Bret. Ook kan ik 
echt genieten van het vernieuwde 
stationsplein (Orlyplein red.). Je 
ziet daar soms dieren over het 
voetpad schieten!’

Ook de omgeving van de Seineweg 
kan wel een impuls gebruiken. 
‘Tuinpark De Bretten, sportpark 
Spieringhorn en de aan weerszijden 
gelegen bedrijventerreintjes zijn 
stuk voor stuk grote blokken 
die weinig met elkaar te maken 
hebben’, zegt Martin. ‘Die kunnen 
veel meer met elkaar doen. Ook 
zien wij daar kansen om een 
vernieuwde entree naar De Bretten 
te maken met veilige en logische 
oversteken en nieuwe paden de 
Bretten in.’ ‘En maak een plek waar 
je wat kan drinken’, vult Felix aan.

Met Felix Weijdema en Martin 
Wolters

‘In het lab vonden we dat het 
avontuurlijke, speelse en ruige 
karakter De Bretten zo uniek 
maakt’, vertelt Felix. ‘Daar moeten 
nieuwe ontwikkelingen dan ook op 
voortborduren. Maak bijvoorbeeld 
meer struinpaden of iets als een 
natuurlijke boomschommel.’ ‘Ha 
ja, de guerillaspeelplek, daar werd 
iedereen enthousiast van’, reageert 
Martin. 

Gedurende het lab viel het op 
dat veel ideeën overeenkwamen 
met de ideeën uit andere labs. 
Felix somt op: ‘Het maken van 
speelplaatsen, een uitkijktoren en 
een brug naar Tuinen van West 
hoorden we vaker’. Martin merkt 
op dat er veel overlap was. ‘Ik heb 
geleerd dat je daarmee essentiële 
dingen vangt die je misschien 
anders zou missen. Wel denk ik dat 
we met een meer divers publiek 

een rijker perspectief hadden 
kunnen krijgen op de wensen 
van de omwonenden en nabij 
werkenden.’

Halverwege LaBGreen De Bretten 
zijn we nu. Omdat LaBGreen geen 
vooropgezet plan had, was het 
voor beiden eerst even aftasten. 
‘Er was weinig sturing en het grote 
idee was me niet meteen duidelijk. 
En eigenlijk nog steeds niet’, 
bekent Felix. ‘Maar dat went en 
doordat je met gelijkgestemden 
kan praten over De Bretten kom je 
tot heel verrassende ideeën.’ Zo 
bleef het in lab 3 niet enkel bij het 
verzinnen van ideeën. 

‘Uiteindelijk hebben we samen 
een strategie ontwikkeld hoe je De 
Bretten zou kunnen verbeteren: 
maak mensen nieuwsgierig, zorg 
voor goede bereikbaarheid met 

langzaam verkeer en openbaar 
vervoer en bind mensen zodat 
ze vaker terugkomen en actieve 
gebruikers en makers worden van 
De Bretten’, somt Martin op. ‘Zo 
krijg je niet alleen fysieke maar ook 
mentale verbindingen’. 

Martin rekent erop dat alle 
resultaten van LaBGreen worden 
gekoppeld aan het grotere geheel, 
aan een analyse over de werking 
van het gebied. ‘Dat miste ik soms. 
Als stedenbouwkundige start je 
veelal met het maken van een 
goede analyse’. ‘Het ontwikkelboek 
moet echt de overkoepelende 
ideeën samenbrengen in een 
eenduidig verhaal en daar gaan 
we nu hard mee aan de slag.’ Felix 
luistert aandachtig en krijgt er wel 
vertrouwen in. ‘Er bestond ook 
zoveel animo om mee te denken 
over het gebied, dat was leuk om 
te zien.’ 

‘De uitkomsten van het 
ontwikkelboek hebben hopelijk 
meteen gevolgen’, spreekt 
Martin uit. ‘Bijvoorbeeld voor Het 
laatste huis’ (thema van lab 1). 
‘Zo is LaBGreen in gesprek met 
de afdeling Vastgoed binnen de 
gemeente om ervoor te zorgen 
dat Het laatste huis een publieke 
en recreatieve functie kan krijgen 
– met aandacht voor de natuur. 
Het bestemmingsplan maakt dit 
gelukkig al mogelijk. Op die manier 
voegt Het laatste huis iets toe aan 
De Bretten.’ Het vormt een mooie 
afsluiter van dit Brettengesprek!

Op ontdekkingstocht via het water (foto: Martin Wolters)

Felix en Martin (foto: Richard Mouw)
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Water als dienst, 
belevenis en leer-
school
Het is niet voor iedereen meteen 
zichtbaar, maar De Bretten is een 
voorbeeldgebied hoe je om moet 
gaan met water. Het neemt water 
op, houdt het vast en geeft het 
op als het nodig is. Maar water is 
niet alleen een opgave of dienst, 
maar kan ook een belevenis en 

leerschool zijn. Al deze aspecten 
hebben we in het lab onderzocht. 
Door middel van excursies en 
bijeenkomsten hebben we gekeken 
wat het water kan betekenen voor 
De Bretten en wat De Bretten kan 
betekenen voor het water. 

Rainproof tegen verdroging. Door 
een aantal gegraven waterlopen, 
die verbonden zijn met De 
Kluut, wordt het gebied niet te 
droog en niet te nat. Ook is er 
een verbinding gemaakt met de 
Groote Braak via de Kluut. Hier 

wordt bij een tekort aan water, 
water ingelaten dat vervolgens 
langzaam van de Kluut naar de 
Lange Bretten loopt. Door deze 
langzame toevoer functioneert 
De Kluut als een helofytenfilter 
waardoor het water wordt 
gezuiverd. In de Lange Bretten zijn 
stuwen in de waterlopen gemaakt 
die het water op een gewenst 
hoog peil kan houden. Bij te grote 
watertoevoer door zware regenval 
stromen de stuwen over. Het 
overschot aan water wordt dan 
via het gemaal ten oosten van de 

Rainproof4lab 

De waterrijke Bretten (foto: Edwin van Eis)

• Hoe ga je verdroging tegen?
• Hoe voorkom je dat bij 

toenemende wateroverlast 
het park minder betreedbaar 
wordt?

• Hoe kan De Bretten een 
betere schakel vormen in het 
grotere natuurnetwerk van 
Noord-Holland?

• Welke bijdrage kunnen de 
Waterschappen hebben?

Onderzoeksvragen 
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Acties

Herstel en vergroot waterlopen 
(foto: Pieter Boekschooten)

Maak tuinhuizen, loodsen en kantoren rain-
proof (foto: Daniel von Appen)

Leg routen en plekken aan langs het water
(foto: Pieter Boekschooten)

Schets met rainproof maatregelen - gemaakt tijdens labbijeenkomst.

Australiëhavenweg afgevoerd naar 
de Haarlemmervaart.

Wateroverlast controleren. 
Door klimaatverandering treedt 
toenemende wateroverlast 
op in De Bretten. Het huidige 
waterstelsel dat is opgezet om 
verdroging tegen te gaan kan 
het surplus aan water niet altijd 

aan. Om dat probleem op te 
lossen wordt gedacht aan het 
vergroten van het waterstelsel 
door verbreding van de huidige 
waterlopen. Eventueel kunnen een 
beperkt aantal nieuwe waterlopen 
aangebracht worden.  

Toegankelijkheid over water. Dit 
lab onderzocht de toegankelijkheid 

van het gebied via waterlopen. Zo 
blijkt dat varen binnen het gebied 
door peilverschillen niet mogelijk 
is. Een doorvaart aanbrengen 
is niet wenselijk, voornamelijk 
omdat dan de spoorweg Haarlem-
Amsterdam doorkruist moet 
worden. Ten noorden van de Lange 
Bretten ligt de Verlegde Rijnlandse 
Hoogwaterkering, een primaire 

dijk die absoluut niet doorbroken 
mag worden. Een waterverbinding 
met Sloterdijk 3 is dan ook niet 
mogelijk. Fysieke en visuele 
toegankelijkheid is wel te realiseren 
door verbreding en verlenging 
van de waterlopen. De bredere 
waterlopen bieden zichtlijnen door 
het gebied. Daarnaast worden 
onderhoudsstroken aan één zijde 

langs het water verbeterd of 
aangelegd. Hiermee wordt de 
toegankelijkheid van het gebied 
vergroot. 

De Poel. In het lab is gekeken 
naar een vergelijkbaar gebied ter 
referentie: De Poel aan de oostkant 
van het Amsterdamse Bos. Dit 
natte gebied kent ook waterlopen 

en een beperkte toegankelijkheid, 
die in het broedseizoen deels kan 
worden afgesloten, waarbij er 
struinpaden langs het water lopen.

De Bretten als schakel in het 
grotere natuurnetwerk van 
Noord-Holland. De recreatieve 
verbindingen van De Bretten 
met de omgeving kent een 
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Belevenissen

Kennismaken met de historie (bron: Historische Atlas Nederland) Struinen door natuur (foto: Pieter Boekschooten) Spelen met water (rechtenvrij)

aantal knelpunten waaronder de 
recreatieve verbinding met de 
Tuinen van West en de natuur- én 
recreatieve verbinding naar het 
centrum van Amsterdam. Bij het 
eerste knelpunt is de recreatieve 
verbinding totaal afwezig door
de barrière van de N200-Haarlem-
merweg. Bij het tweede knelpunt 
loopt de natuur- en recreatieve 
verbinding dood bij de Seineweg. 
Beide verbindingen zijn er erg 
slecht aan toe. 

Deze knelpunten bemoeilijken de 

verbinding met Sportpark Spiering-
horn. Onduidelijke wegbewijzering 
en omleidingen die niet erkend 
worden door gebruikers, zorgen 
voor ongewenste sluiproutes. In 
het project Sportpark Spieringhorn, 
worden deze calamiteiten herkend 
en wijzingen voorgesteld. Zoals 
de aanleg van waterpartijen ten 
oosten van de Seineweg, om de 
ongewenste sluiproutes onbruik 
te maken. Deze waterpartijen en 
-verbinding zijn essentieel voor de 
ecostrook ten noorden van Spie-
ringhorn dus ook voor De Bretten. 

Aan de westzijde van de Seineweg 
kunnen zowel ecologische als 
recreatieve verbindingen verbeterd 
worden. Verder zijn in de buurt 
twee interessante routes waar 
een verbinding mee gemaakt kan 
worden; het Limespad en de route 
langs de Stelling van Amsterdam.

Het water beleven. Het bestaande 
watersysteem is behoorlijk dicht-
gegroeid en de breedte van de 
aangelegde waterlopen is aan de 
smalle kant. Door verbreding én 
verlenging van sommige waterlo-

pen, tot aan het Brettenpad en Ver-
legde Rijnlandse Hoogwaterkering, 
ontstaan doorzichten die het water 
zichtbaarder maken. Uitbreiding 
van struinroutes kan samengaan 
met gevarieerde oversteekvormen 
zoals stapstenen of een touwbrug 
naast bestaande trekvlotjes en 
bruggen. Ook bijzondere water-
projecten zoals een paddenpoel en 
waterspeelplaats geven een impuls 
aan de beleving van het water. 
Spelen met water is de ultieme 
vorm van beleven. De Bretten 
én omgeving kennen een lange 

geschiedenis van waterbeheersing. 
In spelvorm kan dit, met uitleg, 
de beleving van dit wateraspect 
optimaliseren. 

Bijdrage van de Waterschappen.
Waterschappen Amstel, Gooi & 
Vecht (AGV) en Rijnland dragen 
zorg voor het grotere watersy-
steem rond De Bretten. De Groote 
Braak, de Haarlemmervaart, de 
dijken en enkele waterlopen in De 
Bretten vallen onder de zorgplicht 
van AGV. Bijna alle waterlopen 
binnen de Bretten vallen onder de 

zorgplicht van Amsterdam. Rijnland 
is verantwoordelijk voor het grote 
watersysteem ten westen van Am-
sterdam, de ringvaart en het Om-
leidingskanaal rond De Kluut. AGV 
geeft aan dat het systeem waar zij 
verantwoordelijk voor zijn op orde 
is. Alleen de dijk tussen de Lange 
Bretten en De Haarlemmertrek-
vaart dient te worden verbeterd. 
Uitbreiding van het watersysteem 
binnen De Bretten is de zorgplicht 
van gemeente Amsterdam en voor 
de plannen moet dan ook toestem-
ming gevraagd worden. 

Varen op open water (foto: MUST stedebouw)

'Water is wat De Bretten duidt, het laat de 
historie zien en spiegelt de toekomstige 

omgang met water voor.'
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Bretten

gesprek

Met Pieter Boekschooten en Klaas 
Jan Wardenaar 

In het Brettengesprek tussen 
Klaas Jan Wardenaar en Pieter 
Boekschooten zijn de twee 
eensgezind over hun lab 
Rainproof. Beiden heren vinden 
dat ruimte voor water cruciaal 
is voor De Bretten van de 
toekomst. De Bretten kunnen als 
voorbeeldgebied dienen voor 
de omgang met meer hevige 
neerslag in de toekomst en het 
beleefbaar maken hiervan.

Klaas Jan en Pieter kennen elkaar 
van een eerder project in het 
Sloterpark. Elk zijn ze op hun eigen 
manier verbonden met De Bretten. 
Pieter heeft in het verleden als 
ontwerper bij de gemeente 
Amsterdam aan vele projecten in 
Nieuw-West gewerkt, waaronder 
ook De Bretten. Hij verwacht veel 
van LaBGreen. 'In het verleden 
is van alles geprobeerd om De 

Bretten aantrekkelijker te maken, 
maar niets is afgemaakt. Zo zijn De 
Bretten voor mij een museum van 
ruimtelijke intenties geworden.' 
Klaas Jan werkt sinds een jaar met 
zijn bedrijf in de Tuin van Bret. Hij 
werkt onder andere aan projecten 
in en rondom Sloterdijk en zou 
deze dolgraag meer met De 
Bretten willen verbinden. 

'Mijn beeld over De Bretten is 
veranderd sinds dat ik me heb 
aangesloten bij LaBGreen', vertelt 
Klaas Jan. 'Ik had altijd een beeld 
van De Bretten als een vervuild 
terrein. Tijdens een excursie hoorde 
ik van Pieter dat er inderdaad 
waarschuwingsborden met 
vervuilde grond stonden. Maar dit 
bleek uit voorzorg, want vervuild 
was en is De Bretten niet.'

Ook de diversiteit in de natuur 
viel Klaas Jan op. 'De Bretten 
hebben niet de maat van de 
Oostvaardersplassen maar je vindt 

er ontzettend veel verschillende 
leefgebieden, zoals rietlanden, 
oeverbossen en open watertjes.'

‘In het lab hebben we als 
deelnemers ontzettend veel 
geleerd over de geschiedenis van 
De Bretten’, vertelt Klaas Jan. 'Als 
je goed naar de waterstructuur 
gaat kijken, valt er veel te 
ontdekken. Er zijn bijvoorbeeld 
resten van een oud riviertje, oude 
dijkdoorbraken en gegraven sloten 
voor een sportpark wat er nooit 
kwam. En de sloten in De Lange 
Bretten zijn gebaseerd op een oud 
polderpatroon. Met deze kennis 
hebben we veel voorstellen kunnen 
doen voor de toekomstige omgang 
met water’

'Al sinds de tijd dat hier nog het 
OerIJ lag, een voorloper van het 
IJ met een open verbinding naar 
de Noordzee, is de worsteling 
met het water een gegeven', vult 
Pieter aan. 'Mettertijd zijn allerlei 

ingrepen gedaan om er vat op te 
krijgen waarbij een heel diverse 
waterstructuur is ontstaan. Er 
was vooral water gegraven om 
uitdroging van De Bretten te 
voorkomen. Nu kan het, bij de 
klimaatverandering, ook dienen 
voor wateropvang bij extreme 
hoosbuien. De sponswerking die 
De Bretten nu heeft is dan ook een 
product van mensenhanden.’

'We willen dit graag meer 
benadrukken', reageert Klaas 
Jan. 'Maak dit zichtbaar op 
de plek van de verdwenen 
molens bijvoorbeeld'. 'En breng 
het element water terug in 
speelplekken', vult Pieter aan. 
'Zodat kinderen water kunnen 
sturen met kleine pompen en 
sluisjes of kunnen spelen in ondiep 
water. Het Gaasperplaspark is een 
goed voorbeeld.'

'In het lab hebben we ook 
geconstateerd dat er wat meer 
mensenhanden nodig zijn om 
De Bretten toekomstbestendig 
te maken', aldus Klaas Jan. 
Hij vervolgt: 'Het water groeit 
snel dicht door de aard van 
de bodem (klei) en de riet- en 
wilgenbegroeiing. Daarom is veel 
onderhoud nodig'. 'Er is veel water 
in De Bretten maar uiteindelijk 
weinig oppervlak', stelt Pieter. 'We 
willen waterlopen verbreden, oude 
waterlopen heropenen en meer 
verschillende oevers maken. Op 
die manier wordt er meer water 
geborgen en gezuiverd en wordt 
de natuurwaarde vergroot'. Ook 
meer intensief gebruikte delen van 

De Bretten kunnen een rol spelen 
in het maken van ruimte voor 
water. 'Zoals de volkstuinparken', 
legt Klaas Jan uit. 'Zij kunnen meer 
water bergen en zuiveren. Met 
watertonnen, groene daken en het 
voorkomen van afvalwaterlozing 
kan je al heel veel doen. Riolering 
aanleggen is erg duur maar een 
waterzuiverende rietstrook kan een 
uitkomst zijn.' 

'De maatregelen hebben ook 
als doel de belevingswaarde te 
verhogen', gaat Pieter verder. 
‘Open water zorgt voor nieuwe 
uitzichten, paddenpoelen 
voor nieuwe speelplekken en 
regentonnen, groene gevels en 
groene daken geven het goede 
voorbeeld', somt Pieter op.

'We willen het graag meer handen 
en voeten geven in samenwerking 
met de andere labs', vervolgt 
Pieter. 'Kijk over de grenzen 
heen en maak ook verbindingen 
met de omgeving', vult Klaas 
Jan aan. 'Zo kan er een sterker 
toekomstbeeld voor De Bretten 
en zijn omgeving uitkomen'. De 
verbinding met Geuzenveld-
Slotermeer kan bijvoorbeeld veel 
beter: zowel fysiek als ook in het 
type activiteiten dat gedaan kan 
worden in De Bretten. De GO 
Bretten brug kan daar bijvoorbeeld 
aan bijdragen.' 'Helemaal mee 
eens', reageert Pieter. 'Ook in de 
Sloterdijken (bedrijventerreinen) 
kan meer aandacht worden 
besteed aan het leggen van 
verbindingen met De Bretten. 
Zorg ook daar voor meer groen en 

opvang voor water.' 

'Nog een mooi voorbeeld tot slot' 
besluit Pieter. 'Sloterdijk Centrum 
is ooit bedacht als multifunctioneel 
centrum in het AUP maar 
uitgevoerd als monofunctioneel 
kantorengebied. Nu de stad 
Amsterdam zo in trek is, komen er 
tussen deze kantoren steeds meer 
functies bij. Stadmakers zijn zich 
bewust van de plek middenin de 
groene scheg. Nieuwe woningen 
worden natuurinclusief gebouwd 
– met nestkasten voor vogels 
bijvoorbeeld. Er komt groen 
in het woon- en werkgebied – 
zowel verticaal als horizontaal. 
Routes worden het groengebied 
ingetrokken. Zo hoort het: leer 
vooral van De Bretten.’

Klaas Jan (foto: Edwin van Eis)

Pieter (foto: Edwin van Eis)
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Verleiden, ont-
moeten, bewust-
worden en ver-
binden
Rondom De Bretten zitten veel 
bedrijven en ondernemers die zich 
verbonden voelen met De Bretten 
en zich laten inspireren door het 
natuurgebied. Zowel lab 5 als lab 
7 was op zoek naar deze onderne-
mers om hun band met De Bretten 

en met elkaar te versterken en 
circulaire activiteiten te ontplooien. 
Het was dan ook een logische stap 
om de beide labs te combineren. 
De ondernemers in en rondom De 
Bretten waren ontzettend enthou-
siast. Het participatieproces, met 
excursies, brainstormsessies en 
netwerkbijeenkomsten, was een 
goede manier om de verschillende 
bedrijven en ondernemers aan 
elkaar te verbinden en ideeën op 
te halen. Een aantal ideeën zijn de 
afgelopen maanden ook al in de 
praktijk gebracht. Daarbij gingen 
wij altijd uit van de waarden verlei-

den, ontmoeten, bewustworden en 
verbinden. 

De kansen voor De Bretten-
bedrijvennetwerk. Die kansen zijn 
behoorlijk groot. In het afgelopen 
jaar lukte het om een kleinschalig 
bedrijvennetwerk op te zetten. Het 
initiatief roept veel enthousiasme 
op bij de ondernemers en heeft al 
geleid tot diverse nieuwe verbin-
dingen en samenwerkingen. Door 
het onderwerp circulaire economie 
nog centraler te stellen dan in het 
begin van het traject, komen er 
nieuwe kansen bij om het be-

Tuin van Bret als voorbeeld van aanjager circulaire economie (foto: Edwin van Eis)

Hart van Bret
Circular (waste) Xperience57lab 

&

• Welke kansen zijn er voor het 
samen ontwikkelen van een 
Bretten bedrijvennetwerk, 
voor bedrijven die zich willen 
verbinden met elkaar en met 
de natuur?

• Hoe maken we dat voor 
ondernemers leuk en zinvol?

• Wat kunnen bedrijven 
betekenen voor De Bretten en 
omgekeerd?

• Hoe kan er een win-winsituatie 
ontstaan tussen De Bretten 
en bedrijven/organisaties om 
zo circulaire activiteiten te 
creëren?

• Hoe kan de circulaire innovatie 
bijdragen aan 'branding' van 
De Bretten?

• Hoe kunnen circulaire 
activiteiten zicht-en beleefbaar 
zijn in De Bretten?

• Hoe kan De Bretten effect 
hebben op de verduurzaming 
van de omgeving?

Onderzoeksvragen 
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Brettendiner            Natuureducatie 

Bretten Netwerk
Bretten Netwerk

foto: Heidi Leenaerts

     Circular Tour 
   Circulaire economie in de prak

tijk

bron: SOOP

Ontdekken

Onderzoeken

Overdragen

Ontmoeten

foto: Heidi de Boer

foto: MUST stedebouw

foto: Edwin van Eis
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staande netwerk uit te breiden en 
geleidelijk door de ondernemers 
zelf te laten leiden. De Bretten 
geldt daarbij als de inspiratiebron 
met betrekking tot circulaire eco-
nomie. Immers is in de natuur alles 
circulair.

Het netwerk leuk en zinvol maken 
voor ondernemers. Ondernemers 
vinden het netwerk interessant om-
dat zij er gelijkgestemden kunnen 
ontmoeten. En vanwege de open 
sfeer, het innovatieve participeren-
de karakter van het netwerk en het 
gezamenlijke enthousiasme. 
Ondernemers en bedrijven vinden 
dat De Bretten toegevoegde 
waarde voor hen heeft en ver-
binden zich daar graag mee. Om 

het aantrekkelijk te maken zijn de 
volgende factoren belangrijk: een 
goed jaarprogramma (online en/of 
offline), bij elkaar op locatie komen 
(om de beurt hosten van bijeen-
komsten), een concreet handelings-
perspectief bieden (ten aanzien van 
de circulaire economie) en concrete 
praktijkvoorbeelden laten zien en 
ontwikkelen.

Betekenis voor elkaar hebben. De 
Bretten kan voor de ondernemers 
in het Hart van Bret (Sloterdijk 
Centrum maar ook wijdere omge-
ving) fungeren als een verbindend 
element waardoor gelijkgestemde 
ondernemers en bedrijven elkaar 
vinden en contact maken. De ge-
lijkgestemdheid blijkt een uitste-

kende basis te zijn om op allerlei 
manieren verbindingen te leggen 
en concreet samen wensen op te 
pakken. In het bijzonder fungeert 
De Bretten als inspiratiebron voor 
de circulaire economie. Daar zit 
bij de ondernemers veel energie. 
Ook omgekeerd zijn de onderne-
mers en bedrijven van waarde voor 
De Bretten. Ondernemers nemen 
deel aan het participatietraject om 
De Bretten toekomstbestendig te 
maken. En ze ondernemen activitei-
ten in en om De Bretten die weer 
bijdragen aan meer bekendheid 
van deze stadswildernis. 

De win-winsituatie. Het eerste 
noodzakelijke om een win-winsi-
tuatie te creëren is elkaar leren 

kennen. Daaraan is en wordt volop 
gewerkt. De bijeenkomsten die in 
het kader van De Bretten Werkt zijn 
uitgevoerd, hebben daar een zeer 
positieve bijdrage aan geleverd.

De circulaire innovatie en de 
'branding' van De Bretten. Circu-
laire innovatie is vernieuwing die 
het keer op keer opnieuw gebrui-
ken van dezelfde grondstoffen 
bevordert. Besproken is dat het 
eigenlijk vreemd is om dat vernieu-
wing te noemen, want de natuur 
doet al eeuwen niet anders. Je zou 
kunnen zeggen dat circulaire in-
novatie leren van de natuur is. Hoe 
gaat de natuur om met grondstof-
fen, met zichzelf. En hoe kunnen wij 
dat toepassen in onze productie-

processen en werkwijzen. 

Circulaire activiteiten zicht- en 
leefbaar in de De Bretten. Het is 
duidelijk gebleken dat gelijkge-
stemde ondernemers de behoefte 
hebben om samen te komen, erva-
ringen uit te wisselen en zodoende 
van elkaar te leren en elkaar te in-
spireren. Er is een wens om tochten 
met circulaire activiteiten rondom 
De Bretten te organiseren om zo 
de zichtbaarheid te vergroten. Dit 
alles onder de noemer van een 
Circular experience tours. Daarvoor 
dienen alle circulaire activiteiten in 
kaart te worden gebracht.

De Bretten als verduurzaming 
effect voor de omgeving. Dit is de 

aanleiding geweest voor de betrok-
ken ondernemende deelnemers 
om aan De Bretten Werkt mee te 
doen. Het belang van verduurza-
ming rondom het Brettengebied 
bleek voor velen een impliciete 
overtuiging om te participeren in 
LaBGreen. Door samen te werken 
vanuit de kernwaarden zal De Bret-
ten in al haar uitingen duurzaam-
heid uitstralen. Doordat er daad-
werkelijk diverse circulaire start-ups 
in de omgeving van de Bretten ge-
vestigd worden en door de komst 
van Circular experience tours zal dit 
effect nog versterkt worden.

'Vaak blijken er circulaire en andere verbindingen 
mogelijk te zijn als je elkaar eenmaal kent.'

'We ontmoeten hier gelijkgestemde ondernemers. 
Er zijn al allerlei verbindingen gelegd om samen 

iets op te pakken.'

Voorbeeldproduct in circulaire economie (foto: Heidi Leenaerts)Een netwerk opzetten (foto: Heidi de Boer) Voorbeeld productieproces SOOP als circulaire praktijk
(bron: SOOP)

Een actief netwerk van ondernemers, voorbeeld Wijnvanbret.nl 
met Jess Catering bij Tuin van Bret (foto: Eva Plevier)
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Bretten

gesprek

Met Ragna van Damme en Heidi 
Leenaarts

Vanuit café Bret kijk je uit 
over station Sloterdijk en de 
omliggende kantoorgebouwen. 
‘Dit café ligt midden in De 
Bretten’, zegt Heidi Leenaarts. 
‘Het vormt eigenlijk het hart’. 
Heidi is trekker van lab 5: Hart 
van Bret. De afgelopen maanden 
heeft zij samen met Ragna van 
Damme en andere LaBGreen 
deelnemers (ondernemers), 
gekeken wat bedrijven kunnen 
betekenen voor De Bretten en 
omgekeerd. 

Toen Heidi begon aan haar 
opdracht kende ze De Bretten niet. 
‘Ik kom niet uit de buurt en had 
geen idee wat De Bretten precies 
inhielden.’ Ze werd verrast. ‘Ik ben 
veel gaan wandelen en ontdekte 
een stuk rauwe natuur midden 
in de metropool’. ‘Ik kende De 
Bretten wel’, vertelt Ragna. ‘Ik 

fiets er regelmatig met mijn broer 
doorheen als we naar Haarlem 
gaan. En ik woon in Geuzenveld. 
Maar eerlijk gezegd had ik geen 
idee dat het De Bretten heette!’. 
Haar broer was degene die Ragna 
wees op LaBGreen. ‘Hij is zelf 
ook betrokken bij een van de 
labs en vond het echt wat voor 
mij. Ik ben zelf innovatie- en 
duurzaamheidspsycholoog en vind 
het leuk om mee te denken hoe je 
mensen en organisaties meer bij de 
natuur kan betrekken. Dit lab paste 
dan ook perfect bij mij.’

De afgelopen maanden heeft Heidi 
verschillende bijeenkomsten en 
brainstorms georganiseerd voor 
ondernemers die in en rond De 
Bretten werken. Hierbij werden 
veel nieuwe verbindingen gelegd. 
‘Veel bedrijven kenden elkaar niet. 
Ook al zitten ze soms al jaren bij 
elkaar in de buurt.’ Als voorbeeld 
noemt Heidi Pantar, het grootste 
werk-leerbedrijf van Amsterdam. 

‘Zij hebben contacten gelegd met 
Tuinpark De Bretten en met het 
Hout- en Meubileringcollege. Dit 
soort verbanden, samengebracht 
door De Bretten, zijn ontzettend 
waardevol.’ De deelnemers aan 
lab 5 waren allemaal verschillend. 
Van architecten en zelfstandig 
ondernemers, tot het eerder 
genoemde Pantar. ‘Maar’, zegt 
Ragna, ‘Hoewel iedereen met zijn 
eigen bril naar De Bretten kijkt, 
kwam het stukje ‘respect voor de 
natuur’ bij iedereen terug.’ Heidi 
is het met haar eens. ‘Ik vond de 
ondernemers hierin inderdaad 
meer overeenkomstig dan 
verschillend.’

Al vrij snel bleek dat lab 5 en lab 7 
zoveel overeenkomsten hadden, 
dat zij beter konden samenwerken. 
‘Beide labs gingen uit van de 
ondernemers’, legt Heidi uit. 
‘Het leek ons daarom logisch om 
de twee thema’s samen op te 
pakken. Zo bleef het ook voor de 

ondernemers overzichtelijk’. Lab 7 
had circulaire afvalverwerking in en 
rondom De Bretten als thema. Iets 
waar verschillende ondernemers in 
het gebied, zoals Pantar en SOOP, 
al mee bezig zijn. Zij gebruiken 
restproducten of afval om nieuwe 
producten te maken. ‘Wat mij 
vooral opviel is de positieve 
energie die er is op het gebied van 
circulaire economie’, zegt Heidi. 
‘Nu is het zaak om deze energie 
concreet in te zetten’.  

Ragna ziet al goed voor zich 
hoe dit zou kunnen. ‘Ik denk aan 
circulaire hubs. Fysieke plekken 
voor bijvoorbeeld startups en 
geïnteresseerde ondernemers die 
zich bezighouden met circulariteit. 
Het kan één plek zijn of meerdere 
plekken. Het kan in bestaande 
panden of juist pop-ups. Zo kunnen 
we samen werken aan nieuwe 
oplossingen.’ Een ander idee is de 
circular waste tour. ‘Bij de circular 
waste tour krijg je een rondleiding 
langs de bedrijven in en rondom De 
Bretten die zich bezig houden met 
circulariteit’, legt Ragna uit. Heidi 
ziet zo’n tour ook voor zich. ‘Er zijn 
al zoveel initiatieven in dit gebied. 
Laten we van elkaar leren!’ Niet 
alleen geïnteresseerde bedrijven 
kunnen zo’n rondleiding krijgen. 
‘Koppel het aan educatie’, stelt 
Ragna voor. ‘Zodat ook kinderen en 
jongvolwassenen kennismaken met 
deze initiatieven van de toekomst.’ 

‘Er zijn ontzettend veel ideeën 
uit de bijeenkomsten met 
ondernemers gekomen’, vertelt 
Heidi. ‘We zijn nu bezig om 

deze ideeën te concretiseren. 
Ieder idee wordt getoetst op 
haalbaarheid en krijgt een plek 
in het ontwikkelboek. Wij hopen 
natuurlijk dat de ondernemers de 
projecten zelf oppakken, met steun 
vanuit de gemeente Amsterdam.’ 
Ragna is meteen enthousiast. ‘Ik 
zou graag het idee van de circulaire 
hubs verder uitwerken. Daar wil ik 
wel kartrekker van worden!’
Heidi voegt hier nog aan toe 
dat het netwerk tussen de 
ondernemers dat nu is ontstaan 
een duurzaam karakter moet 
krijgen. ‘Het zou mooi zijn als het 
netwerk zelfstandig verder gaat,
 

met de gemeente Amsterdam in 
een ondersteunende rol.’

Ragna is het hiermee eens. ‘Ik vind 
het prachtig dat de gemeente 
het initiatief voor dit project heeft 
genomen. En veel ruimte aan de 
burgers heeft gegeven om mee te 
denken. Maar nu moet de rol van 
de gemeente meer ondersteunend 
worden.’ Heidi en Ragna willen 
hier nog wat aan toevoegen. ‘We 
hopen wel dat er daadwerkelijk iets 
met alle ideeën gebeurt. Het zou 
zonde zijn van alle energie die er is 
gegenereerd als dit zou uitdoven.’Ragna en Heidi (foto: MUST stedebouw)

Ragna en Heidi (foto: MUST stedebouw)
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Met Ronald Fransen en Peter van ‘t 
Klooster

Ronald Fransen en Peter van ’t 
Klooster zitten vol ideeën als 
het gaat om De Bretten. Beiden 
kenden het natuurgebied niet 
voordat ze betrokken raakten 
bij LaBGreen. Nu het traject 
vordert zien zij een landschap 
vol potentie. ‘Het heeft ons 
geïnspireerd tot nauwere 
samenwerking met partijen die 
ook in en om de Bretten zitten’, 
aldus Peter. 

Peter werkt voor Pantar. 
Deze organisatie is actief 
op verschillende plekken in 
Amsterdam en Diemen. Ze 
bieden werk en begeleiding aan 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. In De Bretten 
bevindt zich een grote kas van 
Pantar, waar onder andere planten 
worden gekweekt. ‘Door LaBGreen 
ben ik me ervan bewust geworden 

dat wij vrij gesloten zijn. We 
zouden, net als de volkstuinparken, 
opener moeten worden’, legt Peter 
uit. Er zijn al plannen om hieraan 
te werken. ‘We zijn bezig om 
samen met de volkstuinparken een 
open dag te organiseren, zodat 
mensen kunnen zien waar we mee 
bezig zijn’. Ronald, de lableider, 
is hier blij mee. ‘Dit is een direct 
resultaat van LaBGreen. En het 
is niet het enige resultaat. Naast 
een open dag zijn er ook andere 
samenwerkingen opgezet’, vertelt 
Ronald trots. Peter knikt. ‘Op een 
van de bijeenkomsten ontmoette 
ik een docent van het Hout- en 
Meubileringscollege. We zijn nu 
twee maanden verder en er lopen 
nu al drie leerlingen van het college 
stage bij ons. Zo snel kan het dus 
gaan.’ 

Ronald organiseerde vier sessies, 
waarbij de deelnemers met elkaar 
in gesprek gingen en nadachten 
over hun rol in de Bretten. 

Peter is enthousiast over het 
traject. ‘Ik was positief verrast 
hoe snel ik verbindingen kon 
leggen’, zegt Peter. ‘De groep 
was divers, wat de discussies 
extra interessant maakte’, vult 
Ronald aan. Beiden zien ruimte 
voor verdere ontwikkeling van 
het participatieproces. ‘Het zou 
mooi zijn als we nóg meer mensen 
erbij kunnen betrekken. Andere 
doelgroepen, mensen die we nu 
niet bereikt hebben’, aldus Ronald. 
Hoe die doelgroepen bereikt 
moeten worden, is iets waar ook 
Peter over nadenkt. ‘Bijvoorbeeld 
door samenwerkingen op te 
zetten met nieuwe partijen; 
kerken, het afvalpunt, de haven 
van Amsterdam. Er zijn zoveel 
mogelijkheden.’ 

In zijn werk is Peter veel bezig 
met innovatie en duurzaamheid. 
En juist de kas in De Bretten 
leent zich heel goed voor de 
duurzaamheidsambities van 

Pantar. Extra mooi was daarom 
dat een aantal deelnemers aan 
het lab zich bezighielden met 
circulariteit. ‘Er was een docent 
circulariteit, een ontwikkelaar van 
wormenhotels en ondernemers 
die met restafval werken. Mensen, 
betrokken bij De Bretten, die 
iets doen of willen doen met 
circulariteit’, vertelt Ronald 
enthousiast. Voor Peter leverde 
dit mooie kansen op. ‘Wij willen 
graag grondstoffenleverancier 
zijn en een schone logistiek 
ontwikkelen.’ Hij legt uit wat hij 
hier precies mee bedoelt. ‘Er zijn 
zoveel afvalstromen waar niets mee 
gebeurt, terwijl dat wel mogelijk 
is. Wij zoeken mensen die hiermee 
slim willen ondernemen. Pantar kan 
deze ondernemers steunen door 
de afvalstromen met elektrische 
wagens op te halen en af te 
leveren bij de ondernemer. Ook 
kunnen onze mensen helpen bij de 
productie van de eindproducten.’ 

Er zijn al enkele initiatieven waarin 
dit gebeurt. Zo worden van 
koffieprut en sinaasappelschillen 
zeepjes gemaakt en oude 
fietsbanden worden omgetoverd 
tot damestassen. ‘Vraag en 
aanbod vinden elkaar niet altijd’, 
licht Peter toe. ‘Ik breng mensen 
graag met elkaar in contact, zodat 
mooie samenwerkingen opgezet 
kunnen worden. Met Pantar als de 
verbindende factor’. 

Ronald heeft ook ideeën over de 
inzet van de kas en Pantar. ‘We 
kunnen ook een netwerk opzetten 
van beginnende bedrijven die 

in de kas hun werkplek hebben. 
Deze startups maken dan gebruik 
van de werknemers van Pantar bij 
hun werkzaamheden. Dit mogen 
juist bedrijven zijn die in hun start-
up fase zitten en passen bij De 
Bretten. Je kan ze helpen met 
het maken van een businessplan 
en een duurzaamheidsplan. Een 
bedrijf mag er maximaal vijf jaar 
zitten. Daarna moet je zelfstandig 
verder kunnen.’ De kas als een plek 
voor experimenten, met een grote 
rol voor De Bretten. ‘De natuur van 
De Bretten kan de inspiratie zijn 
voor producten of werkzaamheden 
in De Bretten’, vindt Ronald. Peter 
vult meteen aan: ‘De Bretten kan 
ingezet worden als merk!’

Kijkend naar de toekomst van De 
Bretten zijn zowel Ronald als Peter 
positief. ‘ Binnenkort verschijnt het

ontwikkelboek met daarin alle
ideeën. Ik hoop natuurlijk dat we 
met alle ideeën toe kunnen werken 
naar een planuitwerking, zodat een 
robuust groengebied ontstaat’, 
stelt Ronald. Hij ziet hierin zeker 
een rol voor de gemeente 
Amsterdam. ‘De gemeente moet 
vooral een aanjager van ideeën 
zijn. Financiering kan ook uit 
andere hoeken komen.’ Peter 
is het daarmee eens en voegt 
daaraan toe dat de gemeente ook 
faciliterend en flexibel moet zijn. 
‘Alleen op deze manier kunnen de 
plannen tot meerwaarde leiden. 
Zodat De Bretten een groengebied 
wordt voor iedereen, zonder dat 
het zijn natuurwaarde verliest.’

Ronald (foto: Peter van ’t Klooster)

Peter (foto: Peter van ’t Klooster)
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Nuttig, 
verbonden en 
zichtbaar
In dit lab staan volkstuinparken in 
De Bretten centraal. Veel van de 
deelnemers zijn lid van volkstuin-
park De Groote Braak en Tuinpark 
De Bretten en beheren een volks-
tuin. Wat kunnen zij als volkstuin 
doen aan duurzaamheid en eventu-
eel voor de omgeving? 

Door de woningbehoefte in de 
gemeente Amsterdam komt meer 
druk te staan op De Bretten. Vanuit 
de gemeente worden de volkstuin-
parken gestimuleerd na te denken 
over wat hun bijdrage hierin kan 
zijn. Een interessant onderwerp, 
waarin het volkstuinpark zich be-
weegt tussen geven en nemen. Een 
vraagstuk over het zichtbaar maken 
van, het verbinden met en nuttig 
inzetten van het volkstuinpark in De 
Bretten.

De behoeften van de volkstuin-

parken. Waar de deelnemers aan 
LaBGreen interesse in hebben zijn 
duurzaamheid in het algemeen, 
maar ook kleinschalige wind-
energie, warmte uit compost en 
mogelijkheden voor meer bomen 
in combinatie met geluidsreductie. 
De volkstuinparken staan open 
voor de wensen van hun leden, als 
het gaat om duurzaamheid. Ook 
is er veel energie om te laten zien 
wat er allemaal al gebeurd op de 
volkstuinparken op dit gebied. Zo-
wel aan de leden als aan bezoekers 
van buitenaf. 

Volkstuinpark De Groote Braak (bron: website De Groote Braak)6lab 
Het tuinpark is 
duurzaam

• Kennen de bewoners van 
de volkstuinparken en de 
bewoners van Geuzenveld/
Sloterdijk elkaar?

• Wat zijn de behoeften 
van de doelgroepen, de 
volkstuinparken zelf en de 
bewoners uit de buurt?

• Hoe kan een win-winsituatie 
ontstaan tussen de 
volkstuinparken en de rest van 
De Bretten?

• Wat is in de volkstuinparken 
in Nieuw-West en West al 
gebeurd om deze met de 
omgeving te verbinden?

Onderzoeksvragen
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Volkstuinpark
De Groote Braak

Volkstuinpark 
De Bretten

Volkstuinpark 
Sloterdijkermeer

Volkstuinpark 
Nut & Genoegen

Iedereen doet mee. Niet alle tuin-
ders zijn meteen enthousiast over 
het openstellen van de volkstuin-
parken. Maar door samen op te 
trekken, door te zetten en posi-
tieve energie uit te stralen, doen 
alle tuinders mee. Net zoals met 
het duurzaamheidskeurmerk: niet 
iedereen vond het in het begin leuk
of de moeite waard, maar velen 
vinden het prachtig nu ze gezien
hebben hoe het ook kan.

Win-win situatie. Warmte uit com-
post blijkt op grootschalig niveau 

nog niet haalbaar. Het is beter om 
compostwarmte per volkstuinpark 
op te wekken. Het parkeerterrein 
van De Groote Braak biedt de mo-
gelijkheid om bij te dragen aan een 
klimaatneutraal Sloterdijk. Door het 
parkeerterrein te overkappen en 
de overkapping vol te leggen met 
zonnepanelen, ontstaat een win-
winsituatie voor zowel de tuinders 
(droge auto) als Sloterdijk (zonne-
energie). 

De volkstuinparken kunnen elkaar 
beter ondersteunen in de com-

municatie rondom de activiteiten 
die zij organiseren. Zo bereiken zij 
meer potentiële bezoekers. Ook 
kunnen ze gebruik maken van 
elkaars faciliteiten.  

Tot slot kunnen de volkstuinparken 
als showcase dienen voor bezoe-
kers. Bij een bezoekje aan het 
tuinpark zie je de zonnepanelen, 
leer je over ecologisch tuinieren 
en beleef je hoe leuk padden in de 
paddenpoel zijn. Kortom, door er 
te zijn nemen bezoekers bewust of 
onbewust allerlei informatie over 

duurzaamheid en natuur mee naar 
huis.

Lessen van andere volkstuinpar-
ken.  We zijn met een groepje 
mensen naar volkstuinpark De 
Groote Braak geweest om te zien 
wat die allemaal al doen op het 
gebied van duurzaam tuinieren. Zij 
hebben het keurmerk Natuurlijk 
Tuinieren behaald en zijn daarmee 
een goed voorbeeld voor de an-
dere volkstuinparken in De Bretten. 
Zij composteren, gebruiken geen 
bestrijdingsmiddelen, hebben 

natuurmaatregelen voor dieren (ge-
faseerd maaien, gefaseerd slootbe-
heer, vogelkastjes, wilde bloemen, 
paddenpoel, etc.) en zonnepanelen 
op de kantine. Daarnaast is men 
bezig met een duurzaamheidsscan 
op energiegebruik voor de kantine 
en wordt gekeken naar de haal-
baarheid van het gezamenlijk inko-
pen van zonnepanelen. Door deze 
kennis uit te wisselen, kunnen zij 
van elkaar leren en komt duurzaam 
tuineren bij alle volkstuinparken 
hoog op de agenda te staan. 

De vier volkstuinparken van De Bretten (bron: MUST stedebouw)
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Acties

'De volkstuinparken kunnen ook een reden zijn om naar De Bretten 
te komen. Ze kunnen het startpunt zijn voor allerlei activiteiten 

zoals een natuurwandeling of biologieles op locatie.'

'Wij als volkstuinpark zitten dicht bij het bedrijvengebied. 
We zouden best samen kunnen werken. Onze kantine 
gebruiken voor hei-dagen bijvoorbeeld.'

Kleinschalig opvangen van regenwater
(foto: Monique Harthoorn)

Groene tuinen met ruimte voor wateropvang
(foto: Pieter Boekschooten)

Warmte winnen uit compost 
(foto: De Lochtingen)

Kleinschalig opwekken van duurzame energie 
(foto: Heidi de Boer)

Startpunt voor activiteiten
(foto: Heidi de Boer)

Stimuleren biodiversiteit
(foto: Heidi de Boer)
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Bretten

gesprek

Volkstuinpark de Groote Braak 
ligt diep in De Bretten, op het 
randje van Amsterdam. Ans van 
Veen heeft er al twintig jaar een 
huisje en is inmiddels voorzitter 
van het volkstuinpark. Zij vormde 
daarmee een goede toevoeging 
aan lab 6, waarin werd gekeken 
naar de duurzaamheid van de 
twee volkstuinparken in de 
Bretten en hun connectie met het 
natuurgebied. 

Heidi de Boer, trekker van lab 6, 
kende De Bretten niet voordat ze 
lableider werd. ‘Ik wandel veel, 
maar zag dit stuk groen altijd over 
het hoofd.’ Ans herkent dat. ‘Het is 
een vergeten stukje. Ook bewoners 
uit Geuzenveld en mensen 
die werken op de omliggende 
bedrijventerreinen weten vaak 
niet van het bestaan af.’ Niet 
alleen De Bretten zijn onbekend, 
ook de volkstuinparken in De 
Bretten zijn té onzichtbaar. ‘We 
zijn als volkstuinpark bezig met de 

vraag hoe we onszelf zichtbaarder 
kunnen maken. Dat is echt iets 
wat speelt’, aldus Ans, die eraan 
toevoegt dat de volkstuinparken 
ook open zijn voor bezoekers van 
buitenaf. Heidi vindt dat een goede 
ontwikkeling. ‘Toen ik voor het 
eerst een wandeling maakte door 
De Bretten wist ik niet dat ik de 
volkstuinparken in mocht. Terwijl je 
wel nieuwsgierig bent als je erlangs 
loopt. Fijn dat dat wel kan, in ieder 
geval in de zomer.‘ 

De afgelopen maanden heeft 
de groep nagedacht hoe de 
volkstuinparken kunnen werken aan 
hun verduurzaming en openheid. Er 
werd een excursie georganiseerd 
en in verschillende bijeenkomsten 
werden de vragen verder 
uitgewerkt. Ans is enthousiast over 
het traject. ‘In het begin was ik 
bang er weer een ballonnetje werd 
opgelaten dat uiteindelijk niet zou 
landen, maar het proces was zó 
anders dat ik steeds enthousiaster 

werd.’ Heidi knikt. ‘Mensen 
waren zeer betrokken en we 
hebben zoveel ideeën opgehaald. 
Ontzettend bijzonder.’

Volkstuinpark de Groote Braak is 
al bezig met duurzaamheid. Jullie 
composteren toch ook zelf?’, 
vraagt Heidi.  Ans knikt. ‘Dat 
klopt. Daarnaast verdiepen wij ons 
momenteel in grijswatertoiletten en 
verzamelen we koffieprut voor onze 
composthoop. Het lijkt me prachtig 
als wij als volkstuinpark een 
voorbeeldfunctie kunnen vervullen 
op het gebied van duurzaamheid!’ 
In het lab is veel gesproken over 
composteren. Het liefst zouden 
we op het volkstuinpark nog een 
stap verder gaan. ‘Waarom niet 
een composthoop van al het 
groenafval uit de Bretten, waar 
we warmte uit kunnen halen voor 
ons volkstuinpark?’ Heidi heeft de 
eerste e-mails al gestuurd om te 
kijken of dit eventueel mogelijk is. 

Met Heidi de Boer en Ans van Veen

De Bretten en de volkstuinparken 
hebben op het eerste gezicht 
weinig met elkaar te maken. 
Maar volgens Ans en Heidi zijn 
er juist heel veel verbindingen te 
leggen. ‘Als volkstuinpark leren 
wij bijvoorbeeld heel veel van 
natuurpark De Bretten’, legt Ans 
uit. ‘Zo heeft de boswachter van 
De Bretten ons uitgelegd hoe 
we het beste kunnen maaien en 
snoeien en we hebben geprobeerd 
om het volkstuinpark meer te laten 
aansluiten bij het natuurgebied.’ 
Om dit voor elkaar te krijgen 
is De Groote Braak verdeeld in 
twee ringen. De binnenring is 
netjes, klassiek, strak gemaaid. De 
buitenring is juist natuurlijker en 
minder netjes. ‘Daardoor sluit het 
goed aan op het natuurpark’, zegt 
Ans. 

Heidi wil hier graag op inhaken. 
‘De volkstuinparken kunnen 
ook een reden zijn om naar De 
Bretten te komen. Bijvoorbeeld 
omdat ze het startpunt zijn van 
verdere activiteiten in De Bretten.’ 
En ideeën voor activiteiten zijn 
er genoeg. ‘Het kan iets kleins 
zijn, zoals een oplaadpunt voor 
elektrische fietsen, maar ook iets 
groots zoals dat het volkstuinpark 
met de gedachte speelt om een 
trouwlocatie te kunnen worden, 
licht Heidi toe. Ans denkt mee: 
‘Vergeet ook de inhoudelijke 
activiteiten niet. Het volkstuinpark 
als startpunt voor natuureducatie 
en wandelingen door De Bretten, 
een expositie op het volkstuinpark 
die doorloopt in het natuurpark. Er 
is zoveel mogelijk!’

Beiden willen benadrukken 
dat veranderingen, zoals meer 
openheid en een duurzamer 
volkstuinpark, tijd kosten. Volgens 
Ans komt dat onder andere omdat 
je op een volkstuinpark met heel 
veel verschillende mensen te 
maken hebt. ‘Sommigen omarmen 
de veranderingen meteen, anderen 
hebben iets meer tijd nodig.’. 
‘Het is een uitdaging om de rest 
van de tuinders mee te krijgen 
en enthousiast te maken voor 
de ideeën. Maar wel een leuke 
uitdaging.’ zegt Ans. 

De communicatie met de 
gemeente is sowieso een punt van 
aandacht. ‘Als ik één ding mee 

mag geven aan de gemeente’, zegt 
Ans, ‘dan is het dat ik graag een 
vast contactpersoon wil voor alles 
wat speelt rondom De Bretten. 
Iemand bij wie ik kan aankloppen 
als ik vragen of opmerkingen heb 
en die mij in de juiste richting kan 
wijzen. Dat zou zo’n winst zijn.’ 
Heidi hoopt dat de simpele ideeën, 
die met weinig geld gerealiseerd 
kunnen worden, opgepakt worden 
door de gemeente. ‘De Grote 
Braak heeft wat betreft alvast het 
heft in eigen handen genomen. 
‘Wij hebben pasgeleden een bord 
opgehangen met ‘welkom op het 
volkstuinpark’, lacht Ans. ‘Zo weet 
hopelijk iedereen dat ze hier meer 
dan welkom zijn!’

Heidi en Ans (foto: MUST stedebouw)

Volkstuinpark De Groote Braak (foto: MUST stedebouw)
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Uitgelichte
ideeën

Hoe zit het? 
In totaal zijn er meer dan veertig 
ideeën in de labs opgehaald. In dit 
hoofdstuk zijn twintig ideeën uitge-
licht. Uitgelicht omdat ze draagvlak 
hebben in meerdere labs én vol-
doen aan de drie kernwaarden van 
De Bretten. De twintig ideeën zijn 
verder uitgewerkt en worden door 
middel van tekst en beeld inhou-
delijk gepresenteerd. Hierbij zijn 
randvoorwaarden vastgesteld voor 
de uitvoering van het idee. 

Het karakter van het idee en de 
mogelijke plek, geven richting aan 
de uitwerking. Er staat beschreven 
wat het idee inhoudt, wat de rand-
voorwaarden zijn voor de uitwer-
king en wat de volgende stappen 
moeten zijn. De randvoorwaarden 
zijn opgesteld als een drietrap: 

Waarde van het idee. Waarom is 
het onderwerp van belang voor De  
Bretten? Wat draagt het bij aan De 
Bretten?  
Locatie. Wat zijn de aandachtspun-
ten voor de plaatsing of vorm-

geving van het idee in de fysieke 
ruimte?
Context. Van welke andere ideeën 
of plannen in de omgeving is de 
uitwerking afhankelijk? 

Ten slotte wordt in 'Hoe nu ver-
der?' ingegaan op de volgende 
stappen richting de realisatie van 
het idee.
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Ideeën

Kansen

De ideeënkaart verbeeldt twintig uitgelichte ideeën. Het zijn door LaBGreen gedeelde wensen en toekomstper-
spectieven voor De Bretten of voor een specifieke plek in het natuurpark. Ze zijn langs de meetlat gelegd van drie 
kernwaarden: is het idee duurzaam, innovatief en heeft het respect voor de natuurwaarden van De Bretten? Ook is 
gekeken of het idee vaker is genoemd - en dus in meerdere labs voorkwam. 

Na de labs heeft LaBGreen nagedacht over hoe de ideeën samenhangen. Welke ideeën hebben met elkaar te ma-
ken? Zijn er afhankelijkheden te benoemen? En volgt het ene idee op het andere? De kansenkaart laat zien waar de 
ideeën samenkomen. Er zijn zes aandachtsgebieden. Het zijn plekken waar grotere samenhang ontstaat wanneer de 
uitwerking van de ideeën in samenhang wordt aangepakt.

kaart

kaart
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Groen-bauwe netwerken
Ecologische verbinding
Bloemenlint
Voedselbos
Groene gevels
Verbreding watergangen
Wateropvang volkstuinparken

Recreatieve routes
Belangrijke bewegwijzering
Brug

Langzaamverkeersroutes
Voetpaden
Vaarroute
Verbeteren entree

Objecten en bestemmingen
Landmark
Informatiepunt met horecagelegheid
Oeverplek
Parkeerplekken beter benutten
Circulaire hub
Kleinschalige energieopwekking
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Landmark (bron: MUST stedebouw)
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Informatiecentrum met horecagelegenheid 
(bron: MUST stedebouw)

Om De Bretten écht op de kaart 
te zetten moet er een landmark 
komen. Eén blikvanger voor het 
hele gebied. Een serie objecten 
functionerend als een blikvanger 
is ook voorstelbaar. Het ontwerp 
maakt LaBGreen niet zelf, maar 
halen we op via een competitie. 
Daarvoor moet worden vastgesteld 
aan welke randvoorwaarden het 
landmark moet voldoen en welke 
(ruimtelijke) aanleidingen De Bret-
ten biedt voor een landmark. 

Waarde van het idee. Door een 
competitie op te zetten wordt een 
nieuwe doelgroep bereikt die een 
band opbouwt met De Bretten. 
De uiteindelijke landmark, een 
aantrekkelijk en herkenbaar object 
of icoon, verleidt mensen om De 

Bretten te bezoeken en zet het ge-
bied letterlijk op de kaart. Het kan 
dienen als start- of eindpunt van 
(kunst)routes door De Bretten en 
als verzamelpunt voor activiteiten. 

Locatie. Er komen een aantal 
locaties in aanmerking voor de 
landmark. Maar dit wordt niet nu 
al beslist. Eerst moeten ruimtelijke 
aanleidingen en randvoorwaarden 
worden opgesteld. Denk hierbij aan 
relaties met verschillende routes, 
een contrast met zijn omgeving of 
aan het natuurlijke spel van scha-
duw en licht.  

Context. Een landmark kan de 
entree van De Bretten markeren in 
combinatie met bijvoorbeeld een 
artist in residence of kleinschalige 

activiteiten. Ook kan het aanvul-
ling zijn op de huidige kunstroute 
in De Bretten. Het uitschrijven van 
een competitie vergt veel voorbe-
reiding. Daarnaast is het belangrijk 
om de bedrijven en volkstuinparken 
in en rondom De Bretten erbij te 
betrekken. 

Hoe nu verder? Met de hulp van 
allerlei gemeentelijke instanties 
moet er grip komen op wat er no-
dig is voor een dergelijke competi-
tie (bijvoorbeeld op juridisch vlak). 
Daarna één of meerdere sessies or-
ganiseren met geïnteresseerden en 
betrokken LaBGreen-deelnemers 
om de randvoorwaarden en ruimte-
lijke aanleidingen vast te stellen. 

Maak een informatiecentrum en 
kleinschalige horeca, aangevuld 
met recreatieve voorzieningen. Dit 
zal Amsterdammers uitnodigen 
naar De Bretten te komen en daar 
enkele uren te verblijven. Of om 
halverwege op adem te komen 
tijdens mooie natuurwandelingen. 

Waarde van het idee. Een infor-
matiecentrum met horecagelegen-
heid  verleidt bezoekers tot (langer) 
verblijf in De Bretten. Centraal 
staat de natuurbeleving. De fysieke 
uitwerking van het idee is duur-
zaam, circulair, bij voorkeur off-grid 
en gemaakt met lokale materialen 
en in samenwerking met lokale 
bewoners.  

Locatie. Uitgangspunt is een per-

manente plek, aangevuld met sei-
zoensgebonden ondernemingen.   
Het permanente centrum moet bij 
een entree van De Bretten komen 
en dient zich te richten op zowel 
recreatie als educatie, mogelijk 
aangevuld met andere functies. 
De seizoensgebonden onderne-
mingen moeten komen bij plekken 
van samenkomst en voorzieningen 
zoals speelplekken (bijvoorbeeld 
de Groene Knoop).

Context. Het bestemmingsplan bij 
Het laatste huis geeft de mogelijk-
heid voor de uitwerking van dit 
idee. Deze locatie kan eerst een 
brede, tijdelijke invulling bieden, en 
na enige jaren een permanente in-
vulling krijgen wanneer De Bretten 
drukker bezocht worden. Daarnaast 

is de koppeling met de Bretten-
app en Activiteiten in De Bretten 
evident.   

Hoe nu verder? Er worden markt-
consultaties gehouden voor zowel 
de locatie Groene Knoop als Het 
laatste huis, mogelijk gevolgd door 
een aanbesteding. Voor beide 
locaties wordt daarnaast een Plan 
van Aanpak opgesteld. 
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Maak de bewegwijzering in De 
Bretten compleet en zichtbaar 
zodat De Bretten optimaal beleefd 
worden. En met informatieborden 
op strategische plekken, gaat het 
landschap meer leven. Als deze 
informatie op interactieve wijze 
online beschikbaar wordt gemaakt, 
ontstaat een encyclopedie van De 
Bretten. Laat mensen zelf verhalen 
en informatie toevoegen, waar-
door zij meer binding krijgen met 
het gebied en er langzaam een 
Bretten-platform ontstaat.    

Waarde van het idee Als de be-
wegwijzering op orde is, wordt De 
Bretten toegankelijker voor bezoe-
kers. En met digitaal ontsloten in-
formatie op locatie ligt een hogere 
waardering dan in het verschiet. 

Locatie. Maak langs de routes 
in het gehele landschapspark de 
bewegwijzering compleet. Zorg 
op een aantal strategische plekken 
van samenkomst voor scanbare 
QR-codes (of soortgelijk alternatief) 
die verwijzen naar een open-source 
gemeenschap zoals Wikipedia of 
www.waarneming.nl met De Bret-
ten als gemene deler. 

Context. Ga voor de bewegwijze-
ring uit van wat er nu is en vul aan 
en verbeter. Maak de volkstuin-
parken onderdeel van de doorlo-
pende routes en betrek hen bij de 
informatievoorziening. Leg voor de 
informatievoorziening relaties met 
zitbankjes, speelplekken, sportplek-
ken en de beelden(depot)tuin maar 
vooral met de Bretten-app (Brapp). 

Zorg dat op deze plekken digitaal 
ontsloten informatie beschikbaar is, 
waarmee bezoekers meer informa-
tie kunnen krijgen of zelf kunnen 
toevoegen. 

Hoe nu verder? Vanuit LaBGreen 
zal de koppeling met het idee van 
de Bretten-app worden uitgewerkt. 
Verder wordt er uitgezocht hoe er 
een platform opgezet kan worden. 
En zal er afstemming plaatsvinden 
met de afdeling Beheer over de 
bewegwijzering. Daarnaast is het 
goed om met andere partijen in en 
rondom De Bretten in gesprek te 
gaan over wensen en middelen. 
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Complete bewegwijzering
 (bron: MUST stedebouw)

Referentiebeeld waterrecreatie
(foto: Martin Wolters)

Maak op verschillende manieren 
waterrecreatie mogelijk in De 
Bretten. Het vergroten van de 
natuurbeleving is het uitgangspunt. 
Hiermee wordt de gebruiks-, bele-
vings- en toekomstwaarde van het 
gebied versterkt. 

Waarde van het idee. Waterrecre-
atie geeft bezoekers meer moge-
lijkheden om van De Bretten te 
genieten en vergroot de waterbe-
leving. De Bretten is een natuur- en 
waterrijk gebied en het type water-
recreatie in De Bretten moet hierbij 
aansluiten. 

Locatie. Het is wenselijk de 
Haarlemmervaart bevaarbaar te 
maken voor kleine pleziervaart en 
watersport. Op enkele plekken aan 

de Haarlemmervaart en de Groote 
Braak kunnen aan de natuurlijk 
ingerichte oevers verblijfsplekken 
worden ingericht. Op de oever kan 
men vissen of genieten van het 
uitzicht. Ook kan men het water 
in of op om te kanoën, schaat-
sen of zwemmen. Hiervoor moet 
het water van zwemkwaliteit zijn. 
Enkele kluunplekken zorgen voor 
verbinding met Zijkanaal F (zie 
locatie op kaart p.81) en wateren 
in Nieuw-West en De Bretten. Met 
het verbreden van de watergan-
gen in De Bretten kunnen nieuwe 
routes voor bijvoorbeeld kanoërs of 
peddelsurfers ontstaan.

Context. De relatie met het idee 
Ruimte voor water is overduidelijk. 
Maatregelen voor extra water-

berging kunnen tegelijkertijd de 
mogelijkheden voor waterrecreatie 
vergroten en ook een educatieve 
rol vervullen. Door juist aan de 
randen nieuwe plekken en nieuwe 
routes De Bretten in te maken 
draagt de uitwerking van het idee 
bij aan het leggen van verbind-
ingen met zijn omgeving. 

Hoe nu verder? Werk in samen-
werking met Waternet, Landschap 
Noord-Holland, het Recreatieschap 
en de gemeente Amsterdam de 
mogelijkheden voor waterrecreatie 
uit.
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Leg een brug aan tussen De 
Bretten en Tuinen van West. Een 
schakel die op lokaal niveau van 
belang is op ecologisch en recre-
atief gebied, maar die ook een 
missing link vormt op stads- en 
provincieniveau. Een op-en-top 
duurzaam gemaakte, innovatieve 
brug die door een landschappelijke 
inpassing waarde toevoegt aan De 
Bretten en haar toekomst. 

Waarde van het idee. Een brug 
die fysieke plekken met elkaar 
verbindt, maar ook een grotere 
verbindende betekenis heeft. Een 
overbrugging naar de toekomst: 
futuristisch, circulair, innovatief, 
wellicht zelfs energie-opwekkend. 
Een brug die zelf ook een bestem-
ming is.  

Locatie. Maak gebruik van het 
reeds ontworpen Pieter Moeskops-
pad en de Brettenheuvel. Het 
Pieter Moeskopspad is speciaal 
ontworpen als link in de recreatieve 
verbinding voor de Groene AS 
(zie ook verklarende woordenlijst 
achterin het boek). De brug kan 
aansluiten op De Brettenheuvel in 
De Bretten, die daar eveneens al 
voor ontworpen is. 

Context. De brug overstijgt drie 
dijklichamen: de dijk van de Os-
dorper Binnenpolder Noord, de 
Haarlemmerweg en de zuidelijke 
dijk van de Lange Bretten langs de 
Haarlemmer(trek)vaart. Om dit te 
doen is afstemming over de wijze 
hoe de brug dat gaat doen hard 
nodig. 

Hoe nu verder? Betrek strategi-
sche partners bij de ontwikkeling, 
financiering en realisatie van de 
brug. Zoals de gemeente Haarlem-
mermeer, Provincie Noord-Holland, 
het Havenbedrijf, de gemeentelijke 
dienst V&OR en het grootstedelijke 
project Havenstad. Stel samen met 
betrokken LaBGreen-deelnemers 
een Programma van Eisen (PvE) op, 
waarin ook het haalbaarheidson-
derzoek van Tauw wordt meegeno-
men. In de context van de transitie 
naar een circulaire economie en 
bouw, is het interessant om een 
circulaire aanbesteding te onder-
zoeken.

Activiteiten in en om De Bret-
ten hebben als doel De Bretten 
bekender te maken onder bezoe-
kers én hen tegelijkertijd te laten 
genieten van activiteiten. Dit idee 
wordt uitgewerkt aan de hand van 
een kalender in samenwerking met 
bewoners, ondernemers en de 
volkstuinparken in De Bretten.

Waarde van het idee. Door de 
activiteiten worden Amsterdam-
mers verleid om in De Bretten te 
zijn. LaBGreen wil de rijke flora en 
fauna van De Bretten onder de 
aandacht brengen. Bewustwording 
en natuureducatie staan centraal. 
Daarom dienen de activiteiten aan-
trekkelijk te zijn voor alle leeftijds-
groepen en aan te zetten tot be-
wegen of sporten. Ook dienen ze 

via verschillende media onder de 
aandacht te worden gebracht. Ten 
slotte dienen ze de duurzaamheids- 
en groenambities van de gemeente 
Amsterdam te onderschrijven met 
een focus op voedselverspillingvrije 
catering, hergebruik en zo plastic-
vrij mogelijk.

Locatie. Activiteiten kunnen gedu-
rende het gehele jaar in De Bretten 
plaatsvinden, ook in de volkstuin-
parken en vlakbij de Tuinen van 
West. Per activiteit wordt een 
specifieke locatie vastgesteld om 
de bereikbaarheid voor bezoekers 
te garanderen.

Context. De uitwerking van het 
idee verlangt geen fysieke aanpas-
singen. Wel kan de (fysieke) uitwer-

king van andere ideeën zoals Kunst 
in De Bretten bijdragen aan dit 
idee. Op de langere termijn kunnen 
activiteiten ook plaatsvinden in 
het informatiecentrum (zie p.85). 
Daarnaast kan de activiteitenkalen-
der andere ideeën versterken, of 
omgekeerd, zoals de Bretten-app, 
Circular experience tours of Kunst 
in De Bretten. 

Hoe nu verder? De activiteiten-
kalender vormt de basis voor de 
komende jaren. Jaarlijks wordt er 
vanuit stadsdeel Nieuw-West een 
bijeenkomst gefaciliteerd om in 
samenwerking met de betrokken 
volkstuinparken, bewoners en on-
dernemers, de kalender in te vullen 
en deze tot uitvoering te brengen. 
Dit zal meteen van start gaan.
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Activiteiten in De Bretten
 (bron: MUST stedebouw)

Brug GO Bretten
(bron: MUST stedebouw)
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Referentiebeeld bloemenlint
 (foto: Pieter Boekschooten)

Beter benutten parkeerplekken
(bron: MUST stedebouw)

Verrijk de bestaande groenstruc-
tuur door bijzondere plekken te 
accentueren en door het toevoe-
gen van bijzondere vegetatie met 
diverse kleuren en geuren in ver-
schillende seizoenen. Denk hierbij 
onder andere aan een kruiden- en/
of bloemenlint. Nieuwe beplanting 
is gerelateerd aan de wensen van 
de gebruikers en zal door de aard 
van de vegetatie snel visueel effect 
opleveren.

Waarde van het idee. Kleurrijke 
beplanting door de seizoenen heen 
verhoogt het kijkplezier en de ver-
blijfswaarde van De Bretten.

Locatie. Met behoud van de wilde 
natuur wordt op speciale plekken 
nieuwe bijzondere aanplant ge-

daan, met nieuwe groenstructuren 
in de vorm van bloemrijke kruiden, 
bomen en struiken. Onder andere 
op de dijk- en wegtaluds, langs de 
fietspaden en bij speelplaatsen. 
Bijzondere locaties als Het laatste 
huis en het parkeerterrein aan de 
Australiëhavenweg zijn ook interes-
sante zoeklocaties. 

Context. De bestaande groenstruc-
tuur is leidend. Betrokkenheid van 
Waternet en Rijkswaterstaat is no-
dig bij het toepassen van kruiden-
mengsels op de dijktaluds. Voor 
aanplant is overleg met Landschap 
Noord-Holland wenselijk. Verrijking 
van de groenstructuur is deels af-
hankelijk van andere ingrepen zoals 
de toevoeging van fietspaden, 
speelplaatsen, het voedselbos en 

van dijkophoging.

Hoe nu verder? Voor de uitwer-
king zijn diverse onderzoeken en 
een Plan van Aanpak nodig. Aan 
de hand van schetsontwerp(en) 
kunnen vervolgens kostenramingen 
opgesteld worden. Hiermee kan 
fondsenwerving worden gestart. 
De projecten worden gefaseerd 
ingezet vanaf 2021, afhankelijk van 
andere projecten zoals de aanleg 
brug GO Bretten, (fiets)paden en 
Het laatste huis. In alle fasen en/
of bij bepaalde deelprojecten 
is samenwerking met zowel de 
beheerder (Gemeente Amsterdam 
en Landschap Noord-Holland), als 
Rijkswaterstaat, Waternet en Tuinen 
van West nodig.

Onderzoek of parkeerterreinen en 
-plekken in en rondom De Bretten 
geschikt zijn voor een combinatie 
van gebruik. Kan parkeren worden 
gecombineerd met andere functies 
zoals elektrisch opladen, fietsparke-
ren, zonne-energie en met ruimte 
voor water? Maar ook, diverse 
parkeerterreinen kennen een ge-
heel verschillende piekbelasting, 
met juist veel of lange tijd weinig 
gebruik. Zouden deze terreinen bij 
lage belasting met anderen kunnen 
worden gedeeld? Bijvoorbeeld 
voor bezoekers van evenementen 
in de buurt of De Bretten in het 
algemeen. 

Waarde van het idee. Hoewel men 
over het algemeen geen grote par-
keeroverlast ervaart, zijn in de labs 

vragen opgekomen of deze ruimtes 
beter te benutten zijn. Door de 
functie van parkeerplekken uit te 
breiden, kunnen ze zonder aan par-
keerplaatsen in te boeten bijdragen 
aan rainproof- of andere duurzame 
doelstellingen. 
 
Locatie. Het gaat om de openbare 
en niet-openbare parkeerplekken 
in en rond De Bretten; bij de volks-
tuinparken, omliggende bedrijven, 
het afvalpunt, Australiëhavenweg 
en rondom aan de openbare we-
gen in de Sloterdijken. 

Context. Het Amsterdamse beleid 
is erop gericht het autogebruik te 
ontmoedigen. Het is daarom niet 
de intentie extra parkeerplekken te 
realiseren in De Bretten. Het idee 

heeft verder een relatie met ver-
schillende aandachtsgebieden en 
een idee als Verduurzamen tuinpark 
wat betreft de mogelijkheden tot 
opwekken van zonne-energie. 

Hoe nu verder? Eerste stap is een 
goede afstemming in relatie tot 
andere ideeën over het maken van 
verbindingen en het verbeteren 
van de entrees maar ook om de in-
richting van de openbare parkeer-
ruimte te verbeteren. Vervolgens is 
het belangrijk om inzicht te krijgen 
in de piek- en daltijden van de di-
verse parkeerlocaties, in relatie tot 
de activiteiten (en momenten) die 
parkeercapaciteit vragen.  
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Ruimte voor water
(bron: Pieter Boekschooten & MUST stedebouw)

Meer zichtlijnen creëren
(bron: Pieter Boekschooten & MUST stedebouw)

Maak meer open water in De 
Bretten. Het vergroot de beleving 
(doorkijkjes), ecologische waarden, 
verkoelende werking en biodiversi-
teit en maakt meer CO2-opslag en 
waterrecreatie in de lange Bretten 
(onderdeel van De Bretten) moge-
lijk. Ook dient het als inspiratiebron 
voor de omgeving.

Waarde van het idee. Open water 
draagt bij aan een goed water-
systeem voor aanvoer, opslag 
en afvoer van schoon water. De 
ecologische waarde wordt ermee 
verhoogd - ook door de aanleg van 
paddenpoelen. Daarnaast zorgt 
meer water ook voor meer verkoe-
ling in de zomer. In wisselwerking 
met het bos werkt de Lange Bret-
ten als een natuurlijke airco voor 

de omgeving. Ook waterspel is 
mogelijk door water aan te leggen 
bij een speelplaats.

Locatie. Het bestaande water-
systeem is geschikt om te verbre-
den én te verlengen. Los van dit 
systeem zijn plekken voor padden-
poelen denkbaar. Recreatiewater 
kan gekoppeld worden aan een 
informatiepunt of een speelplaats. 
Belangrijke randvoorwaarde is dat 
vrijgekomen grond en organisch 
materiaal zoveel mogelijk wordt 
hergebruikt in De Bretten. 

Context. Bij verbreding van de 
noordelijke waterlopen in de Lange 
Bretten dient rekening te worden 
gehouden met de voorwaarden die 
bij een primaire waterkering zijn 

gesteld (zie ook Aandachtsgebied 
dijklint). De uitwerking van het idee 
staat in relatie met het creëren 
van zichtlijnen. De uitwerking van 
recreatieve waterprojecten staat in 
relatie met mogelijke projecten bij 
Het laatste huis en het parkeerter-
rein Australiëhavenweg. 

Hoe nu verder? In samenwerking 
met Landschap Noord-Holland, 
Waternet en een ecoloog dient 
een Plan van Aanpak opgesteld te 
worden. In de loop van dit proces 
kan worden overgegaan tot fond-
senwerving. In 2021 kan op basis 
van dit plan besloten worden tot 
verdere uitwerking in de vorm van 
ontwerpen. Hierop volgt technische 
uitwerking en uitvoer.

Creëer meer zichtlijnen waardoor 
nieuwsgierigheid wordt opgewekt 
en De Bretten meer onderdeel 
van haar omgeving wordt. Zicht-
lijnen zorgen ervoor dat je vanaf 
de randen beter De Bretten in kan 
kijken. Ook ontstaan er allerlei 
verrassende doorkijkjes die het 
gebied interessanter maken voor 
bezoekers. Dit moet voornamelijk 
gebeuren in De Lange Bretten.

Waarde van het idee. Door onder 
meer de Lange Bretten zichtbaar-
der te maken en door afwisselende 
zichten te realiseren wordt de 
natuurbeleving verhoogd. Hierdoor 
kunnen bezoekers meer van de na-
tuur genieten.  

Locatie. De wens is om in De 

Lange Bretten gebruik te maken 
van het oude veenlandschap om 
nieuwe zichtlijnen te creëren. Denk 
hierbij aan het verwijderen van 
bosschages en het verbreden van 
waterlopen. Door op een aan-
tal plekken bomen en groen te 
snoeien of weg te halen, ontstaan 
doorkijkjes aan de noord- en zuid-
kant. Wenselijk is dat vrijgekomen 
organisch materiaal hergebruikt 
kan worden in De Bretten.

Context. De uitwerking van het 
idee hangt samen met de uitwer-
king van het idee Ruimte voor 
water - denk aan een afstemming 
waar watergangen verbreed moet 
worden. Met de vooraanstaande 
dijkversterking aan de noordrand 
van De Bretten dient goed te 

worden afgestemd op welke plek-
ken het maken van doorzichten 
mogelijk is.  

Hoe nu verder? De gewenste 
zichtlijnen worden ingetekend en in 
samenwerking met de beheerder 
(Landschap Noord-Holland) in het 
(lokale) beheerplan opgenomen. 
Na afstemming over de plek is de 
volgende stap het opstellen van 
een begroting voor de beheer-
maatregelen.

92 93



Vo
ed

se
lb

os

Ve
rb

in
di

ng
en

/
pa

de
n

Referentiebeeld voedselbos 
(bron: Kwekerij Arborealis)

Verbindingen/paden
(bron: MUST stedebouw)

Plant een eetbaar bos als bijzon-
dere plek te midden van de wilde 
natuur van De Bretten. Zorg dat de 
plek goed bereikbaar is en opvalt 
bij aankomst of passeren. Het bos 
is een accent en daarmee een ver-
rijking van de groenstructuur. 

Waarde van het idee. Met een 
voedselbos wordt de natuurbele-
ving en de gebruiks- en verblijfs-
waarde vergroot. Meer mensen 
vinden een reden om naar De Bret-
ten toe te gaan: om er te kijken, 
te helpen, te oogsten en te eten. 
Het dierenleven in De Bretten zal 
ook profijt hebben van een groter 
en meer divers voedselaanbod. 
De biodiversiteit neemt aanzienlijk 
toe door de introductie van allerlei 
eetbare bomen, struiken, planten, 

knollen en kruiden. Door plaatsge-
bonden aanplanting is de aantas-
ting van de huidige wilde natuur 
gering. 

Locatie. In grote delen van De 
Bretten is de natte ondergrond 
niet geschikt voor een betreedbaar 
voedselbos. Daar waar de grond-
samenstelling anders is, droger en 
diverser van samenstelling, kan een 
groot en divers sortiment worden 
aangeplant. De heuvel ten zuidwes-
ten van de Australiëhavenweg lijkt 
een goede plek.

Context. Een goede verbinding via 
voet- en fietspaden met de omge-
ving is belangrijk voor een goed 
gebruik. Informatieborden dragen 
bij aan de beleving en zitgelegen-

heid zoals picnicktafels zijn onmis-
baar in een voedselbos. 

Hoe nu verder? Naast een bodem-
onderzoek wordt een Plan van 
Aanpak opgesteld in samenwerking 
met Landschap Noord-Holland en 
een ecoloog. Een schetsontwerp 
biedt voldoende basis voor een 
kostenraming. Referentiebeelden, 
literatuurstudie en contact met al 
aangelegde projecten zijn belang-
rijk bij het opstellen van een eind-
plan. Hiermee kan fondsenwerving 
worden ingezet. In 2021 kan op ba-
sis van dit plan verdere uitwerking 
plaatsvinden in de vorm van een 
ontwerp en een beplantingsplan. 
Betrokkenheid van buurtbewo-
ners - ook bij de aanleg - geeft het 
voedselbos grote meerwaarde. 

Vergroot de toegankelijkheid en de 
natuurbeleving van De Bretten mid-
dels nieuwe fysieke verbindingen 
(routes) en visuele en functionele 
verbindingen.

Waarde van het idee. Het creë-
ren van diverse fysieke, visuele en 
functionele verbindingen met en 
binnen De Bretten, stelt het gevoel 
van de waarde van natuur in de 
stad centraal. En dat versterkt de 
beleving. Routes, zichtrelaties en 
de functionele relaties met het 
gebied zijn hierop gericht. Inno-
vatie en duurzaamheid zijn erbij 
ondersteunend. Gewaardeerde na-
tuur, landschapswaarden en routes 
worden behouden en versterkt en 
barrières en knelpunten beperkt.

Locatie. De diversiteit aan routes in 
en naar het gebied wordt vergroot 
en de aansluitingen logischer en 
makkelijker. De routes zijn afwisse-
lend en verrassend én toch helder 
en leesbaar. Het Brettenpad wordt 
beter herkenbaar als één doorlo-
pende recreatieve fietsroute. Wa-
terroutes worden toegevoegd, met 
name over de Haarlemmervaart. 
Kluunvoorzieningen bij de Seine-
weg en de Groote Braak zorgen 
voor aansluiting op de omgeving. 
Landmarks en zichtlijnen zorgen 
voor visuele relaties bij de parken-
trees en langs de flanken. Binnen 
De Bretten zorgen zichtlijnen vanaf 
het Brettenpad voor beleving van 
de diverse deelgebieden. En er 
is meer zicht op de natuur vanaf 
de Australiëhavenweg. Drukkere 

trekpleisters zijn bij de parkentrees 
en stilteplekken of vergaderbomen 
midden in het natuurgebied.

Context. Aansluiting op projecten 
in de omgeving is essentieel: met 
Nieuw-West, Sportpark Spiering-
horn, Sloterdijken/Sierenborch, 
Rhonepark, Sloterdijk-Centrum, 
Spaarnwoude en Tuinen van West. 
Maar ook op thema's als circulaire 
economie, vervoerinnovatie, educa-
tie en gebiedsbeheer.  

Hoe nu verder? Met Gemeente 
Amsterdam, Landschap Noord-
Holland, het Waterschap en andere 
belanghebbenden een Plan van 
Aanpak opstellen en prioritering 
bepalen. Aandacht en ruimte voor 
particulier initiatief en participatie.
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Referentiebeeld beeldentuin
(bewerking MUST stedebouw van foto: Ruimte in beeld, Nuenen)

Visualisatie bedrijvennetwerk
(foto's: 1. De Groene Afslag 2. Spijkerzwam 3. Heidi Leenaerts)

'Kan dit een 
grondstof zijn?' 3

Afval is grondstof 2Materiaal anders 
gebruiken 1

Een beeldentuin of beeldendepo-
tuin: kunst in De Bretten op een 
tijdelijke plek. De plek is daarbij zo 
ingericht en vormgegeven dat de 
structuur waar de (tijdelijke) kunst 
kan komen al aanwezig is. Denk 
bijvoorbeeld aan een rij sokkels. 
Voor de inrichting van de (tijdelijke) 
exposities wordt samengewerkt 
met kunstinstellingen, kunstenaars 
en andere organisaties. Naarmate 
de beelden(depot)tuin meer be-
kendheid krijgt, kan deze groeien 
en uitbreiden. 

Waarde van het idee. Een 
beelden(depot)tuin zonder vaste 
beelden wekt steeds opnieuw ver-
wondering, vergroot de beleving 
van het gebied. De beelden leggen 
een link met de omgeving en wis-

selende exposities trekken nieuwe 
en terugkomende bezoekers. 
Ook wordt er samengewerkt met 
nieuwe partijen die daardoor een 
band opbouwen met De Bretten. 

Locatie. De bedoeling is dat 
de tuin herkenbare structuren 
en de lijnen van het landschap 
van De Bretten volgt. Zo kan de 
beelden(depot)tuin zich verhouden 
tot de bestaande beeldenroute 
langs het Brettenpad of tot het 
dijklint. De locatie en het ontwerp 
moeten nog worden uitgewerkt. 

Context. De bedoeling was om de 
bij het Stedelijk Museum gere-
gistreerde beelden en sculpturen 
en werken uit kunstdepot van de 
Gemeente Amsterdam te ontslui-

ten voor een tijdelijke expositie. 
Na onderzoek blijkt de gemeente 
Amsterdam over weinig bruikbaar 
materiaal te beschikken.

Hoe nu verder? Volgende stap is 
onderzoeken wat andere instel-
lingen in depots hebben staan. In 
samenwerking met instellingen zo-
als het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst en het Stadscuratorium Ge-
meente Amsterdam, moet een Plan 
van Aanpak opgesteld worden. 
Twee deelnemers van LaBGreen 
willen hieraan bijdragen. Daarnaast 
is het raadzaam aansluiting te 
zoeken bij de kunstapplicatie met 
de bestaande beeldenroute van de 
gemeente Haarlemmermeer.

Bouw het bedrijvennetwerk wat is 
ontstaan tijdens LaBGreen verder 
uit om zo bij te dragen aan de cir-
culaire ambities van de gemeente 
Amsterdam. De natuur is hierbij de 
gedeelde inspiratiebron en biedt 
een indrukwekkend praktijkvoor-
beeld voor circulaire economie: 
alles is grondstof. Het netwerk 
is voor de vele bedrijven die De 
Bretten als hun achterland hebben 
- potentieel honderd of meer. Het 
wordt een lerend netwerk waarin 
bedrijven actief aan de slag gaan 
met circulaire economie en voort-
borduren op de voorbeelden die er 
al zijn in en rond De Bretten.

Waarde van het idee. Het circu-
laire bedrijvennetwerk genereert 
bekendheid van De Bretten en ver-

binding met omliggende bedrijven. 
De nu al betrokken ondernemers 
waarderen het contact met gelijk-
gestemden. Juist met de natuur 
als inspiratiebron trek je intrinsiek 
gemotiveerde mensen aan. 

Locatie. De focus ligt op bedrijven 
in De Bretten en in Sloterdijk Cen-
trum. Ook voor geïnteresseerde 
bedrijven uit de Sloterdijken en 
Geuzenveld/Slotermeer is aanslui-
ting mogelijk.

Context. In en rond De Bretten zijn 
al allerlei circulaire praktijken gaan-
de en zijn nog veel meer kansen 
te benutten. Een lerend netwerk 
helpt om deze kansen te pakken. 
Daarvoor is draagvlak bij bedrijven 
nodig en dienen relaties met o.a. 

Pantar, de volkstuinparken, sport-
park Spieringhorn en omliggende 
horeca te worden bestendigd. 

Hoe nu verder? Benut de initia-
tiefkracht van het reeds opgestarte 
netwerk om nieuwe bedrijven te 
benaderen. Geef invulling aan 
samenwerkingen met o.a. Green 
Business Club Sloterdijk (i.o.) en 
Uptown Sloterdijk. Een startsympo-
sium in het najaar van 2020 is erop 
gericht alle deelnemers concreet 
handelingsperspectief te bieden 
voor circulaire economie. Ontwik-
kel samen met het netwerk een 
10jaars-kalender met bijeenkom-
sten, (deel)werkgroepen, grond-
stoffeninventarisaties op de juiste 
schaal.
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Referentiebeeld leuk vervoer (rechtenvrij) Bretten-app
(bron: MUST stedebouw)

Rol recreatief-toeristisch publieks-
vervoer uit in De Bretten als aanvul-
ling op openbaar vervoer.

Waarde van het idee. Leuk pu-
blieksvervoer vergroot de bereik-
baarheid van De Bretten en de 
recreatief-toeristische beleving 
van het gebied. Het versterkt de 
identiteit en maakt De Bretten 
beter bekend en gewaardeerd. De 
vorm van het vervoer is verbonden 
aan de unieke identiteit van De 
Bretten: vanuit de geschiedenis van 
vervoersinnovatie in het gebied en 
vanuit de kernwaarden duurzaam-
heid, innovatie en Rrespect voor de 
natuur.
 
Locatie. Het leuke vervoer volgt bij 
voorkeur de belangrijkste ruim-

telijke structuren in het gebied: 
de Haarlemmer(trek)vaart, het 
oude spoorwegtracé (noordoever 
van de vaart), het Brettenpad, of 
het dijklint aan de noordkant van 
De Bretten. Het verbindt knopen 
buiten De Bretten, zoals openbaar 
vervoersknooppunten, omliggende 
groengebieden en hotels of kam-
peerplekken, met hotspots binnen 
De Bretten.

Context. Leuk vervoer heeft een 
relatie met ideeën die de toegan-
kelijkheid en bereikbaarheid van 
De Bretten bevorderen. De Bretten 
vormt een schakel wat Recreatie-
schap Spaarnwoude via Sloterdijk 
Centrum met de rest van de stad 
verbindt. De commitment van 
beide partijen in samenwerking 

met stadsdeel Nieuw-West is uitge-
sproken om de gebieden beter met 
elkaar te verbinden en het aantrek-
kelijk te maker voor bezoekers. 
Denk aan een duurzame trekschuit, 
een zelfrijdend concept, of een 
deelvoorziening. Leuk vervoer is 
deels afhankelijk van de gewenste 
verbindingen en paden, het Beter 
benutten van de parkeerplekken en 
Activiteiten in De Bretten.  

Hoe nu verder? Via een prijsvraag 
of aanmelding en selectie worden 
particuliere initiatieven gezocht 
die voldoen aan de criteria. Met 
de gemeente en andere partners 
wordt gekeken waar fysieke, ruim-
telijke knelpunten moeten worden 
opgelost en voorzieningen worden 
getroffen.

Ontwikkel een app waarin alle in-
formatie over De Bretten te vinden 
is. Een virtueel informatiecentrum 
waar zowel alle Bretteninformatie 
te vinden is, als waar bezoekers 
hun ideeën over verdere ontwikke-
ling van De Bretten kwijt kunnen. 
Maak de app zo interactief en 
actueel mogelijk, met een link naar 
het wayfinding-idee.

Waarde van het idee. Met een 
app wordt natuureducatie toegan-
kelijker gemaakt voor bezoekers 
waardoor er meer bewustzijn voor 
De Bretten als stadswildernis wordt 
gecreëerd. Het is te beschouwen 
als een virtueel informatiecentrum. 
De informatie in de app, bijvoor-
beeld over de biodiversiteit in het 
gebied, kan een positieve bijdrage 

leveren aan het respect voor de 
natuur in De Bretten.

Locatie. Een app heeft geen fy-
sieke locatie. Er wordt gedacht aan 
QR-codes vindbaar in De Bretten 
waarop je informatie over bijvoor-
beeld de historie of natuurwaardes 
van die plek kunt vinden. 

Context. De app heeft relatie met 
alle ideeën voor De Bretten: hier 
kan je alle informatie vinden over 
zowel het De Bretten zelf als over 
de ontwikkeling van alle ideeën 
van LaBGreen De Bretten. Samen 
maken we 'de stadswildernis van 
de toekomst' is de kreet van deze 
app. 

Hoe nu verder? Breng in kaart 
welke apps als voorbeeld kunnen 
dienen en wat de sterke en zwakke 
punten van die apps zijn. Waar mo-
gelijk kan bij bestaande applicaties 
(zoals Transformcity en Mijn Park) 
worden aangehaakt. Stel vervol-
gens een Programma van Eisen 
(PvE) op samen met toekomstige 
gebruikers. In de volgende stap 
kan dan een uitvoeringsplan opge-
steld worden en kunnen offertes 
worden aangevraagd bij geïnteres-
seerde ontwikkelaars. Van belang 
is ook het opstellen en financieren 
van een beheer- en onderhouds-
plan en het vinden van partners en 
sponsors hiervoor.
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referentieafbeelding zoeken
...

Voorbeeld verduurzamen tuinpark 
(foto: Heidi de Boer)

Referentie locatie circulaire start-ups
(foto: Broedplaats Krux Amsterdam)

Organiseer een co-creatieproces 
waarin mensen met duurzame 
ideeën worden uitgenodigd een 
bedrijfsplan voor een circulaire 
start-up te maken. De gemeente 
Amsterdam zorgt voor de begelei-
ding bij het uitwerken van het idee.

Waarde van het idee. Door circu-
laire start-ups een plek te geven, 
worden De Bretten als duurzaam 
gebied gepromoot. Door afval-
stromen te gebruiken die anders 
vernietigd worden, wordt respect 
getoond voor de grondstoffen die 
de natuur biedt.

Locatie. Verschillende organisaties 
hebben aangegeven interesse te 
hebben om dit idee ruimte en een 
plek te geven. Er is een terrein 

nodig wat aansluit op een bestaand 
bedrijventerrein en op loopafstand 
ligt van De Bretten. Liefst biedt het 
terrein plaats aan tien tot vijftien 
start-ups. Het terrein kan in samen-
hang met het Havenbedrijf, Pantar, 
het afvalinzamelpunt (Seineweg) 
of met de vastgoedtak van Praxis 
ontwikkeld worden. Genoemde 
partijen hebben belangstelling 
getoond.

Context. Inventariseer welke 
grondstoffen en grondstoffenstro-
men in het gebied beschikbaar zijn, 
waar start-ups mee kunnen werken.
Het idee is nauw verwant aan de 
Circular experience tours: in het 
begin kan de tour nieuwe, circu-
laire (maak)processen inspireren 
en vervolgens kunnen de start-ups 

zelf onderdeel worden van de 
tour. Het informatiecentrum is een 
plek waarmee samengewerkt kan 
worden om de start-ups onder de 
aandacht te brengen. 

Hoe nu verder? Er moet een groep 
gevormd worden die het hele co-
creatieproces begeleidt. De ideeën 
worden uitgewerkt in een spelvorm 
waarbij het bedrijfsplan gemaakt 
wordt. De winnaars worden be-
kendgemaakt tijdens een gala-
bijeenkomst. Daarna kunnen de 
winnaars hun idee realiseren. Het 
zou mooi zijn als de winnaars wor-
den beloond met een tegemoetko-
ming in de huisvestingkosten. Dit 
idee moet nog verder uitgewerkt 
worden. 

Ondersteun de volkstuinparken in 
hun (verdere) verduurzaming. Denk 
hierbij aan duurzame energie in de 
vorm van zonnepanelen en kleine 
windmolentjes, afvalrecycling, 
hergebruik van regenwater en 
hergebruik van organisch materiaal 
met warmteterugwinning uit De 
Bretten. Een dak van zonnepanelen 
(bij volkstuinpark de Groote Braak) 
over een deel van het parkeerter-
rein kan bijdragen aan het klimaat-
neutraal maken van Sloterdijk en 
omgeving.
 
Waarde van het idee. De trend 
binnen Amsterdam is dat volkstuin-
parken zich steeds meer open-
stellen voor publiek van buiten. 
Dit maakt hen naast een aantrek-
kelijke locatie om bezoeken, ook 

een mooie etalage voor natuur en 
duurzaamheid. Bezoekers raken ge-
inspireerd door natuurlijk tuinieren 
en duurzame maatregelen.

Locatie. Het gaat om Tuinpark De 
Bretten en volkstuinpark De Groote 
Braak. De volkstuinparken heb-
ben gemeenschappelijke grond en 
ruimte en honderden tuintjes van 
particuliere huurders. De gemeen-
schappelijke gronden zijn in het 
seizoen te bezoeken.

Context. Dit idee hangt nauw sa-
men met Activiteiten in De Bretten 
en Beter benutten parkeerplekken.    

Hoe nu verder? We zetten de 
samenwerking voort op het gebied 
van activiteiten en communicatie. 

Goede voorbeelden qua duur-
zaamheid krijgen aandacht in 
de communicatiekanalen van de 
gemeente. Voor het mogelijke 
zonnedek over de parkeerplaatsen 
wordt in samenspraak een voorstel 
gemaakt waarbij het uitgangs-
punt is dat zowel de Sloterdijken 
(bijdrage klimaatneutraliteit) als het 
volkstuinpark die de grond hiervoor 
ter beschikking stelt, hier baat bij 
hebben.
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Circular experience tours
(bron: MUST stedebouw)

Referentiebeeld zitplek 
(bron: Solar Bench by Fix ©, www.ontwerpbureaufix.nl)

Plaats een heel aantal extra zitob-
jecten in de hele Bretten. Samen 
met de uitwerking van andere 
ideeën kunnen specifieke locaties 
worden aangeduid.

Waarde van het idee. Door zitob-
jecten in De Bretten te plaatsen 
worden rust- en verblijfsplekken 
in De Bretten gecreëerd. Het doel 
is tweeledig. Aan de ene kant 
biedt het de gelegenheid voor 
mensen om langer in De Bretten 
te verblijven en te rusten. Ander-
zijds kunnen zij genieten van het 
uitzicht. Het kunnen plekken zijn 
waar zichtlijnen zijn, daar waar het 
water is verbreed of waar de dijk is 
verhoogd. 

Locatie. Realiseer zitobjecten op 

plekken waar men op dijken van 
het mooie uitzicht kan genieten én 
langs de weg. Er zijn vier aspecten 
van belang. Eén: plaats (Puccini-)
zitbanken op plaatsen waar weinig 
sociale controle is, zoals op on-
verharde wegen. Twee: plaats op 
drukkere plekken zitobjecten die 
zonnepanelen hebben zodat je je 
eigen electronica daar kunt opla-
den. Drie: plaats zitobjecten langs 
verharde wegen op drie meter af-
stand van de weg en bij de entrees 
en horeca- informatievoorzienin-
gen. Vier: plaats prullenbakken op 
minimaal 1.5 meter afstand van het 
zitobject om wespenoverlast tegen 
te gaan tijdens het rusten.

Context. Dit onderwerp is afhanke-
lijk van aanpassingen in de groen- 

en waterstructuur in De Bretten. 
Door een koppeling van het idee 
aan ideeën zoals Meer zichtlijnen 
en Groenstructuur kan meerwaarde 
ontstaan. 

Hoe nu verder? Afstemming tus-
sen de uitwerking van ideeën zoals 
de aanpassing van de water- en 
groenstructuur is nodig om de 
exacte locaties voor zitobjecten 
te bepalen. Daarnaast wordt een 
bankenplan geschreven met rand-
voorwaarden voor de plaatsing van 
zitgelegenheden.

Organiseer op jaarlijkse basis 
een aantal Circular experience 
tours. Met een gids gaan mensen 
(fietsend of lopend) door De Bret-
ten langs bedrijven en specifieke 
locaties om te kijken naar voorbeel-
den en kansen voor een circu-
laire economie. De tours zijn voor 
allerlei doelgroepen beschikbaar: 
omwonenden, professionals en an-
dere geïnteresseerden. De natuur 
én de locaties in en om De Bretten 
dragen bij aan bewustwording van 
allerhande circulaire praktijken.

Waarde van het idee. Een circu-
laire economie is een belangrijke 
voorwaarde voor een duurzame 
toekomst. Wanneer mensen circu-
laire wijze van produceren en con-
sumeren zien en beleven, inspireert 

dat om (privé of bedrijfsmatig) zelf 
in actie te komen. Tevens zetten 
we hiermee De Bretten bij diverse 
doelgroepen op de kaart.  

Locatie. De tours zullen deels door 
De Bretten gaan en deels naar 
omliggende bedrijven en specifieke 
locaties.

Context. Dit idee is te organiseren 
door samen te werken met bedrij-
ven. Tegelijkertijd staan de tours in 
relatie tot diverse andere thema’s 
in De Bretten zoals: Verbindingen/
paden, Informatiecentrum met 
horecagelegenheid, de Duurzame 
tuinparken, sportpark Spieringhorn 
en het Voedselbos.

Hoe nu verder? Eerste stap is het 
afstemmen van de tours met de 
betreffende bedrijven en locaties. 
Vervolgens kunnen al in 2020 tours 
worden georganiseerd, afgestemd 
op themadagen of een themaweek 
zoals de Week van de Circulaire 
Economie. Een vervolgstap is de 
promotie van de tours. Het maken 
van een tienjarenkalender met een 
globale planning van tours tot en 
met 2030 zet het toekomstperspec-
tief van dit idee extra kracht bij.
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Aandachts
gebieden

Samenhang in 
uitwerking 
Op de kansenkaart (p. 81-82) zijn 
zes aandachtsgebieden aangege-
ven. Een gebiedsgerichte aanpak 
van deze aandachtsgebieden 
maakt dat de plekken meer zijn dan 
de optelsom van de ideeën. Op 
deze plekken versterken de ideeën 
elkaar en door ze op elkaar af te 
stemmen ontstaat een raamwerk 
voor een toekomstbestendige 

Bretten. De aandachtsgebieden 
vormen met hun gebiedsspecifieke 
randvoorwaarden de bouwstenen 
voor het Uitvoeringsprogramma De 
Bretten 2030. 

Elk aandachtsgebied begint op de 
linkerpagina met een kort overzicht 
van welke ideeën daar samenko-
men. Dan volgt een korte sociaal-
ruimtelijke gebiedsanalyse. Daarna 
worden de grootste kansen voor 
het aandachtsgebied benoemd. 
De rechterpagina toont steeds drie 
bouwstenen, uiteengezet in tekst 

en beeld. Ze vertellen iets over 
welke ingrepen op welke manier 
gedaan moeten worden om De 
Bretten toekomstbestendig te 
maken. 

De Gebieden 
Het laatste huis
GO Bretten
Dijklint
Groene Knoop
Poort Oer-IJ
Eén Bretten
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Het laatste 
huis

Dit aandachtsgebied komt over-
een met het thema van lab 1: Het 
laatste huis. In het lab 1 hoofdstuk 
op pagina's 26-33 is te lezen dat er 
vele ideeën en kansen zijn aan-
gedragen. Het is dé plek om een 
mooie, verbeterde entree tot De 
Bretten te maken: de route naar of 
uit De Bretten vernauwt zich op de 
plek van Het laatste huis. Het is een 
autovrij gebied en omgeven door 
water. Daarmee is het typerend 
voor De Bretten: een natuurrijk 
gebied, gelegen in de luwte. 

De open plek biedt kansen voor 
nieuwe functies en vergroot de 
potentie van de entree tot De 
Bretten. Varen per kano of een 
verfrissende duik, het is een plek 
om te kunnen en willen verblij-
ven. Kleinschalige horeca en een 
informatiecentrum geven nog 
meer aanleiding tot bezoek. Een 
landmark op deze plek zou een 
goede trekpleister kunnen zijn. 
Een belangrijke voorwaarde voor 
de ontwikkeling van de plek is een 
goede beheerpartij - die de samen-
hang van de functies borgt en Het 

laatste huis aantrekkelijk houdt als 
verblijfsplaats. De ontwikkeling van 
dit aandachtsgebied is verder ge-
baat bij de volgende drie punten:

B. Creëer een zichtbare, publieke 
plek. Maak van Het laatste huis een 
natuurpoort en daarmee de tegen-
hanger van het Westergasterrein, 
de cultuurpoort van De Bretten 
helemaal in het oosten. Stuur op 
het combineren van een aantal ver-
blijfsfuncties. Sluit aan bij de natuur, 
de stilte en richt het bijvoorbeeld 
in als hof of tuin in combinatie met 
een zelfvoorzienend informatiecen-
trum. Zorg dat delen van de oevers 
toegankelijk worden gemaakt voor 
bezoekers en goed zichtbaar zijn 
vanaf de dijk.

A. Markeer de bocht in de dijk. 
De Spaarndammerdijk vormt de 
poort tot De Bretten. De route naar 
of uit de Bretten vernauwt zich op 
de plek van Het laatste huis. De 
unieke bocht in de dijk is de plek 
waar je uitzicht en oriëntatie veran-
dert. Dit is de plek om nieuwsgie-
righeid te wekken met een marke-
ring - een entree tot De Bretten.

C. Ontwerp met de ondergrond. 
De plek van Het laatste huis kent 
een slappe bodem en steekt maar 
net uit boven het water. Respecteer 
de natuurlijke kenmerken en pas de 
constructies van een landmark en 
een informatiecentrum met horeca-
gelegenheid hier op aan.

Samenkomst van ideeën

• Informatiecentrum met 
horecagelegenheid

• Landmark
• Waterrecreatie
• Informatieborden/

bewegwijzering

Het laatste huis (foto: MUST stedebouw)

Aandachtsgebied Het laatste huis (bron: MUST stedebouw)

Bouwstenen (bron: MUST stedebouw)

A B C
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GO Bretten

Go Bretten (foto: Piet Koster) Bouwstenen (bron: MUST stedebouw)

C. Maak een verblijfsplek bij 
de entree. Maak van de activi-
teitenplek ook een verblijfsplek. 
Ontwerp een uitnodigende plek 
om bezoekers tot (langer) verblijf 
uit te nodigen. Dan kan je er ook 
mensen kijken, spelen en excur-
sies of wandelingen starten. De 
plek wordt nog sterker door de 
gemeenschapsgebouwen van het 
volkstuinpark op de grens van het 
volkstuinpark te situeren. Zo kun-
nen ze een veel grotere publieke 
functie vervullen.

A. Gebruik de brug als vliegwiel. 
De brug GO Bretten gaat De 
Bretten verbinden met de Tuinen 
van West. Zorg voor een goede 
aanlanding naar het Brettenpad - 
liefst zo dicht mogelijk bij de entree 
van het volkstuinpark. De brug kan 
hierdoor als vliegwiel dienen voor 
de ontwikkeling van de hele strook. 
Het levert een centrale plek op 
waar nieuwe functies tot stand kun-
nen komen.
 

B. Versterk de relatie tussen 
volkstuinpark en Bretten(pad). 
Het terrein voor de entree van 
volkstuinpark De Groote Braak 
is nu een grasveld, maar heeft 
de potentie om uit te groeien 
tot activiteitenplek. Verbindt het 
daarom met een directe route aan 
het Brettenpad en de brug - nu zit 
er een sloot en een dichte bomenrij 
tussen. 

GO Bretten is een brede, lang-
gerekte strook waar natuurgebied 
de Lange Bretten en volkstuinpark 
De Groote Braak zij aan zij liggen. 
Ertussen kronkelt het Brettenpad 
van noord naar zuid. GO Bretten is 
een plek waar veel meer activiteit 
en kruisbestuiving tussen functies 
mogelijk is. 

Functies als parkeren, het gemeen-
schapshuis van het volkstuinpark 
en de speelplaats zijn nu ruimtelijk 
gescheiden van elkaar door onder 
meer sloten, hekken en dichte 

bosschages. Met een aantal slimme 
ingrepen kunnen deze losstaande 
plekken meer bijeengebracht 
worden. De strook biedt ruimte 
voor een bredere ervaring van 
alle functies en ook voor meer 
programma (zie ook de kaart 
hiernaast). Daarvoor is het belang-
rijk om de aanlanding van de GO 
Bretten brug goed in te passen en 
de entree naar het volkstuinpark 
De Groote Braak te vernieuwen. De 
bouwstenen op de rechterpagina 
vormen de basis voor GO Bretten 
die meer is dan alleen de brug. Het 

Samenkomst van ideeën

• Brug GO Bretten
• Activiteiten in De Bretten
• Landmark
• Informatieborden/

bewegwijzering
• Beter benutten parkeerplekken

A

B

C

vormt straks ook een bestemming, 
een plek in De Bretten.

Aandachtsgebied en bouwstenen GO Bretten
(bron: MUST stedebouw)
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Dijklint

A. Stel de dijk centraal. Een 
vernieuwde route geheel op de 
dijk zorgt ervoor dat het meer 
onderdeel is van De Bretten en 
heeft daarom de voorkeur. Wan-
neer de huidige verschillende 
profielen (op/gedeeltelijk op/naast 
de dijk) worden gehandhaafd, pas 
de uitwerking van de ideeën dan 
daarop aan. Maak het dijklint in dat 
geval meer uniform door eenzelfde 
groeninrichting, zitelementen of 
een kunstroute.

B. Vergroot dwarsrelaties. De dijk 
is nu nog teveel een grens, een 
lange lijn waarlangs je beweegt. Er 
liggen grote kansen om een dijk 
te maken met meer doorkijkjes en 
routes dwars op de dijk. Denk aan 
opgangen of trappen vanuit de 
straten ten noorden van de dijk. Zo 
ontstaan verschillende ervaringen 
en uitzichten. Maak met uniforme 
inrichting verschillende plekken: 
een uitzichtspunt, een plek in de 
luwte, een infopunt, etc.

C. Zorg voor een groen en geva-
rieerd aangezicht. Het natuurpark 
is gebaat bij representatieve zijdes 
aan het dijklint. Met groene gevels 
en een meer gevarieerd aangezicht 
wordt een (grotere) koppeling ge-
legd met De Bretten. Zorg dat de 
groenstructuren op elkaar aanslui-
ten zodat er sprake is van 'over-
lopend groen' tussen De Bretten 
en het bedrijventerrein. Zo is het 
dijklint niet enkel een grens, maar 
ook een zachte rand. Een rand met 
respect voor de natuur. 

Het dijklint vormt een bijna drie ki-
lometer lange zone langs de noord-
grens van De Bretten. Dit aan-
dachtsgebied bestaat grotendeels 
uit een belangrijke waterkering en 
snelle oost-westroute. Het is een 
karakteristieke zichtlijn. De route 
loopt over de dijk, ligt halverwege 
de dijk of geheel naast de dijk. 
LaBGreen ziet grote potentie om 
het dijklint meer onderdeel te laten 
zijn van De Bretten. In samenwer-
king met Waternet kijkt LaBGreen 
hoe de dijk hier kan worden verrijkt 
met een bloemen-/kruidenlint en 

aangrenzende bedrijfspanden met 
groene gevels. Ook bieden dwars-
verbindingen over de dijk kijkjes 
en routes De (Lange) Bretten in. 
In combinatie met het creëren van 
zichtlijnen en verbeterde infor-
matievoorziening ligt het dijklint 
straks niet meer langs, maar in De 
Bretten. Bij de ontwikkeling van het 
dijklint zijn (daarom) de volgende 
bouwstenen van belang:

Samenkomst van ideeën

• Groenstructuur
• Ruimte voor water
• Verbindingen/paden
• Zichtlijnen
• Informatieborden/

bewegwijzering
• Zitplekken

Dijklint (foto: MUST stedebouw) Bouwstenen (bron: MUST stedebouw)

A B C

Aandachtsgebied Dijklint (bron: MUST stedebouw)
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Groene
Knoop

De Groene Knoop vormt een 
kruising van wegen, spoor en water 
te midden van het uitbundige 
groen van De Bretten. Het viaduct 
van de Australiëhavenweg biedt 
weids uitzicht over De Bretten. Het 
Brettenpad, de Australiëhavenweg, 
het spoor en verschillende waters 
splitsen gebied op in vier delen. De 
vier delen zijn alle heel natuurlijk 
van karakter maar vervullen ver-
schillende functies. Op dit moment 
is het lastig bewegen tussen de 
vier delen. De Groene Knoop kan 
een grotere betekenis krijgen als 
plek van samenkomst: de plek is 
goed bereikbaar en de vier delen 
bieden ruimte aan nieuwe functies 
die aansluiten bij een natuurlijke 
Bretten. Baseer de ontwikkeling op 
de volgende punten:

A. Versterk aanwezige identi-
teiten. Het westelijke deel is een 
aangewezen plek voor een Voed-
selbos (zie ook uitwerking idee). 
Het noordelijke deel is een van de 
laagste delen van De Bretten en 
biedt ruimte voor meer water en 
een grotere beleving van water. 
Bij het oostelijke deel is ruimte om 
een kleinschalig, seizoensgebon-
den horecapunt te ontwikkelen en 
een verblijfsplek aan de Haarlem-
mertrekvaart, bij de bestaande 
natuurspeeltuin. Het zuidelijke 
deel is bij uitstek een plek voor 
een Landmark, een markering van 
de entree tot De Bretten nabij de 
Haarlemmerweg. Vanuit het westen 
gezien is het de eerste entree tot 
het natuurpark.

C. Creëer een buurtkamer. Het 
oostelijke deel van de knoop 
heeft de potentie zich te ontwik-
kelen tot grotere verblijfsplek voor 
bezoekers. Zoek naar de verbin-
ding met de buurt Geuzenveld in 
Nieuw-West om deze verblijfsplek 
vorm te geven. De voorgestelde 
horecagelegenheid kan ook een 
maatschappelijke functie vervullen 
wanneer het geschikt is voor cultu-
rele activiteiten zoals kleinschalige 
muziekoptredens, kookavonden 
en lezingen of als uitvalsbasis voor 
sporters. 

B. Maak de Australiëhavenweg 
onderdeel van De Bretten. Op dit 
moment doorsnijdt de Australië-
havenweg De Bretten en heeft de 
weg weinig met het natuurpark te 
maken. Het is nodig aanvullende 
routes aan te leggen richting de 
nieuwe functies in De Groene 
Knoop. Er zijn nieuwe, duidelijke 
entrees nodig tot het Voedselbos 
en de Landmark. Daarnaast is 
het nodig om de delen onderling 
(beter) te verbinden waardoor 
bezoekers meerdere activiteiten 
kunnen doen. Hierdoor wordt de 
Australiëhavenweg zelf veel meer 
een entree naar De Bretten.

Samenkomst van ideeën

• Verbindingen/paden
• Voedselbos
• Ruimte voor water
• Informatiecentrum met 

horecagelegenheid
• Landmark
• Beter benutten parkeerplekken
• Waterrecreatie Groene Knoop (foto: Edwin van Eis)

A B C

Aandachtsgebied Groene Knoop (bron: MUST stedebouw)

Bouwstenen (bron: MUST stedebouw)
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Poort
OerIJ

Samenkomst van ideeën

• Verbindingen/paden
• Circulaire start-ups
• Verduurzamen tuinparken
• Informatiecentrum met 

horecagelegenheid
• Landmark
• Beter benutten parkeerplekken
• Informatieborden/

bewegwijzering
• Waterrecreatie

Bij Poort Oer-IJ komen de meeste 
ideeën samen. LaBGreen ziet 
er veel ruimte voor initiatief en 
tegelijk de noodzaak van verbe-
tering. Op dit moment is het een 
stuk Bretten wat doorsneden wordt 
door de Seineweg die daarmee 
een grote barrière vormt. Functies 
liggen (hierdoor) niet aan de weg 
maar keren zich van de weg af. 
Ook is de auto er dominant met 
grote wegen en veel parkeerplaat-
sen. Zo is de Seineweg moeilijk 
oversteekbaar. Recreatief gebruik 
stelt echter meer eisen aan het ge-

bied: een inrichting gericht op het 
verblijf van de mens. Poort Oer-IJ 
is een belangrijk puzzelstuk in het 
verbeteren van de toegang tot De 
Bretten en het accomoderen van 
een nieuw gebruik van het natuur-
park. Sportpark Spieringhorn, Tuin-
park De Bretten en Pantar maken 
toekomstplannen. De bouwstenen 
op de volgende pagina bieden een 
handvat om tussen deze plekken 
interessante koppelingen te maken 
en meerwaarden te creeëren.

A. Focus op de fiets en voetgan-
ger. Verminder de barrièrewer-
king van de Seineweg door de 
twee oversteken te optimaliseren. 
Prioriteer de fietser en voetganger 
en biedt hierbij meer ruimte en 
veiligheid. Maak daarnaast een 
nieuwe langzaamverkeersroute tus-
sen Spaarnwouderdijk, via entree 
sportpark Spieringhorn, langs 
Pantar richting het Brettenpad. Dit 
vergroot de toegankelijkheid van 
De Bretten en biedt ruimte aan 
nieuwe functies.

B. Presenteer functies aan lang-
zaamverkeersroutes. Maak bij-
voorbeeld een (afsluitbare) secun-
daire entree naar het volkstuinpark 
aan de nieuwe route. Situeer de 
ingang van het circulaire startup-
complex hier tegenover. Zorg dat 
je naar binnen kunt kijken. Richt de 
entree van het informatiecentrum 
met horecagelegenheid naar het 
Brettenpad - en niet primair naar 
de parkeerplaats.

C. Zorg voor vrije ruimte. Oog 
hebben voor circulaire initiatieven 
(zoals circulaire start-ups) en voor 
maatschappelijke initiatieven (zoals 
de organisatie van activiteiten en 
Kunst in de Bretten) vraagt om vrije 
ruimte. Ruimte voor experiment 
of tijdelijke invullingen waarmee 
het gebied rijker en levendiger kan 
worden. Dit kan een permanente 
locatie zijn naast bijvoorbeeld een 
Landmark.

Poort Oer-IJ (foto: MUST stedebouw)

A B C

Aandachtsgebied Poort Oer-IJ (bron: MUST stedebouw)

Bouwstenen (bron: MUST stedebouw)

114 115



Eén Bretten

Samenkomst van ideeën

• Informatieborden/
bewegwijzering

• Brettenapp (Brapp)
• Activiteiten in De Bretten
• Circular experience tours
• Kunst in De Bretten
• Groenstructuur
• Ruimte voor water
• Zitplekken
• Circulair bedrijvennetwerk
• Leuk vervoer

Eén Bretten geeft het groengebied 
een eigen stem, met De Bretten als 
unieke, landschappelijke eenheid. 
De eenheid in de uitvoering van de 
ideeën wordt geborgd in dit aan-
dachtsgebied. Alle bovenstaande 
ideeën gaan immers over De Bret-
ten als geheel. 

Er liggen grote kansen om in 
het gebied meer functies toe te 
voegen, de toegankelijkheid te 
verbeteren en de relatie tussen de 
verschillende delen te vergroten. 
Het Brettenpad functioneert nu als 

gemene deler: het verbindt alle 
delen en functies van De Bretten. 
In de toekomst kan het Brettenpad 
meer als ketting fungeren. Er zijn 
veel meer mogelijkheden voor 
activiteit en bezoek. Ook zijn er 
'haakjes' aan de ketting gemaakt:  
nieuwe verbindingen die net als het 
Brettenpad de verschillende delen 
van De Bretten aaneenrijgen. Deze 
verbindingen zijn fysiek, maar gaan 
ook over de samenhang tussen de 
uitwerking van ideeën. En omdat 
de ideeën een verschillend tijdspad 
van uitvoering kennen, zijn voor dit 

aandachtsgebied de volgende drie 
bouwstenen benoemd:

A. Zet de koppeling van ideeën 
voort. Kijk in de uitwerking van de 
ideeën voor De Bretten als geheel 
nadrukkelijk hoe het een basis kan 
leggen voor een ander idee. Maak 
bijvoorbeeld met het versterken 
van de Groenstructuur alvast plaats 
voor nieuwe Zitplekken. Of zorg 
dat met Leuk vervoer ook het 
bedrijvenpark wordt aangedaan 
om zo een basis voor de Circular 
experience tours te leggen.  

B. Neem landschap als basis. Een 
toekomstbestendige, groene scheg 
moet eerst de basis goed op orde 
hebben. De bodem, het water, de 
flora en fauna vormen deze basis. 
Het (toekomstige) gebruik houdt 
daarom in de eerste plaats reke-
ning met het landschap. Ingrepen 
in dit landschap door de uitwerking 
van ideeën moeten daarom gedaan 
worden met respect hebben de 
natuur. 

C. Beheren is noodzakelijk. Veel 
wensen uit dit boek hebben effect 
op beheer. Bankjes en speeltoestel-
len moeten onderhouden worden, 
zichtlijnen gemaaid en padde-
poelen vrijgehouden. Ook de 
verwachte toename van het aantal 
gebruikers van De Bretten brengt 
een verhoogde onderhoudsdruk. 
Een toekomstbestendige Bretten 
wordt niet enkel gemaakt met mid-
delen voor realisatie maar ook voor 
beheer. Hier is een langetermijn-
perspectief voor nodig. 

A B C

Aandachtsgebied Eén Bretten (bron: MUST stedebouw)

Bouwstenen (bron: MUST stedebouw)
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Hoe nu verder?
Je bent bijna aan het einde van het 
ontwikkelboek. Een ontwikkelplan 
waarin de ideeën, opgehaald door 
het projectteam bij bewoners, 
ondernemers en partners, zijn ge-
bundeld. Het proces is echter nog 
lang niet ten einde. Het project-
team gaat door. Voor ieder idee uit 
het ontwikkelboek schrijven zij een 
Plan van Aanpak. 

Het doel van het Plan van Aanpak 
is om een langetermijnperspec-
tief met bijbehorende planning te 
schetsen. Het vertelt wie het idee 
uitvoert, onder wiens verantwoor-
delijkheid het valt, hoe het wordt 
uitgevoerd, aan welke randvoor-
waarden de uitvoering moet vol-
doen en hoe het gefinancierd kan 
worden. Bij het opstellen van deze 
plannen, wordt wederom nauw 
samengewerkt met betrokken be-
woners, ondernemers en partners. 

Via het platform open research 
worden de Plannen van Aanpak 
openbaar gemaakt. Open research 
is een kennisplatform, gelanceerd 
door de gemeente Amsterdam, 
waar instellingen kennis en do-
cumenten met elkaar delen. Het 
platform is toegankelijk voor ieder-
een. Hierdoor worden de Plannen 
van Aanpak als het ware ‘levende 
documenten’, die in de loop van de 
tijd geüpdatet kunnen worden. 

Het is ontzettend belangrijk dat 
kansen voor De Bretten op het ge-
bied van duurzaamheid en groen-
innovatie, daadwerkelijk gegrepen 
worden. Duurzame en groene 
acties / initiatieven die in Amster-
dam ontwikkeld worden, kunnen 
grote kansen bieden voor De 
Bretten. Bijvoorbeeld doordat ze 
inspiratie opleveren, of als samen-
werkingspartner. Denk hierbij aan 
het bewust omgaan met afval, het 
vergroenen van de stad en het

op gang brengen van een circulaire 
economie. 

Al deze Plannen van Aanpak 
leiden samen tot een innovatief 
Uitvoeringsprogramma De Bret-
ten 2030. Het is hierbij belangrijk 
om de ambities van Amsterdam, 
zoals circulair 2050, als leidraad te 
nemen. Op deze manier kunnen 
we eraan bijdragen dat de doel-
stellingen behaald worden, terwijl 
we tegelijkertijd  ondernemers, 
bewoners en gebruikers hiervoor 
enthousiasmeren. 

Samen maken wij De Bretten toe-
komstbestendig en draagt LaB-
Green bij aan een groen imago van 
Amsterdam. Vervolg
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dat bepaalde activiteiten geen 
negatief effect hebben op het 
klimaat, waarmee men wil zeggen: 
geen emissie van CO2 en andere 
broeikasgassen.

Living-lab
Is een methode om integrale 
oplossingen te ontwikkelen en 
innovaties te stimuleren. Dit 
door middel van intensieve 
samenwerking tussen mensen 
uit verschillende (gemeentelijke) 
vakgebieden en burgers, bedrijven 
en publieke actoren. 

Natuurinclusief
De natuur een volwaardige 
plek geven in de stad. Bij 
natuurinclusief bouwen wordt er 
bij het ontwerp van een gebouw 
of openbare ruimte optimaal 
rekening gehouden met de lokale 
biodiversiteit en natuurwaarden.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Is het Nederlands netwerk van 
bestaande en nieuw aan te leggen 
natuurgebieden. Het netwerk moet 
natuurgebieden beter verbinden 
met elkaar en met het omringende 
agrarisch gebied. 

Publieke en private ruimte
De publieke of openbare ruimte 
is de ruimte waar iedereen mag 
komen. Iedereen kan dus genieten 
van groen in de publieke ruimte, 
zoals buurt- en stadsparken. De 
private ruimte is in het bezit van 
individuen en/of organisaties, 
en kan vaak niet door iedereen 
gebruikt worden. Voorbeelden 
hiervan zijn binnentuinen en 
daktuinen.

Rainproof zie Amsterdam Rainproof

Scheggen
De landschappen aan de rand van 
de stad, die als groene vingers het 
bebouwde gebied van Amsterdam 
binnendringen. De gemeente 
beschouwt de scheggen als een 
unieke kwaliteit, waardoor het 
landschap altijd binnen 15 minuten 
fietsen bereikt kan worden. 

Kleinschalige landbouw
Kleine vormen van landbouw en 
voedselinitiatieven in en om de 
stad van bewoners of ondernemers. 
Ook wel stadslandbouw
genoemd. De voedselproductie 
wordt vaak gecombineerd met 
activiteiten die bijdragen aan 
bijvoorbeeld kennisuitwisseling, 
bewustwording, zorg, sociale 
cohesie, landschapsbeheer en 
recreatie.

Sloterdijken 
Sloterdijken is een gebied in 
Amsterdam. Het ligt ten westen 
van het centrum van Amsterdam 
en ten noorden van Geuzenveld-
Slotermeer. Het gebied strekt zich 
uit van station Sloterdijk tot aan 
Spaarnwoude. Het zuidelijke deel 
wordt gevormd door De Bretten.

Talud
Een schuin gelegen oppervlakte 
langs een oever, weg, spoor of dijk. 
Oevers met een flauw of aflopend 
talud leveren een grote bijdrage 
aan de biodiversiteit, doordat 
vogels er kunnen broeden en kleine 
zoogdieren er dekking vinden. 
Dieren kunnen gemakkelijk het 
water in en uit.

Voedselbossen
Een door mensen ontworpen 
ecosysteem naar het voorbeeld van 

een natuurlijk bos, met een hoge 
diversiteit aan bomen en planten 
waar ook voedsel te vinden is.

Volkstuin
Een stukje grond waarop men 
tuiniert, van siertuin tot moestuin. 
Vaak staat er een huisje op en in 
Amsterdam mag men op diverse 
complexen in de periode van april 
tot oktober ook overnachten.

Volkstuinpark
Een volkstuinpark bestaat uit 
particuliere volkstuintjes en 
een deel gemeenschappelijke 
grond. Deze gemeenschappelijke 
delen zijn in het seizoen ook 
door derden te bezoeken. De 
volkstuinparken horen al ruim 
honderd jaar bij de stad. Ze zijn 
ecologisch, maatschappelijk en 
cultuurhistorisch van grote waarde.

Watersysteem
Het geheel aan grond- en 
oppervlaktewater, inclusief 
waterbodem en oevers, binnen een 
bepaald gebied.

Verklarende 
woordenlijst 
Aardgasvrij
Is een programma van de 
gemeente Amsterdam met als doel 
om in 2040 geen aardgas meer te 
gebruiken. Dat draagt bij aan de 
vermindering van CO2-uitstoot. 
Woningen en bedrijven dienen dan 
op een andere wijze verwarmd te 
worden. Denk aan stadswarmte, 
elektrisch, groen gas, in combinatie 
met een verlaagde warmtevraag 
door betere isolatie of zuiniger 
gebruik.

Amsterdam Rainproof
Het platform Amsterdam 
Rainproof, bestaande uit meer dan 
90 partijen in de stad, heeft als 
gezamenlijk doel om Amsterdam 
beter bestand te maken tegen de 
steeds vaker voorkomende hevige 
regenval.

Bestemmingsplan
In een bestemmingsplan staan 
regels van de gemeente over het 
(ver)bouwen en over het gebruik 
van de grond en de gebouwen. Er 
staat in waar wel en waar niet mag 
worden gebouwd en onder welke 
voorwaarden.

Biodiversiteit
De verscheidenheid van het 
leven, op het niveau van soorten 
en ecosystemen. Biodiversiteit 
omvat alle soorten die er op 
aarde zijn, waaronder alle dier- 
en plantensoorten. Naast de 
verscheidenheid aan soorten 
omvat biodiversiteit ook de diverse 
ecosystemen (leefgebieden) 
waar die soorten voorkomen. In 

Amsterdam leven zo’n 10.000 
soorten dieren en planten.

Circulair
Naar circulaire economie
In een circulaire economie 
bestaat afval niet. Materialen en 
grondstoffen worden hoogwaardig 
verwerkt, zodat kringlopen 
gesloten worden en wordt 
voorkomen dat ze afval worden. 
Ook door slim te produceren en 
consumeren worden grondstoffen 
behouden. 

De groene AS
De groene AS staat voor de 
recreatieve en ecologische 
verbinding van Amstelland naar 
Spaarnwoude. De groene AS 
verbindt hiermee de Amstelscheg, 
via de Amsterdamse Bosscheg, 
de Sloterscheg (met de tuinen van 
West) en de Brettenscheg met 
recreatieschap Spaarnwoude.

Design Sprint 020
Is een creatieve methode die wordt 
toegepast binnen de gemeente 
Amsterdam. Aan de hand van 
deze methode wordt door onder 
andere visuele oefeningen, input 
opgehaald bij belanghebbenden 
van een casus, om zo tot een 
integrale oplossing te komen.

Duurzame energie
Duurzame energie is opgewekt uit 
bronnen die niet op kunnen raken. 
Met name fossiele brandstoffen 
zoals olie, steenkool en gas zijn 
uitputbaar (raken op). Onuitputbare 
energiebronnen zijn bijvoorbeeld 
zonne-energie, windenergie, 
waterkracht, aardwarmte, 
getijdenstromen en golfenergie.

Groene gevels
Gevels van gebouwen waar 
planten op groeien. Vaak gaat 
het om klimplanten die tegen de 
gevel opklimmen, maar er kan 
ook gebruik worden gemaakt van 
andere manieren om planten aan 
gevels te bevestigen. Een groene 
gevel biedt dekking, voedsel en 
nestgelegenheid voor vogels en 
insecten.

Helofytenfilter
Een helofytenfilter is een systeem 
waarbij water wordt gezuiverd door 
plantenwortels, de bacteriën tussen 
de wortels en de zandlagen waarin 
de moerasplanten staan.

Hoofdgroenstructuur
In de Hoofdgroenstructuur 
(HGS) is juridisch-planologisch 
vastgelegd welke groene 
gebieden waardevol zijn voor 
de stad en de directe omgeving. 
Dit zijn groene gebieden die 
een onmisbare functie vervullen 
voor de verbetering van het 
leefklimaat, de waterhuishouding, 
de biodiversiteit, groene recreatie, 
voedselproductie, behoud van 
cultuurhistorische waarden en 
een gevarieerd totaalaanbod aan 
groen. 

Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie is het aanpassen 
van samenlevingen en gebieden 
aan veranderingen in het klimaat, 
zodat de kwetsbaarheid hiervoor 
vermindert of er geprofiteerd 
wordt van de kansen die een 
veranderend klimaat biedt.

Klimaatneutraal
Het begrip klimaatneutraal wordt 
vooral gebruikt om aan te geven 
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De natuur als inspiratie voor 
bewustwording

Gedurende één jaar hebben
ruim 80 bewoners, ondernemers, 
recreanten en ambtenaren zich 
gecommiteerd aan participatietra-
ject LaBGreen om een toekomst-
bestendige Bretten te ontwikkelen.
Het traject heeft een rijkdom aan 
wensen en ideeën opgeleverd die 
MUST heeft opgetekend in dit 
boek. Het resultaat is een ontwik-
kelplan voor De Bretten van 2030.

Het is een boek vol passie en liefde
over de evolutie van groengebied
De Bretten: stap voor stap op weg
naar een duurzame toekomst. Het 
boek is voor iedereen en zeker 
voor diegenen die een bijdrage 
willen leveren aan een duurzame, 
innovatieve Bretten met respect 
voor de natuur.

Vania Stonner


