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PROLOOG
Augustus 2025. Ik fiets samen met mijn kleindochter - die even de drukte van een stageplek in
AMC Health Valley wil ontvluchten - over de Green Gate Bike Bridge die Zuidoost met de
Ouderkerkerplas verbindt. Ik ben even stil bij het zien van de oase van landschappelijke en
technische duurzame schoonheid, sportiviteit en bedrijvigheid vol rijke vormen, kleuren en soorten
waar zelfs ik niet van had durven dromen. Een ‘klavertje vier’ van windmolens met heuse
uitkijkposten als een rozet rond de bestaande Amstelvogel, met mooie groene getinte
schelpachtige vormen op gebogen stelen. Auto’s razen onder ons door, maar wij staan even stil
om te kijken naar de opvliegende grutto’s, de panelen parasols en de bloeiende les locatie
midden op de plas: de drijvende kas annex proeflokaal. Daar kunnen we zelf ook even opladen.
Dat we overal kinderen zien zwemmen betekent dat het blauwalgenprobleem hier gelukkig niet
meer toeslaat. Uit de tipi naast het mooie watersportcentrum komt een bescheiden rookpluim.
Kinderen uit heel Amsterdam leren hier wat onze oerverbinding met de natuur was, want
avontuurlijk hout stoken, of het nu voor verwarmen of koken is, blijft onderdeel van onze ‘roots’. Ik
sla mijn arm om de schouder van mijn kleindochter als ik haar vertel hoe het prachtige
veenweidelandschap kon blijven bestaan dankzij de gedachte dat je het beste kunt zorgen voor
de historie als je het weet te verbinden met de toekomst.
Het paadje naar de drijvende Polydome-kas annex viskwekerij laat ons een soortenrijkdom van
kruiden, bijen en vlinders zien waar ik opnieuw stil van word. In die stilte valt mij trouwens ook op
dat de A2 en de A9 ook veel stiller zijn geworden, bovenal omdat elektrisch rijden nu toch echt de
norm is geworden in Nederland. De A9 is nu ook veel minder zichtbaar dan vroeger, door de
mooie energie opwekkende corridors. Ik wijs mijn kleinkind op de bordjes: bij alles wat hier in de
vorm is gezet, is duidelijk wie zich hier sterk voor heeft gemaakt, van lokaal Surinaams biorestaurantje tot de ArenA, het AMC en het Ouderkerker Broodfonds. Zo heeft het gebied vele
gezichten gekregen. Op het terras zie ik mensen van allerlei verschillende culturen en talen dwars
door elkaar zitten, in de ontmoeting. Hier en daar groepjes netwerkende mensen uit de
omliggende bedrijven. Mijn kleindochter zwaait even naar een van de elektrische brancards bij de
oplaadplek, zo fijn voor de mensen die in het zorghotel verblijven tegenover het ziekenhuis.
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SAMENVATTING
"Naar een Energie Arboratorium Ouderkerkerplas"
De afgelopen maanden heeft in opdracht van Groengebied Amstelland een cocreatieproces
plaatsgevonden, bestaande uit 2 sessies op 10 April resp. 14 Mei 2014, elk met 20 tot 25 actoren
die betrokken zijn bij het Ouderkerkerplasgebied, danwel - 'buiten de lijntjes kleurend’ - de
verbinding zoeken met de aangrenzende gebieden (Ouderkerkerplas als onderdeel van
Amstelscheg, grenzend aan Amstel III met fietsbrug over A2 bij AMC; gekoppeld aan A9 en
Floriade ideeën; en Amstel III als ook nog mogelijke intermediair naar de woonwijken van ZO
(Bijlmer en Gaasperdam)). Het cocreatieproces vond plaats in een fase van gemeentelijke
bestuurswisselingen en verandering van bestuurlijke verhoudingen tussen stad en stadsdelen in
Amsterdam, en in een kort tijdsbestek: van Maart tot Juni 2014.
Doel
Doel van dit cocreatieproces is om te onderzoeken waar de kansen en de zin zitten om in het
Ouderkerkerplasgebied te experimenteren met tenminste vier van acht verschillende
verduurzamingsdoelen, variërend van duurzame energie opwekking en permacultuur/drijvende
kas/Polydome met tropische groenten/waterteelt, tot decentraal waterbeheer met fosfaat in de
plas als probleem ombouwen naar kans; tot lokale economie versterken, met behoud van de
kernkwaliteit van het gebied (‘rust en ruimte’), uitgaand van een gezond verdienmodel en zoveel
mogelijk met lokale partners.
Van Plannen naar Partnerschap: ‘coalition of the willing’
De grondhouding van GGA veranderde gaande het cocreatieproces: "wij hebben een mooie plek
en nodigen partners uit om hierin te komen meespelen als het bijdraagt aan de
verduurzamingsdoelen van de regio, zonder de kern van rust en ruimte van het gebied aan te
tasten". In zo'n houding past dus geen opdrachtgever/opdrachtnemer verhouding, wel een
in gelijkwaardigheid - vooralsnog kosteloos – zoeken naar synergie met partners en hoe daar op
termijn ook een gezond verdienmodel uit kan komen, over en weer. En dan zijn plannen mooi,
maar realisatie mooier. Daarom werd de maand Juni gebruikt voor het uitzetten van de vraag hoe
ver ieder wil gaan in zijn of haar commitment, als ‘partner’, op onderdelen. Daarvoor werden vijf
voorlopige parels belicht om op korte termijn aan door te slijpen met verschillende partners.
Vijf parels als schitterende basis voor een actielijst
1. Ontsluiting Ouderkerkerplas als duurzame oplaadpaal voor de mens
‘Verbondenheid Vormgeven (functiemenging)’ door goede ontsluiting en (re-)creatieve
functiemenging.
2. Inspiratie & Cocreatie-kombuis: “kom over de brug!”
Experimenteren en leren op het gebied van integrale verduurzaming van een gebied.
3. Amstel III als KANS & intermediair voor lokale duurzame bedrijvigheid
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Grote (entertainment-)bedrijven uit Amstel III kunnen investeren in de opwekking van
duurzame energie in combinatie met ontspanningsmogelijkheden voor
medewerkers/bezoekers/toeristen.
4. Lokaal voedsel & gezond leven/bewegen, met drijvende kas als icoon
Excellente kas waarin de kracht van in diversiteit samenwerken tot wederzijds voordeel
tot vorm komt in een explosie van groei en bloei. Koppel dit aan gezond bewegen en je
komt ver.
5. Decentraal duurzaam water
Lokale zuivering van fosfaat en farmaca uit het ziekenhuis kan in samenwerking met
universiteiten voer voor een inspirerend innovatiecentrum worden.
Partners met commitment
Alle actoren die uitgenodigd zijn voor de cocreatiesessies, danwel geïnterviewd zijn, zijn benaderd
met de vraag wat zij kunnen en willen betekenen met betrekking tot deze vijf parels. Acht partners
hebben hun commitment in de maand juni 2014 op onderdelen in een brief vastgelegd (Zuidoost
Partners, Gemeente Ouder-Amstel, DRO Amsterdam, Stichting Watersportpark Ouderkerkerplas,
IJsclub de Amstelbocht, Pakhuis de Zwijger, Stichting Triple I-S, Universiteit Utrecht), en acht
partners deden dat mondeling of anderszins (EXCEPT, Stichting Beschermers Amstelland,
Glamour Manifest ZO, HvA-field Lab, coöperatie de Windvogel, Platform Eetbaar Amsterdam,
Gewoon Geluk, Stadsdeel Zuidoost).
De commitments zijn opgenomen in het rapport en vormen de basis voor vervolg. Kern van de
commitments kunnen per punt als volgt worden weergegeven:
Ad 1: Ontsluiting Ouderkerkerplas als duurzame oplaadpaal voor de mens
De taak om het gebied meer te ontsluiten ligt het meest ‘natuurlijk’ bij GGA zelf, in samenwerking
met de omliggende gemeenten. Maar ook partners als ZuidoostPartners en Glamour Manifest
(beiden uit Amstel III), alsook de Zeilvereniging en de (bio-)Pipowagen Gewoon Geluk die aan de
Ouderkerkerplas staat sinds juni 2014, hebben aangegeven met hun ogen, oren en netwerken
creatief de handen ineen te willen slaan, zodat je om dit gebied niet meer heen kan, maar juist:
erdoorheen! Wellicht ook door Wifi beschikbaar te stellen en voor doordeweeks binnen en buiten
‘seats to meet’-plekken te creëren voor werkers uit nabijgelegen gebied. Vooralsnog vraagt dat
geen extra kosten, wel op korte termijn een uitbreiding van de horecavergunning.
Ad 2: Inspiratie & Cocreatie-kombuis: “kom over de brug!”
Stichting Triple I-S wil het idee van een Inspiratie- en Cocreatiecentrum om draagvlak en
duurzame draagkracht op te bouwen in de maanden september/oktober samen met Pakhuis de
Zwijger en de Universiteit Utrecht met 2 x 6 studenten van het Masterprogramma
‘Transdisciplinary case studies Sustainability’ een stap verder uitwerken, uitmondend in een
‘event’ eind oktober 2014 in Pakhuis de Zwijger. Kosten voor organisatie en begeleiding door
Stichting Triple I-S: 5.000 Euro. Een andere mogelijkheid is dat GGA zelf de begeleiding en
organisatie op zich neemt. De lijntjes zijn gelegd.
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Ad 3: Amstel III als KANS & intermediair voor lokale duurzame bedrijvigheid
ZuidoostPartners wil met haar opgebouwde netwerk en bijbehorende media GGA faciliteren in
verbinding aan Amstel III, mits GGA ook Partner wordt. Lidmaatschap van Zuidoost Partners kost
3.000 Euro per jaar en levert een netwerk van meer dan 1000 bedrijven uit het buurgebied Amstel
lII op, met mogelijkheden van nieuwe marketing en sponsoring. Een aantal van die aangesloten
bedrijven (zoals ArenA en AMC) wil meer met verduurzaming.
Ad 4: Lokaal voedsel & gezond leven/bewegen, met drijvende kas als icoon
EXCEPT wil samen met GGA de eerste stap richting haalbaarheidsstudie zetten. Daarnaast is het
belangrijk dat GGA tot nadere afspraken en uitwerking komt met de lokale Watersportvereniging
en IJsvereniging die mooie plannen hebben ingeleverd om gezond bewegen een nieuwe impuls
te geven. Indicatie van de kosten, naast personele inzet vanuit GGA: 5.000 a 10.000 Euro.
Ad 5: Decentraal duurzaam water
Waternet heeft hier al veel kennis en netwerken in opgebouwd en heeft aangegeven hierin de
‘lead’ te willen nemen, ook in goede afstemming met het Waterschap. Kosten worden vooralsnog
door Waternet zelf gedragen.
Doorkijkje: hoe nu verder?
Dit cocreatieproces tot nu toe – en waarvan dit verslag het resultaat is - kan gezien worden als
een veelkleurig weefwerk van zo’n 25 actoren met een aantal onafgewerkte draden. Juist in die
onafgewerktheid zit de kans: hierop kan organisch verder worden geweven. GGA is door dit
cocreatieproces ook duidelijker het belang gaan zien van het nu naar een hoger bestuurlijk
schaalniveau trekken richting BOA en MRA. Het cocreatieproces is zo een mooie start-up en
wake-up call gebleken: er kan veel in dit gebied en er is goeie zin om allerlei duurzame doelen te
realiseren, mits we optimaal samenwerken, ook met de omringende gebieden en partijen, en
nieuwe, gezonde verdienmodellen weten te ontwikkelen en toe te passen. De partners hebben
gesproken. Het begin is er… en de eerste stappen voor vervolgafspraken. Voorgesteld wordt om
te ontwerpen vanuit ‘no regret’ en het inbouwen van zelforganiserende principes.
GGA heeft met deze initiërende inhoudelijke en financiële ondersteuning van dit proces blijk
gegeven van vertrouwen, in de facilitator, de deelnemers en de toekomstige partners in dezen.
Compas-sie in Cocreatie, de facilitator van dit cocreatieproces in de maanden Maart tot Juni 2014,
schat in dat de Partners dat vertrouwen ook in de komende tijd meer dan waard zijn, door de
komende maanden van 2014 elk op eigen wijs door te pakken en te focussen op bovengenoemde
vijf parels en het fijnslijpen ervan. Om het vuur brandende te houden en de opgewekte energie
ten volle te benutten is wel het advies dat Groengebied Amstelland - al dan niet samen met BOA voor de afwerkfase van de huidige losse draden op korte termijn nogmaals een bedrag, in de orde
van 8-18.000 Euro, beschikbaar stelt om het proces weer een fase verder te trekken, zowel
inhoudelijk als qua commitment.
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INLEIDING

GGA stelt in februari 2014 een bedrag van 15.000 Euro beschikbaar EN hun gebied ‘de
Ouderkerkerplas’ om in cocreatie samen te verkennen of en zo ja hoe je samen met de
verschillende actoren tenminste vier van acht duurzaamheidsdoelen kunt realiseren, om zo haar
bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale regio in 2030.
De kern van Cocreatie
De KERN van het COCREATIEproces aan de Ouderkerkerplas is: omdenken & omdoen!
Dat betekent zoveel als:
• Samen doen/laten ontstaan, vanaf het begin
• Met diversiteit aan actoren
• Op zoek naar nieuwe verdienmodellen
• Door meervoudige waardecreatie
• Gericht op duurzaamheid
• Wederkerigheid
• Leuk!
• Transparantie over commitment
Inhoud, houding en verhoudingen worden daarmee ook steeds in samenhang met elkaar
gebracht.
De intentie wordt neergelegd om te werken vanuit de volgende waarden:
• Mooi/aantrekkelijk/zichtbaar/bekend
• Functioneel
• Respect
• Openbaar/vrij toegankelijk
• Elkaar iets gunnen
• Taboes durven te benoemen
Focus op acht duurzaamheidsdoelen
Inhoudelijk zijn acht DUURZAAMHEIDSdoelen geïdentificeerd, waarvan we er tenminste vier op
korte termijn willen verwezenlijken / versterken:
• Dichterbij brengen van Energie-besparing & opwekking
• Verhoging van de educatieve waarde
• Verhoging van de recreatieve waarde
• Vergroting van de biodiversiteit
• Nieuwe vormen van decentraal watermanagement
• Mogelijkheid van lokale voedselproductie
• Versterking van de ‘lokale economie’
• Ontwikkeling van de ‘circulaire economie’
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Plan van Aanpak cocreatief ontwerpproces
Twee bijeenkomsten zijn er gehouden in/vanuit Hotel Fletcher, op 16 & 17 hoog: op 10 April resp.
14 Mei 2014:
• de 1e sessie verkennend (3 zoekrichtingen);
• de 2e sessie verdiepend (inhoudelijk: ‘krenten uit de pap’ uit sessie 1; organisatorisch en
financieel: hoe dan? En met wie? En met welk verdienmodel?).
Tussentijdse hebben er ondersteunende bilaterale interviews plaatsgevonden. Zie bijlage 1 voor
een overzicht van de geïnterviewden.
Resultaat / producten
In de opdrachtbevestiging van GGA van 24 feb 2014 aan Compas-sie in Cocreatie is vastgelegd
dat de volgende producten worden opgeleverd:
• Sfeertekening van draagvlak, draagkracht/vitaliteit en max. drie zoekrichtingen (verslagen
met bijbehorende PowerPoint separaat op te vragen bij Anne Stijkel).
• Verslag van verdiepende bijeenkomst: eerste concretisering van Energie Arboratorium
(verslag met bijbehorende PowerPoint separaat op te vragen bij Anne Stijkel).
• Integraal rapport met programma van wensen, aanzet tot businessplan en
intentieverklaringen van geïnteresseerde partners; bundeling van kritische commentaren
(voorliggend rapport).
Bij het laatste punt ‘aanzet tot businessplan’ is later in een mondelinge toelichting door GGA
aangegeven dat het daarbij bovenal gaat om een antwoord op de vraag:
“wat zijn de volgende stappen, wie gaan die stappen maken en wat is daarbij het beste kosten- en
verdienmodel”.
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UITKOMSTEN VAN DE TWEE COCREATIESESSIES IN VOGELVLUCHT

In het kort: wat is COCREEREN?
Cocreeën is meer dan samenwerking rondom een bepaald thema (de inhoud, bv verduurzamen
van de regio); samenwerking is ‘de concurrentie voorbij’, concurrentie is ‘de overleving voorbij’.
Cocreatie is de hoogste vorm van samenwerking dus. Cocreatie gaat uit van:
• een bepaalde houding (open, onderzoekend, gestuurd vanuit de vraag van de huidige en
toekomstige gebruikers, met respect voor het verleden en wat er al IS) en van andere
verhoudingen (gelijkwaardigheid en wederkerigheid). Cocreatie maakt gebruik van
meerdere communicatievormen, zodat fysieke, emotionele, mentale en spirituele lagen
worden aangeraakt en verbonden. Daardoor kan er iets ontstaan wat op alle niveaus
‘klopt’ en gerealiseerd wil worden, linksom of rechtsom; of niet: het raakt niet, past niet,
in deze tijd in deze context, en in dat laatste geval spreken we van een doodgeboren
kindje. Vaak is het niet zo zwart-wit en kunnen er verschillende dingen ontstaan met
verschillende partners. Zolang het elkaar en de afgesproken randvoorwaarden (behoud
van rust, ruimte, natuurlijkheid) maar niet in de weg zit;
• “wat wil hier ontstaan?” Dat vraagt om denken vanuit: “wat kan WEL, wie wil WEL”.
Waarnemen voorbij de grenzen, uit de monofunctionele scheiding van wonen (Zuidoost),
werken (Amstel III) en recreëren (Ouderkerkerplasgebied), naar een natuurlijke
verbinding met behoud van eigen identiteit;
• vrijmoedig durven te LAVEREN tussen minimalistisch (een paar richtingaanwijzers,
infoborden en een pipowagen erbij) en extreem (acht duurzaamheidsdoelen groots en
met groot geld top-down neerzetten);
• passend in de tijdgeest (zelforganiserende principes inbouwen, denken in partnerschap
vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid).
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Cocreatiesessie 1: Divergeren
Cocreatiesessie 1, op 10 April 2014 had als kerndoel: inhoudelijk OPEN en VRIJ mogen
divergeren rondom de acht duurzaamheidsthema’s. Aantal deelnemers: 24
De hooggelegen locatie (16e verdieping van Fletcher) met schitterend uitzicht op het gebied EN
de uitdagende PowerPointpresentatie waarin niets geks geschuwd werd, trokken ieder van de
aanwezigen aardig uit hun vaste karresporen. Input die bij voorbaat al was geleverd in bilaterale
interviews met o.a. Mieke Blankers, Emile Jaensch, Ed Buijs en Bob Mantel vond hierin zijn
weerslag, maar ook aansprekende beelden van drijvende kunstobjecten, fijnstof afvanging en
kleurrijke permacultuur.
Kennis maken met elkaar, met korte impressies naar aanleiding van het gepresenteerde, bracht
nieuwe impulsen voor een gezamenlijke verkenning van mogelijkheden. Drie subgroepen elk
rondom tenminste vier van de acht duurzaamheidsthema’s, gingen aan de slag, elk op eigen wijs,
met als uitgangspunt: ‘ga uit van HIER & NU-trots’ en durf te dromen. Zo ontstonden uitwerkingen
voor drie zoekrichtingen: 1. OUDOORkerkerplas, 2. OuderkerkerKAS (of Dynamicon) en
OuderkerkerKLAS (Innovatiecentrum). Onderstaande beschrijving van 1, 2 en 3 vormt een korte
impressie hiervan.
Zoekrichting 1: OUTDOORkerkerplas
Kern van de OUTDOORkerkerplas is dat het gebied voor iedereen die er langs komt op alle
niveaus ENERGIE en spektakel uitstraalt, wat ook uitdaagt tot energiek sporten (skeeleren,
skaten, suppen, zeilen, zwemmen, rennen) en sensationeel vermaak anderszins. Een grote
zonneboom als toegangspoort vanuit de Bijlmer Arena gezien markeert de zichtbaarheid en de
overvloed die zo ‘eigen’ is aan de natuur. De windmolen aan de AMC-kant krijgt verschillende
balkons waardoor je een spectaculair uitzicht krijgt over het gebied en op de zons op- en
ondergangen. Die energie van zon en wind kun je goed benutten voor wellness en voor de
sensatie van raften. Een grote elektrisch aangedreven rollerbaan laat zien hoe je ook uit
waterkracht dankzij het verval van 4 meter goed energie kunt maken; ook bruikbaar voor
elektrische bootjes met Amsterdammers van en naar de Amstel tot aan de Dam of zelfs tot over
het IJ. De blauwalgproblematiek wordt daarbij ‘en passant’ ook nog even meegenomen. Een te
ontwikkelen drijfplateau in de plas biedt de mogelijkheid om overdag aan te meren en ‘s avonds te
chillen met vuurtje stoken. De beweging die zo eigen is aan de A2 en de A9 wordt niet
weggewerkt, maar charmant voorzien van een sierlijke corridor van zonnepanelen. Natuurlijk
wordt er ook geëxperimenteerd met asfalt dat energie opwekt, en met verlichting die ‘met je
meefietst’, zodat je ook ’s avonds nog veilig uit het gebied kunt vertrekken. Wie denkt dat er te
midden van dit spektakel geen ruimte meer is voor voedselproductie heeft het mis. Ook daarin is
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voorzien in het nabijgelegen weiland aan het water; een veelkleurige pluktuin voor de
Ouderkerkers zelf, gekoppeld aan een forellenkwekerij. Zo hoort alles erbij: natuur en cultuur,
toen nu en straks, rust en roering. Natuurlijk ontbreken de educatieve borden niet: er valt heel wat
te ontdekken hier! En omdat Ouderkerkers van die ‘echte’ verenigingsmensen zijn en jongeren uit
Zuidoost ook nog wel wat buitenruimte kunnen gebruiken komt er een laagdrempelig te huren
‘cradle to cradle’ verenigingsgebouw nabij de windmolen waar toch al zoveel verkeerslawaai is
dat er best nog wat lawaai bij gemaakt mag worden…
Het advies van deze subgroep is niet onbelangrijk: “de implementatie van dit samenspel hangt af
van een veelheid van ‘ondernemende mensen’ op al die verschillende deelgebieden, dus: maak
hier de komende tijd werk van! Neem iedereen mee in dit open planproces, en neem daar ook de
tijd voor. Zo wordt de OUTDOORkerkerplas echt ‘van iedereen’. De horeca die thans zo node
gemist wordt kan in dit gebied alleen maar slagen als ook echt combi-slagen gemaakt worden!”
Zoekrichting 2: De OuderkerkerKAS
Door de groep zelf ‘Dynamicon’ genoemd. Versterking van de bestaande elementen (recreatie,
energie, water en voedsel) en de gelijktijdige marketing EN ontsluiting (met de fietsbrug als
aantrekkingspunt i.p.v. obstakel) maakt dat dit recreatiegebied van nu bovenal Ouderkerkers en
‘een beetje Bijlmer’ straks een belangrijk recreatie- en inspiratiegebied wordt voor alle
Amsterdammers. Kringloopdenken en biodiversiteit vergroting / afstemming klinken door in het
hele ontwerpproces. Afval is de basis voor succes, of het nu om fosfaat of algengroei gaat of om
warmte uit de plas. Voedselproductie - ook in water - vaart er wel bij, zeker als dit wordt gekweekt
in een drijvende kas met permacultuur als basis. Onder de kas kunnen ook vissen gekweekt, met
groente resten als voer. Mensen van jong tot oud gaan ineens weer op alle niveaus ervaren (zien,
voelen, proeven, ruiken) hoe we slim kunnen samenwerken met de natuur zodat we een prettige
overvloed kunnen creëren van energie, voedsel, soortenrijkdom, gezond eten, gezond bewegen
en gezonde financiën. Dat nodigt uit tot nog meer nieuwsgierigheid en experimenten, niet alleen
voor HBO en universiteit, maar ook voor leerlingen van de bovenbouw: hoe kunnen we de
waterkwaliteit verder verhogen, hoe maken we landbouw niet alleen hightech, maar ook nog
hipper.
Meegevertje van de groep: “voorwaarde is wel dat er voldoende initiatiefkracht is bij toekomstige
gebruikers en dat de omliggende bestuursorganen meewerken in het mogelijk maken hiervan. Het
mooie is het organische: een aantal stappen is relatief simpel en goedkoop te zetten, de natuur
doet de rest…. Het gaat bovenal om ‘de grond hiervoor rijp maken’.”
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Zoekrichting 3: OuderkerkerKLAS
Door de groep zelf ‘Innovatiecentrum’ genoemd. Het Ouderkerkerplasgebied draagt naast de
recreatiefunctie die het nu vervult zoveel mogelijke uitdagingen in zich op het gebied van energie,
voedsel, water en lokale economie, dat we nu wel direct ‘aan de gang’ kunnen gaan, DOEN dus,
maar het leent zich bovenal OOK voor experimenteel onderzoek en reflectie, een heus kennis- en
innovatiecentrum, met kenmerken van een kweekvijver en broedplek voor vernieuwing op de
grens tussen stad en land. Hoe zou het zijn om dit gebied te zien ontwikkelen tot HET
Innovatiecentrum van Nederland in het buitengebied waar we een aantal zaken ter plekke kunnen
uitvinden op al de genoemde duurzaamheidsgebieden afzonderlijk, maar ook op de juiste combi’s.
Een levend LAB, een ECHTE proeftuin van ondernemende mensen en organisaties, geen ivoren
toren werk, bovenal op basis van tijdelijkheid, aansluitend bij de huidige tijdgeest: een
samenleving waarin overheid, onderzoekers, ondernemers en ondernemende burgers op een
nieuwe manier, in gelijkwaardigheid en wederkerigheid, koerszoekend samenwerken, op zoek
naar integrale oplossingen voor duurzame energie, decentraal watermanagement, duurzame
lokale voedselproductie en de rol van ondernemers daarin. We kunnen met elkaar echt wel een
trits mooie en zinnige onderzoeksvragen bedenken. En als we dan aan elke vraag ook een prijs
koppelen dan krijgen we ook nog eens veel (creatieve) waar voor ons geld.
Tip van de groep: “is het niet slim om de komende jaren te benutten om het cocreatieproces dat
we nu gestart zijn om onze gezamenlijke uitdagingen verder te verkennen in een soort ‘KLAS’ /
educatieve / lerende setting, bestaande uit middelbare scholen, HBO, universiteiten en MIT,
aangevuld met ondernemerskracht en burgerkracht. En waarbij de overheid (op alle
bestuurslagen, van gemeentelijk tot BOA en MRA niveau) haar dienende rol pakt: faciliteren op
onderdelen waar zij goed in is, bv vergunning- of ontheffing verlening en zo experimenteerruimte
bieden voor (en reflectie op) maatschappelijke duurzame vernieuwing.”
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Intermezzo tussen sessie 1 & 2:
Ophalen van aanvullende suggesties uit tussentijdse bilaterale interviews,
gericht op de volgende thema’s

!

•

De Amstelvogel als icoon van het gebied…..:
Is er ruimte voor balkons en/of kleur, of uitbreiding/‘verjonging’ met nieuwe typen molens tot 5 m hoog (de
anno 2014 toegestane hoogte in provincie NH), of krijgen we NH ‘om’ voor méér?
“Coöperatieve Vereniging de Windvogel staat van oudsher op het standpunt dat er een sluitende business
case moet zijn, met een gezond rendement voor de leden. In die business case draait het meestal alleen
om aantal centen per opgewekte kilowatt uur, maar mocht er behoefte zijn aan meer multifunctionele
molens door de omgeving en daar is ook cofinanciering bij te vinden, dan zijn wij daar zeker voor te
porren, als dat werkelijk is wat de eindgebruikers willen.” (Siward Zomer, voorzitter)

•

Combi Polydome en drijvende kas als nieuwe icoon?
“GGA is dit cocreatietraject niet aangegaan omdat er directe nood is, maar vanwege de duurzame
uitdaging. Er zijn de laatste jaren al wel mooie ontwikkelingen ingezet, met de WKO van NUON, de ANWB
kampeerdagen en het Dance Event. Bezoekers van de events vormen vaak ook de clientèle van de
toekomst van deze gebieden. Die ontwikkelingen mogen nog veel sterker aangezet, naar buiten toe; de
visie is mooi, maar de power ontbreekt nog. Zoiets als ‘de drijvende kas’, annex viskwekerij, met alles er
op en er aan (voedsel-experience, verschillende vormen van duurzame energie, educatie, horeca,
permacultuurprincipes inbouwen, lokale economie) zou echt een ‘topper’ kunnen zijn voor de plas; daar
krijgen we bestuurlijk en financieel de handen wel voor op elkaar, al zitten we nu bestuurlijk gezien nog in
tamelijk onzeker vaarwater. Maar dit moet je dan wel echt tripartiet aanvliegen: als GGA, BOA, MRA. We
zullen een aantal problemen (zoals fosfaat en blauwalg) moeten tackelen, maar ecologisch gezien zijn dat
bovenal kansen. We kunnen die omkering hier daadwerkelijk laten zien, niet in de vorm van een dure en
lelijke fosfaatfabriek, meer met mooie en goedkopere biofiltersystemen. We zullen daar de universiteiten
(bv. Nijmegen) wel op moeten inschakelen; wat we te bieden hebben is een mooie proeftuin, een
kweekvijver! We kunnen er zeker nog wel wat eenmalig geld in stoppen, mits er op termijn erfpacht
uitkomt.” (Wim Nieuwenhuis; recreatieschap NH).
Het drijvende kas–idee in de Ouderkerkerplas wordt vooralsnog niet omarmd door de trekkers van
‘Polydome’- Amsterdam (Peter Oei en Eveline Stilma). Die zoeken per direct een leegstaande kas ergens
in Aalsmeer om te kraken of over te nemen. Goedkoop en snel. Het gaat hun bij Polydome bovenal om ‘de
binnenkant’, het laten zien hoe polycultuuraanpak in een kas veel intelligenter is dan monocultuuraanpak.
“Dit cocreatieproces gaat voor ons te lang duren, denk alleen al aan vergunningen, maar weet ook de prijs
van zo’n drijvende kas (reken op 150 Euro per m2, puur voor het drijvende deel), dat kan nooit uit” (Peter
Oei, Innovatienetwerk landbouw & groene ruimte). Dat neemt niet weg dat andere ondernemers wel al in
dit gat willen springen (met drijvende kas concepten en permacultuur), zoals EXCEPT zelf.

•

Kansen ‘buiten de lijntjes’: De kansen van de Amstelscheg, met Branding van merk “Amstelland”
“In de Amstelscheg, de navelstreng van Amsterdam tot diep in de stad, met mooie buitenplaatsen en
cultuurhistorische waarde zo dicht de stad ingetrokken, en waar de Ouderkerkerplas een onderdeel van is,
zitten we met zo’n 50 lokale ondernemers. De ‘korte’ klap die we als ‘Stichting Beschermers Amstelland’
willen maken is ‘1 juni open dag’, http://www.amstellanddag.nl. Daarna willen we samen het merk
‘Amstelland’ gaan ‘branden’. Dan is er ook ruimte om eens integraal ‘van binnen uit’ met elkaar naar dit
gebied te gaan kijken: waar willen we samen uitkomen in 2, 5, 10 jaar. Er zitten een paar jonge
ondernemende boeren bij met de ambitie “dat kunnen we toch…”. Met elkaar versterkende netwerken
kunnen we ver komen in dit proces; vergeet vooral ook de actieve IVN-ers en weidevogelbeheerders niet.
Het is een prachtige scheg, de kunst is om waardevolle elementen toe te voegen zoals BEE-lease,
elektrische bootjes ‘hop on hop off’ A’dam-Ouderkerkerplas, maar ook initiatieven als FITaal. Ook is het
idee wel breed doorgedrongen dat aan duurzaam inmiddels goed geld valt te verdienen. En dan is het
belangrijk om de besturen en overheden met de bedrijven en gebruikers mee te krijgen, zodat
vergunningenprocedures niet de bottleneck vormen. Mijn advies voor dit cocreatieproces: stel op 14 mei
een top 5 korte termijn en een top 5 lange termijn op, met een tijdpad en een idee over de benodigde
middelen en van wie.” (Renske Peters, Voorzitter Stichting Beschermers Amstelland).

•

Kansen buiten de lijntjes II
De kansen van de overkluizing A9
Kansen uit Floriade bidboek
De kansen van Amstel III als intermediair tussen dit groengebied en woonwijk
“Het zou mooi zijn als Amstel III als Intermediair in plaats van als barrière gaat werken tussen ZO en de
Ouderkerkerplas/de Amstelscheg. Amstel III is al belangrijk afzetgebied voor de Warmte en Koude van
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NUON, en is betrokken bij Energiek Zuidoost, maar ontpopt zich ondertussen meer en meer als
experimenteergebied van studenten en onderzoeksinstellingen. Als we de plannen van de overkluizing van
de A9 erbij pakken en het Floriade-bidboek dan zijn met een paar fysieke ingrepen ‘groene’ koppelingen te
maken zonder te ‘versmeren’, oftewel: ieder gebied behoudt zijn eigen identiteit op groen en voedsel, maar
is wel logisch verbonden. Daarbij zou het mooi zijn als in de Ouderkerkerplas ruimte komt voor een
experimentele kas annex (sociaal) LAB/kenniscentrum. Wat daar immers ‘vanzelf’ mogelijk is, is de
koppeling water, voedsel, energie en educatie, zonder dat het de lokale recreatievreugde van de
Ouderkerkers verstoort. Uiteindelijk hebben zij er ook baat bij, bv. schoon water.” (Gerard Lont, RO ZO)
•

Een pop-up cocreatiecentrum?
“Het is mooi dat dit creatieve proces zo goed op gang is gekomen, en zo inhoudelijk breed is ingestoken,
maar verwacht op dit moment, in dit tijdsbestek en voor dit bedrag niet veel meer uitkomst dan dit. Het is te
vroeg voor toezeggingen en grote concrete uitwerkingen van ondernemers. Het is belangrijk dat het na
deze 1e fase van 2 sessies het GGA-niveau ontstijgt. Als het in de 2e fase ook naar het BOA en MRA
niveau wordt getrokken (en daarmee ook financieel meegedragen), dan geeft dat meer slagkracht.
Amsterdam wil dan ook graag bijdragen, want de Amstelscheg is onze meest dynamische en duurste
stadsscheg. Het zou mooi zijn als dit open en organische proces van cocreatie de komende 2 jaar op een
laagdrempelige manier en op basis van tijdelijkheid in een inspirerend en tegelijkertijd grondig thematisch
programma wordt voortgezet, met heel veel verschillende actoren, in een Pakhuis de Zwijger-achtige
setting maar dan bovenal gericht op de rand&stad uitdaging, eventueel in een tijdelijk Paviljoen/’het ELab’, als Cocreatiecentrum met tentakels voorbij de A10 met een hele open uitstraling (bv. van april tot
oktober, van tentdoek of sloophout) aan de voet van de fietsbrug.” (Ed Buijs, DRO).

Cocreatiesessie 2: Convergeren en de opgebouwde ‘zin’ borgen in partnerschappen
Aantal deelnemers: 20 (deels overlappend met sessie 1)
De 1e cocreatiesessie draaide om ‘divergeren’ (nieuwe mogelijkheden verkennen), in de 2e sessie
draait het om convergeren/focussen, maar zonder belangrijke diversiteit te verliezen, en te
onderzoeken hoe we de stap van plannen naar partnerschappen kunnen maken. Van de 2e
sessie is ook weer een verslag gemaakt (separaat opvraagbaar). Na een ‘warming-up’ met een
PowerPointpresentatie met de belangrijkste inhoudelijke zoekrichtingen uit sessie 1 en
bevindingen uit de tussentijdse interviews kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:
• De weg naar dit gebied staat komend vanuit Amsterdam vrijwel nergens aangegeven.
Van lange termijn nog geen goed beeld, maar prioriteit nu bovenal: ontsluiten!
• Door elektrische scooters te verhuren kunnen mensen mooi naar dit gebied. Zo creëer je
nieuwe economische dragers met een diversiteit aan kleinschalige uitbreidingen. En als
dan hier de oplaadpunten zijn, is dat prachtig. Wel is het belangrijk dat we hoeden voor
de belangrijkste kwaliteit van dit gebied: RUST!”
• Het idee van omwonenden z.s.m. betrekken bij inspiratiecentrum is heel belangrijk!
• GGA (i.c. Mark Schoots) heeft inmiddels een site www.platformgroen.nl
gelanceerd. Daarop kunnen anderen en wijzelf al na deze sessies doorpraten met elkaar,
ook specifiek over de verduurzaming/inrichting van de Ouderkerkerplas.
• Fruitbos past niet zomaar overal even goed in dit gebied, zeker niet aan de rand, dus let
op behoud van karakter van het restje veenweidegebied waar dat nog kan! Niet te snel
denken: ‘ook leuk…’!
• Als het gaat om ‘branding’ van Amstelland, laten we dan uitgaan van de kwaliteit van dit
gebied. Dus alle nieuwe economische dragers, kleinschalige uitbreiding daaraan toetsen:
!
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ecologisch inpasbaar of niet. Niet ‘de stolp erover’, maar het natuurhistorische eren en
benutten: “wat gebeurt er om de hoek van de stad.
Voeg flexibiliteit als ontwerpprincipe toe z.d.d. het altijd weer terug kan naar een andere,
eerdere staat. Daarmee hou je de mogelijkheden voor Lange Termijn OPEN. Daar
moeten we nog een gevoel voor ontwikkelen. Dus: ga uit van No Regret, maar je moet
wel wat doen, het moet wel gaan leven. De richting: voortbouwen op de kwaliteit van het
gebied, uitgaan van de waarde die er IS. Zie ontwerpprincipes als spelregels. Die
ontwerpprincipes/spelregels waren al meegegeven door GGA: verduurzamen vanuit
meervoudige waardecreatie, interacteren tussen de acht verschillende
duurzaamheidsthema’s en het realiseren/vergroten van tenminste vier ervan, d.w.z.
naast rust/recreatie nog drie andere.
Alle randen van de plas (N-O-Z-W) hebben een ander karakter. Accentueer dat. Nu is het
bovenal een lokaal recreatiegebeuren, dat willen we naar een hoger schaalniveau
brengen, met regionale impact, en we willen verbreden op andere thema’s dan recreatie
zonder dat het de recreatie aantast. Niet zozeer door veel m2 toevoegen, maar impact op
de omgeving vergroten. Zoals je de randen niet over een kam moet scheren zo geldt dat
ook voor de seizoenen. Neem dat mee in je ontwerp. In de winter is de plas vooral van de
30.000 smienten!
Als we voedselopgave en Fosfaatproblematiek weten te koppelen richting KANS, dan is
dat ook prachtig.
Denk niet te simpel. Focus niet alleen op bv. skeeleren. Hou de duurzaamheidsambitie
hoog. Maar het is wel laveren… Laten we nu eens ‘brainstormend’ inhoudelijk
thematiseren!

Gezamenlijke uitdieping van inhoudelijke thema’s
1 Cultuurhistorisch landschap en ‘branding’ gebied
• Het cultuurhistorisch landschap is in het klein wat de Ronde Hoep in het groot is.
Behoud, ‘branding’ en nieuwe bedrijvigheid zijn bovenal issues voor de Stichting
Beschermers Amstelland, zo spoedig mogelijk na Open Dag op 1 juni 2014, i.s.m.
Inspiratie- en Innovatiecentrum/GGA/Compas-sie in Cocreatie.
• Grote windmolen, kleine windmolen; historische molens, nieuwe molens. Alles is hier.
Wat wil je bewaren / vergroten / vernieuwen?
• Een groot deel van dit veenweidegebied is ooit vernield, nu hebben we er warmte en
koude voor terug.
2 Inspiratie- en Innovatiecentrum
• Thematisch afbakenen kan door het idee van Inspiratiecentrum (Korte Termijn) en
Innovatiecentrum (Lange Termijn) leven in te blazen en te kijken wat er wil ontstaan,
lokaal en regionaal.
• Laten we waken voor schrikreactie ‘klein of groot’, ‘top-down of bottom-up’. Uit de
presentatie uit de eerste sessie kwam juist naar voren het belang van top-down en
bottom-up samen in gesprek, kantelen en in gelijkwaardigheid en wederkerigheid
vooruit.
!
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Laten we de grootschaligheid niet schuwen: warmte koude opslag van NUON heeft
hele grote duurzaamheidsimpact op gebied (financieel en voor milieu, CO2besparing). We kunnen er de halve Zuidas mee koelen en de stad verwarmen. Daar
zie je niets van in ’t landschap!
• Kijk naar de BOLO-boost in West: hoe kunnen we lokaal alle radertjes in beeld
brengen? Er is een enorme rijkdom, bv. van mensen die allerlei dingen koken of
andere diensten bieden. Maar ook grotere partners. Breng dat sociale kapitaal in
beeld.
Amstel lII
• Leg contact met Amsterdam Smart City en met ZuidoostPartners. Ook VNO/NCW
(Pieter van Os) heeft met de A9 dezelfde intenties. Jammer dat ze er steeds niet bij
waren. Geen onwil, maar teveel momenteel.
• Focus niet teveel op de groten, vergeet vooral niet de kleinere bedrijven uit de directe
omgeving.
• Dit is een recreatiegebied. Zuidoost heeft het altijd over het verbinden van Amstel III
met Zuidoost, maar hoe zou het zijn om er een driehoeksrelatie van te maken, dus
inclusief de Ouderkerkerplas? Amstel III en Ouderkerkerplasgebied: op een plat
niveau hebben we het dan over de tussen de middag wandeling. Kijk eens hoe mooi
het hier is. Maar koppel het ook aan onderwijs en landbouw. Denk aan de Reinwardt
Academie, Zomerschool (koppeling met Endemol), aan Econasium (geplande leerlijn
van Comenius Lyceum).
Voedsel / kas
• Polydome is een ‘iconisch verhaal’, bovenal op inspiratie/educatie en bewustwording
gericht. Het gaat niet om de kwantiteit, het aantal monden dat hiermee gevoed wordt.
Polydome is ontwikkeld door EXCEPT. Het is een aanpak die klein en groot kan.
Momenteel is EXCEPT samen met IUCN bezig met een Europese aanvraag, maar ze
zijn nog op zoek naar een zoekgebied (vandaag met directeur gesproken). De
Ouderkerkerplas zou zich daar uitstekend voor lenen.
• Bij ‘Dynamicon’ (zoekrichting van 1 groep in 1e cocreatiesessie) ging het om de
meervoudige waardecreatie met zo’n Polydome: en voedsel en vis kweken, en
educatie, en lokale ‘eerlijke’ horeca, en fosfaatprobleem oplossen.
• Vergeet ook niet het Floriade-idee met de 2 kassen: 1 horizontaal en 1 verticaal zien
we dan hier ook weer terug: de 1e biedt kans voor de verkenning, samen met
omwonenden, de 2e voor de verdieping, meer onderzoeksmatig.
•
Decentraal watermanagement
• De plas is de laatste jaren zwaar vervuild, maar dit is nog maar sinds paar jaar. Het
was een van de schoonste plassen van NH. Vogels zijn een bron (2/3-3/4), boezem
doorlaat is de andere bron (1/3-1/4). Rob (Waternet): “Inlaat stoppen of verminderen
is lastig voor waterniveau, zowel voor de boeren als voor de gebouwde omgeving.
Waterzuivering, met molen water rondpompen? Op Loosdrechtse Plassen doen
beheer en bewoners/gebruikers van gebied samen metingen. Zo deel je de kennis en
de effecten met elkaar.”
•
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I.v.m. de mogelijkheid van fosfaat terugwinning: daar past een prijsvraag op.
Ontwerpprincipe: maak gebruik van wat er is. Het water is hier van nature brak, net
als in de Bijlmer; zorg dan ook dat je op zoek gaat naar een nieuwe balans, met zilte
teelt. We hebben in bepaalde tijden vraag naar zoet water, maar probleem van te
weinig aanbod speelt hier niet. Het voorzieningenniveau is hoog.
AMC en farmafilter? Delen willen ze in eigen verwerking gaan doen; zuivering en
vergisting. Bij een grotere dimensionering zou ook organisch afval van de omgeving
erbij verwerkt kunnen worden. Een ziekenhuis ten noorden van Amsterdam zorgt
voor biologisch eten in het ziekenhuis. Health Valley zou ook mooi geagendeerd
kunnen worden in het Inspiratiecentrum.

Van Plannen naar Partners: ‘coalition of the willing’
We maken de beweging van inhoud naar andere houding en andere verhoudingen:
organisatorisch en financieel.
Organisatorisch:
• Fijn dat GGA dit traject heeft opgestart; mooi als BOA (en MRA) door wil(-len) pakken,
samen met GGA. BOA heeft als taak te hoeden over de Amstelscheg, met ‘de poort van
Amsterdam’ en ‘de poort van Amstelveen’. Meeste accent ligt momenteel op A9 en A10,
eind van het jaar gaat het meer over de verbinding van ZO met Ouderkerk. BOA staat
daar thans nog vrij zoekend in: “wat speelt daar nou echt?” Dus BOA wil graag eind 2014
een gebiedsproces starten (maar dat is in feite met dit cocreatietraject van GGA al
gestart). GGA en BOA zouden acquisitie-achtig samen op pad kunnen gaan. Met
ambassadeurs - of liever nog ‘kwartiermakers’ - op verschillende thema’s.
• Voor de A9 is het tracé besluit inmiddels genomen, ontwikkelingen zijn thans gestart,
landschappelijk inpassingsplan is nu aan de beurt. Er komen 2 x 2 aansluitingen bij.
Onderdoorgangen bv. leveren meer schaduw. RWS speelt daarin een cruciale rol. ‘De
poort ZO’ verdient nu dus extra aandacht. Je ziet bij de Zuidas dat overleg op een hoger
schaalniveau ertoe geleid heeft dat er meer fietsonderdoorgangen zijn gekomen. Dit soort
ruimtelijke aspecten zoals ecolinten en verbindingslijnen voor fietsers zouden dus heel
goed in BOA geagendeerd kunnen worden. GGA is wel de eigenaar/beheerder, maar zit
zelf ook in BOA.
• Als je zou willen beginnen bij Inspiratie a la Pakhuis de Zwijger, met focus op ‘de rand’
van stad en ommeland, zou het wellicht goed zijn om in gesprek te gaan met Pakhuis de
Zwijger of zij voelen voor zo’n soort filiaal, danwel een lichtere variant: mee
programmeren, mee dragen, mee p.r. geven, een verkennende avond centraal bij hun en
dan decentraal verder verdiepen/uitwerken etc.
• Investeer in contacten! Een paar jaar geleden werden wij als GGA gevraagd om
gastcollege te geven. Dat lijkt zich nu terug re verdienen. Studenten weten ons nu te
vinden voor onderzoekjes, allerlei apps ontwikkelen etc.
• Waternet heeft aan UU, Sustainable Development, in het verleden allerlei casussen
aangedragen. Daar is door studenten 2 maanden aan gewerkt, zo 1000 uur gratis input!
Andere mogelijkheden: de HvA met Field Labs. De Academie voor Bouwkunst wil een
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minor opstarten over de Amstelscheg. Larensteijn/WUR biedt ruimte voor case studies.
Denk ook aan Amsterdam Metropolitan Solutions, i.s.m. Delft en Wageningen.
Financieel
• Denk aan de Green Business Club aan de Zuidas voor sponsoring van bv.
stadslandbouw. Dat kan in dit gebied ook, bv. met bijenkassen, of een oplaadpunt met
zonneboom of een windwokkel-struik.
• Denk ook aan sponsoring door branche verenigingen: bv. bouwwerkvergroeners.
• En dan is de cirkel weer rond: vergeet vooral ook niet het lokale, het verenigingsleven,
het sociaal kapitaal. Ouderkerk is er beroemd om! Denk ook aan FITaal: weg met de
energiedrankjes en de topsport….
Wat zich nu ontvouwt is het toverwoord: “Partnerschap”. Partnerschap zoeken rondom een aantal
kernthema’s. Dat betekent: geen subsidiedenken meer, direct toewerken naar gezonde
verdienmodellen, o.a. middels Crowdfunding en Crowdsourcing. Begin bij inkoppertjes,
laaghangend fruit. En vergeet vooral niet: veel IS er al, maar we zien het nog niet….

!
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VERKENNING VAN PARTNERSCHAPPEN aan de hand van 5 parels

Programma van wensen, ‘op weg naar een businessplan’. Na de twee sessies en nog een aantal
aanvullende interviews is gekozen voor het opstellen van ‘een programma van wensen’, op weg
naar een businessplan, met vijf parels als schitterende Actielijst.
Vijf parels
1
OUDERKERKERPLAS ALS DUURZAME OPLAADPAAL VOOR DE MENS:
Recreatief gebruik (met behoud van rust en ruimte) versterken/verbreden: lokaal & regionaal,
bewoners & medewerkers uit Amstel III, randgemeenten & centrale stad.
Anno 2014 ‘Verbondenheid Vormgeven (functiemenging)’ i.p.v. scheiding van wonen, werken en
recreëren: de Ouderkerkerplasgebied verdient het om duidelijker ontsloten en ingebed te zijn in
enerzijds Amstelscheg (inclusief het ‘branden’ van het merk Amstelland), anderzijds verbonden te
worden aan groene linten in Zuidoost (De Ruige Hof / de Hoge Dijk / Gaasperplas / Bijlmer Park/
te ontwikkelen Spoorpark). De verbindingswegen per fiets en OV (Holendrecht) zijn er al, alleen
we zien het nog niet. Dus met richtingaanwijzers en info-borden en infofolders/apps is al veel te
winnen. Elektrische fietsen zouden gehuurd moeten kunnen worden bij bv. AMC en Arena voor
medewerkers en bezoekers. Werken aan duurzame al dan niet tijdelijke horeca ( a la ‘rollende
keukens’) heeft zeker zin in combinatie met de vier andere parels.
2
INSPIRATIE & COCREATIE-COMBUIS: “KOM OVER DE BRUG!”
Er is door dit korte cocreatieproces veel Energie opgebouwd voor verduurzaming in de breedste
zin des woords, met kleinere en grotere partijen. Het zou jammer zijn om die energie niet verder
te versterken en te verdiepen. Gedacht wordt aan een lowbudget, en mogelijk tijdelijke (ook in het
jaar beperkt, bv. niet in de winter) Inspiratie & Cocreatie-Kombuis, links van de fietsbrug aan de
voet van de windmolen, al dan niet op het water, met programmering over stad-rand
ontmoetingen en mogelijkheden voor experimenteren en leren, op het gebied van integrale
verduurzaming van een gebied.
3
AMSTEL III als KANS voor lokale duurzame bedrijvigheid
In Amstel III gebeurt van alles, zoals het Glamourmanifest, om tot een bruisend gebied te komen.
Het grootste entertainmentgebeuren van NL vind je hier. Hoe kom je van een ‘incoherent geheel’
waar ieder voor zich bedrijfsmatig bezig is tot een ‘gezond samenspel’? Bv. de Arena wil naast
haar 4200 panelen nu ook een windmolen. AMC overweegt dat ook. Als die molen komt aan de
rand van de A2 nabij de huidige Amstelvogel, en die krijgt ook nog eens een spectaculaire
uitkijktoren en een oplaadplek, dan bied je als bedrijf iets extra’s voor je medewerkers, bezoekers
of toeristen die ‘Amsterdam Breed Buiten’ willen leren kennen. Maar een PV-lint langs de snelweg
of als eiland op het water kan ook. Ook biedt Amstel III kansen voor binnen- en buitenbeurzen a la
de ANWB kampeerdagen, of conferenties bv. op het terrein van voedsel en gezondheid, nabij
AMC. Dan wordt het steeds normaler om tussen de middag even jezelf op te laden of zelfs te
vergaderen onder een zonnepanelenterras. Mooie plannen, maar wie neemt de regie?
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4
LOKAAL VOEDSEL & GEZOND LEVEN/BEWEGEN, met drijvende kas als icoon
Het zou mooi zijn als dit gebied iets ‘speciaals’ krijgt. Een ‘experience’ waar je ook als ‘passant’ in
alle hectiek over de A2/A9 niet omheen kunt. Duurzaamheid in al zijn verschijningsvormen. Met
Polydome of een drijvende kas anderszins als ‘iconisch’ integraal verhaal (in combi met
waterzuivering) kun je zo’n gevoel opwekken. Met een veelheid aan soorten: tropische groenten,
geneeskrachtige kruiden, waterteelt, viskweek. Niet om meters te maken maar om je te
verwonderen over de kracht van ‘in diversiteit samenwerken tot wederzijds voordeel’. De
ontwerper van het idee EXCEPT wil zo’n kas samen met IUCN middels Europese funding
(helpen) realiseren. Ze zijn nog op zoek naar een plek. Een kans voor dit gebied? Dit vraagt eerst
om een haalbaarheidsstudie. Koppel dit ook nog eens aan gezond leven/gezond bewegen, en je
komt ver. Een concreet voorstel voor bv. een skeelerbaan inpasbaar in de parkeerplaats ligt er al.
5
DECENTRAAL duurzaam water
Waternet en AMC zijn de partners bij uitstek om te laten zien (bv. in inspiratiesessies) wat er
allemaal lokaal kan met zuivering (fosfaat in plas, farmaca in ziekenhuis), zonder dat het de
schoonheid van het gebied aantast. Een business case voor farmafilter komt deze zomer klaar.
Aansluiting aan woonwijk wordt overwogen; aansluiting bij plas zinvol? Die vraag kan beantwoord
worden i.s.m. universiteiten (o.a. Nijmegen en Wageningen), op weg naar een Innovatiecentrum,
vooralsnog vanuit de Inspiratie & Cocreatie Kombuis. En daarmee leggen we knoopjes naar alle
andere parels. De broche schittert!
Partners met commitment
Deze vijf parels zijn voorgelegd aan alle actoren die uitgenodigd zijn voor de cocreatiesessies,
danwel geïnterviewd zijn. Zij zijn benaderd met de vraag wat zij kunnen en willen betekenen met
betrekking tot deze vijf parels:
• Acht partners hebben hun commitment in de maand juni 2014 op onderdelen in een brief
vastgelegd (Zuidoost Partners, Gemeente Ouder-Amstel, DRO Amsterdam, Stichting
Watersportpark Ouderkerkerplas, IJsclub de Amstelbocht, Pakhuis de Zwijger, Stichting
Triple I-S, Universiteit Utrecht).
• Acht partners deden dat anderszins (EXCEPT, Stichting Beschermers Amstelland,
Glamour Manifest ZO, HvA-field Lab, coöperatie de Windvogel, Platform Eetbaar
Amsterdam, Gewoon Geluk, Stadsdeel Zuidoost).
De commitments zijn opgenomen in bijlage 3 van dit rapport en vormen de basis voor vervolg. Er
is dus een ‘coalition of the willing’. Kern van de commitments kunnen per punt als volgt worden
weergegeven:
Ad 1:
De taak om het gebied meer te ontsluiten ligt het meest ‘natuurlijk’ bij GGA zelf, in samenwerking
met de omliggende gemeenten. Maar ook partners als ZuidoostPartners en Glamour Manifest
(beiden uit Amstel III), alsook de Zeilvereniging en de (bio-)Pipowagen Gewoon Geluk die aan de
Ouderkerkerplas staat sinds juni 2014, hebben aangegeven met hun ogen, oren en netwerken
creatief de handen ineen te willen slaan, zodat je om dit gebied niet meer heen kan, maar juist:
!
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erdoorheen! Wellicht ook door Wifi beschikbaar te stellen en voor doordeweeks binnen en buiten
‘seats to meet’-plekken te creëren voor werkers uit nabijgelegen gebied. Vooralsnog vraagt dat
geen extra kosten, wel op korte termijn een uitbreiding van de horecavergunning. Gemeente
Ouder-Amstel heeft zich hier al positief over uitgelaten en ook GGA is niet afwijzend.
Ad 2:
Stichting Triple I-S wil het idee van een Inspiratie- en Cocreatiecentrum om draagvlak en
duurzame draagkracht op te bouwen in de maanden september/oktober samen met Pakhuis de
Zwijger en de Universiteit Utrecht met 2 x 6 studenten van het Masterprogramma
‘Transdisciplinary case studies Sustainability’ een stap verder uitwerken, uitmondend in een
‘event’ eind oktober 2014 in Pakhuis de Zwijger. Kosten voor organisatie en begeleiding door
Stichting Triple I-S: 5.000 Euro. Een andere mogelijkheid is dat GGA zelf de begeleiding en
organisatie op zich neemt. De lijntjes zijn gelegd.
Ad 3:
Zuidoost Partners wil met haar opgebouwde netwerk en bijbehorende media GGA faciliteren in
verbinding aan Amstel III, mits GGA zelf ook Partner wordt. Lidmaatschap van ZuidoostPartners
kost 3.000 Euro per jaar en levert naast een netwerk (van meer dan 1000 bedrijven uit het
buurgebied Amstel lII) mogelijkheden van nieuwe marketing en sponsoring. Een aantal van die
bedrijven (waaronder ArenA en AMC) wil meer met verduurzaming.
Ad 4:
EXCEPT wil samen met GGA de eerste stap richting haalbaarheidsstudie zetten. Daarin gaat het
vooral ook om het educatieve karakter, het zichtbaar maken van de kracht van
Polydome/polyculturen: hoe samenwerking in de natuur meer regel dan uitzondering is als er vele
plant- en diersoorten tegelijk in samenspel zijn. Daarnaast is het belangrijk dat GGA tot nadere
afspraken en uitwerking komt met de lokale IJsvereniging die mooie plannen heeft ingeleverd om
gezond bewegen een nieuwe impuls te geven. Bij een stuk ondersteuning in de kosten, naast
personele inzet vanuit GGA wordt gedacht aan 5.000 a 10.000 Euro.
Ad 5:
Waternet heeft hier al veel kennis en netwerken in opgebouwd en heeft aangegeven hierin de
‘lead’ te willen nemen, ook in goede afstemming met het Waterschap. Kosten worden vooralsnog
door Waternet zelf gedragen.
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4 WORDT VERVOLGD? Een eerste aanzet: hoe nu verder
Dit cocreatieproces tot nu toe – en waarvan dit verslag het resultaat is - kan gezien worden als
een veelkleurig weefwerk van zo’n 25 actoren met een aantal onafgewerkte draden rondom vijf
parels, zijnde kansen voor het gebied. Juist in die onafgewerktheid zit de kans: hierop kan
organisch verder worden geweven. De vijf parels in het kort:
1

GGA ziet voor zichzelf een belangrijke rol in het beter ‘ontsluiten’ van het gebied, in
samenwerking met de omliggende gemeenten en Zuidoost Partners. Maar ook Glamour Manifest
en de Pipowagen Gewoon Geluk willen met hun ogen en oren en netwerken creatief de handen
ineen slaan, zodat je om dit gebied niet meer heen kan, juist: erdoorheen!

2

Stichting Triple I-S wil het idee van een inspiratiecentrum in de maanden september/oktober
samen met Pakhuis de Zwijger en de Universiteit Utrecht (met 2x6 studenten van het
Masterprogramma transdisciplinary studies sustainability) een stap verder uitwerken.

3

Zuidoost Partners wil met haar opgebouwde netwerk en bijbehorende media GGA faciliteren in
marketing van dit gebied met name inzake verduurzamingsdoelen, mits GGA ook Partner wordt.

4

EXCEPT wil samen met GGA de eerste stap richting haalbaarheidsstudie voor een drijvende kas
Polydome. Daarnaast is het belangrijk dat GGA tot nadere afspraken komt met de lokale
Watersportvereniging en IJsvereniging die mooie plannen hebben ingeleverd om gezond
bewegen een nieuwe impuls te geven.

5

Waternet heeft al veel kennis en netwerken opgebouwd in decentraal watermanagement en heeft
aangegeven hierin de ‘lead’ te willen nemen, ook in goede afstemming met het Waterschap.

GGA is door dit cocreatieproces duidelijker het belang gaan zien van het nu naar een hoger
bestuurlijk schaalniveau trekken richting BOA en MRA. Het cocreatieproces is zo een mooie startup en wake-up call gebleken: er kan veel in dit gebied en er is goeie zin om allerlei duurzame
doelen te realiseren, mits we optimaal samenwerken, ook met de omringende gebieden en
partijen, en nieuwe, gezonde verdienmodellen weten te ontwikkelen en toe te passen. De partners
hebben gesproken. Het begin is er… en de eerste stappen voor vervolgafspraken. Voorgesteld
wordt om te ontwerpen vanuit ‘no regret’ en het inbouwen van zelforganiserende principes.
GGA heeft met deze initiërende inhoudelijke en financiële ondersteuning van dit proces blijk
gegeven van vertrouwen, in de facilitator, de deelnemers en de toekomstige partners in dezen.
Compas-sie in Cocreatie, de facilitator van dit cocreatieproces in de maanden Maart tot Juni 2014,
schat in dat de Partners dat vertrouwen ook in de komende tijd meer dan waard zijn, door de
komende maanden van 2014 elk op eigen wijs door te pakken en te focussen op bovengenoemde
vijf parels en het fijnslijpen ervan. Om het vuur brandende te houden en de opgewekte energie
ten volle te benutten is wel het advies dat Groengebied Amstelland - al dan niet samen met BOA voor de afwerkfase van de huidige losse draden op korte termijn nogmaals een bedrag, in de orde
van 8-18.000 Euro, beschikbaar stelt om het proces weer een fase verder te trekken, zowel
inhoudelijk als qua commitment.
!
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EPILOOG
Het kon dus toch: samen met omwonenden en aangrenzende bedrijven (van entertainment tot
ziekenhuis) hier een mooi multifunctioneel duurzaam gebied van maken - met behoud van Rust
en Ruimte en het karakteristieke stukje veenweidelandschap – voor het grootste deel ontwikkeld
in Partnerschap en met een bescheiden opstartsubsidie van het toenmalige Groengebied
Amstelland! Experimenterend met nieuwe business modellen en werkend vanuit de praktijk (doen
& leren: wat wil er hier nu gebeuren, wat kan WEL) en buiten de lijntjes kleurend: door
partnerschap aan te gaan met aangrenzende gebieden met net even andere problematieken
kwamen we zoveel verder dan met al die mooie papieren beleidsvisies, vergadercircuits en
volstrekt onnavolgbare besluitvormingsprocedures met zo’n kakatoe aan overleggen, op thema of
op schaalniveau. Hortend en stotend vonden wij de weg van samenwerking en cocreatie uit. Met
slechts een idee van een richting: waar willen we naar toe en wie gaat wat op zich nemen? Boter
bij de vis, all inclusive, niet: ‘ik beslis en jij gaat het doen, of je het nu leuk vindt of niet’, of :’ik de
lusten van de molen, jij de lasten’. Wel als een tuin-team samen goed kijken naar wat er wil
gebeuren, organisch laten ontstaan, en daar weer responsief en adaptief op inspelen.
Moed, eerlijkheid, leiderschap, partnerschap; dat betekent niet alleen inhoudelijk, ook
organisatorisch en in financieel opzicht risico’s durven nemen. In 2014 begon iedere zichzelf
respecterende organisatie (van ZZPer tot coöperatie) er langzaam maar zeker van doordrongen
te raken dat structurele subsidie niet langer mogelijk was. Als overheid, ondernemers, onderwijsen onderzoeksinstellingen en wijzelf als bewoners samen in gelijkwaardigheid en wederkerigheid
aan het werk. Toewerkend naar de gemeenschappelijke vraag: zit er voldoende energie in
samenwerken, of zijn we (jij/ik) nog teveel in onze eigen overleving of in concurrentie met elkaar?
Daar kun je als partners in spe maar het beste zo snel mogelijk antwoord op krijgen, want anders
is het je reinste energieverspilling. Met een focus op: ‘wie wil wel, wat kan wel?’ De bekende weg
van wantrouwen, controle, bureaucratie, een overkill aan procedures moest plaatsmaken voor
een nieuwsgierige zoekende bevragende houding van gelijkwaardigheid, openheid,
wederkerigheid, win-win, kleur bekennen en je leiderschap pakken, niet wetend waar je precies
uitkomt, zelf en met elkaar.
Zo’n verandering gaat niet van de ene op de andere dag. Vragen om de oude vertrouwde
stoelpoten onder je eigen organisatie vandaan te zagen vraagt enorme moed en eerlijkheid. We
hebben het mogen ervaren, ook aan de Ouderkerkerplas in het cocreatieproces dat zo simpel
startte in het voorjaar van 2014. En dit is het resultaat: een waar Energie Arboratorium! En waar
steeds weer nieuwe zaadjes tot wasdom (zullen) komen: het zelforganiserend principe van de
natuur lijken we hier inmiddels een beetje te begrijpen en na te kunnen doen. En als dit kan, dan
kan er meer!
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BIJLAGE 1
Lijst van Genodigden/Deelnemers aan de Cocreatiesessie(s)
Groengebied Amstelland
• Gerben Houtkamp
• Mark Schoots
• Wim Nieuwenhuis
Gemeentes
• Mieke Blankers, burgemeester Ouder-Amstel/bestuurder GGA
• Dhr. van Ree, Raat, Bot, Bestuurders Amstelveen/bestuurder GGA
• Ruud Grondel, bestuurder Diemen/bestuurder GGA
• Emile Jaensch, bestuurder ZO/bestuurder GGA
• Ed Buijs, Bob Mantel, Joyce van den Berg, Ambtenaren DRO centrale stad Amsterdam/
bestuurder GGA (Ed)
• Ruud Oosterhof & Richard van Leeuwen, Ambtenaren Amstelveen
• Anke Pet, ambtenaar Diemen
• Gerard Lont, ambtenaar ZO
• Fons Jansen, ambtenaar Ouderamstel
Provincie NH
• Paul de Ron
Rijkswaterstaat
• Lammert Postma
Waternet
• Rob Ververs, Wiebe Bakker, Hilga Sikma
Fletcher
• Trudy van der Hulst
Gewoon Geluk, Horeca Ouderkerkerplas
• Monique Stornebrink & Gisela Naber
Zeilvereniging
• Harmen ter Welle & Marc Klok
De Amstelbocht
• Nico van Wieringen
Stichting Beschermers Amstelland
• Renske Peters
Platform Eetbaar Amsterdam
• Inge Engels & Tanja den Broeder
Innovatienetwerk/Polydome Amsterdam
• Peter Oei & Eveline Stilma
Eetbaar Landschap/permacultuur insteek
• Fransjan de Waard & Michel Kegels
Studio H/drijvende kas concept
• Pascal Henneberque
Windvogel
• Siward Zomer & Dick van Elk
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Alliander
• Tanju Ozel, Bram Sieben, Pieter van der Ploeg
ZuidoostPartners
• Arno Gorissen
ANWB
• Ko Droogers, Floor Kluizenaar, Dave van Westing
NUON
• Raymond van Bulderen
IKEA
• Jill Hanssen
Bijlmer Arena
• Frank de Leeuw
Zuidpark
• Jan Huijbregts
AMC
• Matthijs Maris
Aquaparx
• Roger van Gerwen
Cyndium
• Patrick Salvini
Natuurvereniging de Ruige Hof
• Marjolein van der Vlugt en Martijn de Jonge
De Gezonde Stad
• Jaap de Jong en Jupijn Haffmans
Wetering Duurzaam
• Maartje Romme
Groendak BV
• Guidy Willekens; tevens medefacilitator naast Anne Stijkel
Thijs EXPO communicatie & events
• Thijs van der Wal, mede-organisator Floriade 2002 duurz landbouw; thans oa buurttuinieren ZO
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BIJLAGE 2:
Overzicht van (telefonisch) Geinterviewden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

Gerben Houtkamp, Mark Schoots, Wim Nieuwenhuis, GGA
Guidy Willekens & Maartje Bos, landschapsinrichting
Mieke Blankers, burgemeester Ouder-Amstel/bestuurder GGA
Emile Jaensch, bestuurder ZO/bestuurder GGA
Ed Buijs, ambtenaar DRO centrale stad Amsterdam/ bestuurder GGA
Bob Mantel, ambtenaar DRO centrale stad Amsterdam
Ruud Oosterhof, ambtenaar Amstelveen
Gerard Lont, ambtenaar ZO
Monique Stornebrink & Gisela Naber, Gewoon Geluk
Harmen ter Welle, Stichting Watersportpark Ouderkerkerplas
Beheerder Watersportcentrum Ouderkerkerplas
Renske Peters, Stichting Beschermers Amstelland
Inge Engels, Platform Eetbaar Amsterdam
Hans Hillebrand, Innovatienetwerk
Peter Oei, Innovatienetwerk
Eveline Stilma, Innoplant
Pascal Henneberque, Studio H
Siward Zomer, coop de Windvogel
Bram Sieben, Alliander
Arno Gorissen, Zuidoost Partners
Thijs van der Wal, Thijs EXPO events
Tom Bosschaert, EXCEPT
Jan Heijns & Egbert Fransen, Pakhuis de Zwijger
Willem van Winden, lector HvA, coord Field Lab
Paul Schot, UU, coord. Master Sustainability Studies
Saskia Beer, Glamour Manifest
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BIJLAGE 3
Overzicht van ontvangen commitments
!

Schriftelijk
1. Zuidoost Partners
2. Gemeente Ouder-Amstel
3. DRO Amsterdam
4. Stichting Watersportpark Ouderkerkerplas
5. IJsclub de Amstelbocht
6. Pakhuis de Zwijger
7. Stichting Triple I-S
8. Universiteit Utrecht
Mondeling
9 EXCEPT
10 Stichting Beschermers Amstelland
11 Glamour Manifest ZO
12 HvA-field Lab
13 Coöperatieve Vereniging De Windvogel
14 Platform Eetbaar Amsterdam
15 Gewoon Geluk
16 Stadsdeel Zuidoost
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Partner 1: ZuidoostPartners
!
Aan Groengebied Amstelland
t.a.v. de directie
Amsterdam, woensdag 23 juni 2014
Betreft: voorstel partnership en prestatieafspraak Groengebied Amstelland - ZuidoostPartners

Geachte directie,
Mede namens onze voorzitter Henk Markerink doe ik u hierbij een voorstel voor een mogelijk partnership
tussen Groengebied Amstelland en ZuidoostPartners. Uitgangspunt is de meerwaarde die wij voor elkaar
kunnen betekenen.
Groengebied Amstelland is als beheerder van substantiële recreatiegebieden in Amsterdam Zuidoost een
belangrijke organisatie voor Zuidoost. Als citymarketing organisatie zouden wij Groengebied Amstelland
daarom graag als partner willen betrekken bij de promotie van Amsterdam Zuidoost. Dit om meer
bezoekers en bedrijven naar het gebied te trekken en Amsterdam Zuidoost positief op de kaart te zetten.
Dit doen wij als publiek-private organisatie met ondersteuning van belangrijke organisaties en bedrijven in
het stadsdeel en met hulp van stadsdeel Zuidoost. Groengebied Amstelland zou als partner bij deze
citymarketingactiviteiten naar ons idee niet mogen ontbreken.
Ons voorstel voor een partnership is gebaseerd om een lidmaatschap van Euro 3.000 op jaarbasis. Voor
dit bedrag levert ZuidoostPartners aan Groengebied Amstelland een aantal tegenprestaties die in een
prestatieafspraak worden overeengekomen. Aan alle inspanningen en afspraken ligt waardecreatie voor
Amsterdam Zuidoost ten grondslag.
De activiteiten van ZuidoostPartners en haar deelnemende partners bestaan uit promotieactiviteiten,
campagnes en het meedenken en meewerken aan betere diensten, producten en functionele netwerken in
het stadsdeel. Als informatiebron verwijs ik graag naar onze goed bezochte website die een beeld geeft
van de thema’s die wij aanstippen www.zuidoost.nl
ZuidoostPartners besteed aandacht aan de thema’s wonen, werken, ondernemen, winkelen, cultuur,
evenementen, groen/recreatie, sport en leren.
In ruil voor een bijdrage van Euro 3.000.- exclusief BTW stelt ZuidoostPartners aan Groengebied
Amstelland de volgende tegenprestaties voor:
• Volwaardig lidmaatschap van ZuidoostPartners en vertegenwoordiging Groengebied Amstelland
in de Raad van Advies van ZuidoostPartners
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•

Het gebruikmaken van het hoogwaardige netwerk dat ZuidoostPartners biedt om diensten en
producten in stadsdeel Zuidoost naar een hoger plan te tillen en eigen belangen die Zuidoost te
goede komen te delen met het netwerk

•

Inzet en consultancy-uren van ZuidoostPartners bij projecten van Groengebied Amstelland die
bijdragen aan het succes en de waardecreatie van Amsterdam Zuidoost.

•

Bijdragen aan projecten die de duurzaamheid en de kwaliteit van het groengebied bevorderen en
daar waar van toepassing co-creatie stimuleren tussen overheid, bedrijfsleven en Groengebied
Amstelland. Voorbeeld de wens voor het realiseren van een windmolen en windenergie voor de
Amsterdam ArenA, al dan niet met een publiekstoegankelijke (educatief/toeristische) functie zoals
een uitkijktoren over het gebied (van IJmeer, Amsterdam tot Groene Hart).
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•

Het verbinden van projecten en initiatieven in Zuidoost van bewoners, bedrijven, organisaties en
overheid die waarde toevoegen aan Amsterdam Zuidoost

•

Nieuwswaarde creëren voor Groengebied Amstelland wanneer er sprake is van nieuwswaardige
feiten bij ontwikkelingen die voor een breed publiek interessant zijn. Bijvoorbeeld bij
winkelevenementen of promotieacties in Zuidoost. Bijvoorbeeld op www.zuidoost.nl en de
nieuwsbrief (1750 abonnees)

•

Het gratis gebruik maken van de beeldbank van ZuidoostPartners en het toevoegen van
beeldmateriaal van de Groengebied Amstelland aan de beeldbank van ZuidoostPartners

•

Het gratis ter beschikking door ZuidoostPartners van informatie- en promotiemateriaal van aan
Groengebied Amstelland waaronder publicaties en give-aways

•

Vermelding van het logolink van Groengebied Amstelland met een logolink op onze website (>
140.000 unieke bezoekers per jaar): www.zuidoost.nl

•

Vermelding van het logolink van Groengebied Amstelland op de maandelijkse nieuwsbrief (1750
abonnees) en vermelding in logobalk briefpapier ZuidoostPartners

Mochten er speciale wensen zijn vanuit Groengebied Amstelland met betrekking tot een eventueel
partnership dan kunnen wij deze in wederzijds overleg toevoegen aan deze prestatieafspraak. Als er nog
vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag.
Ik zal op korte termijn contact opnemen om te kijken of we met betrekking tot bovenstaande een afspraak
kunnen maken. Mocht zijn agenda het toelaten dan is onze voorzitter Henk Markerink graag bereid bij een
eventueel gesprek aanwezig te zijn.
Met vriendelijke groet,
Arno Gorissen
Directeur ZuidoostPartners
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Partner 2: Gemeente Ouder-Amstel
Het Cocreatieproces is als positief ervaren. Leuk om mee te maken hoeveel creatieve input in korte tijd
mogelijk is met kansen en uitdagingen voor de korte en de (middel)lange termijn.
De gemeente Ouder-Amstel hecht waarde aan het ontwikkelen van een document dat structuur geeft aan
het huidig maar met name het toekomstig gebruik van de Ouderkerkerplas. Nieuwe ideeën en nieuw,
intensiever, gebruik moeten aansluiten bij vastgelegde of nog vast te leggen kerndoelen van de
Ouderkerkerplas en de directe omgeving. Dit moet aansluiten bij de afspraken die gemaakt zijn in het
kader van het bestuursakkoord Amstelscheg.
Een vergroting van het duurzaamheidspotentieel van de plas verdient een verdere uitwerking. Daarbij
mogen de waarden/belangen van het gebied niet uit het oog verloren worden.
Een “no-regrets”- insteek dus waarbij ook gebruikers die rust en ontspanning zoeken aan hun trekken
kunnen blijven komen. Groen, natuur en recreatie moeten in ieder geval behouden blijven.
Het door zonnebomen (met PV-modulen) en groen onttrekken van de snelwegen A2 en A9 aan het zicht
van de gebruikers van de Plas vormt een geweldige uitdaging. De Zonnebomen kunnen als eye-catcher
dienen en het groen kan dienst doen als fijnstofvanger. Opgewekte elektriciteit kan wandel- en fietspaden
verlichten en kan een aan de zonnebomen of groenschermen bevestigd Fine Dust Reduction System
(FDRS) aansturen. Daarmee worden met behulp van een lage spanning fijnstofdeeltjes elektrisch geladen
zodat die samenklonteren en neerslaan.
Een verbetering van de kwaliteit van het gebied, zoals die van het (zwem)water, en de handhaving van die
kwaliteit, verdient een hoge(re) prioriteit dan een onbegrensde intensivering van het gebruik met mogelijk
ongewenste effecten. Samen met instanties/deskundigen/ wetenschapers moet gezocht worden naar een
oplossing voor de problemen die er nu zijn rondom de (niet wegtrekkende) vogels, de blauwalg/fosfaat en
de inlaat van “vreemd” water in de plas.
Cocreaties die snel en zonder veel kosten gerealiseerd kunnen worden verdienen voorrang bij de
uitvoering. Gedacht kan worden aan het zichtbaar maken van verbindingswegen tussen de betrokken
gebieden zoals Zuidoost en de Ouderkerkerplas.
In haar rol van bevoegd gezag zal de gemeente met een positieve insteek plannen toetsen in het kader
van het omgevingsrecht. Als gevolg van de zware bezuinigingstaakstellingen is het voor de gemeente
momenteel niet mogelijk op voorhand financiële of personele middelen toe te zeggen.
Commitment:
-meedenken;
-snelle procedures;
-bewaken belangen lokale bevolking.
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Partner 3: DRO
Beste Anne,
Je vraagt commitment voor de oogst van het cocreatieproces rondom de Ouderkerkerplas (het
energiearboretum). Als adviseur van Groengebied Amstelland en BOA zou ik voor mijn beurt spreken als ik
daar een gezamenlijk standpunt over ga innemen. Indirect heb ik input gegeven in proces. Vanuit deze
inbreng probeer je van mij te weten te komen wat ik verder wil doen. Wat ik je vanuit mijn eigen persoon
kan zeggen is het volgende:
1) Het cocreatiecentrum is bedoeld om leuke dingen naar de plas te trekken. De pipowagen die
daar nu door het groengebied is neergezet lijkt de gewenste katalyserende werking te hebben
op leuke initiatieven. We moeten kijken of het het komende jaar zo blijft uit pakken. Zo ja dan is
het klaar, zo nee dan moeten we kijken hoe we verder komen met het aantrekken van leuke
initiatieven.
2) Het contact met Pakhuis de Zwijger is hoe dan ook interessant. Het is zou denk ik goed zijn om
de casus Ouderkerkerplas te laten landen in ”het” cocreatiecentrum van Amsterdam. Van daar
uit kunnen we verder kijken of we allemaal zin hebben in een structurelere samenwerking.
3) De andere door jou ontdekte “ontginningspaden” kan ik minder goed overzien, maar zijn juist
daarom misschien wel nog spannender. De instituties die ik adviseer moeten daarin hun rol
pakken, dat is zoeken.
Wat ik hiermee ga doen is het volgende:
1) Ik zal mij in mijn adviezen richting de instituties waarvoor ik adviseer, met interesse uitlaten.
2) Ik zal pleiten om een scherpere doelstelling voor de maatschappelijke betekenis van
ouderkerkerplas te formuleren, zodat we gerichter en met meer energie initiatieven kunnen
steunen.
3) Voortgaan met door de door jou gevonden paden wordt in elk geval serieus overwogen. Een
eventueel stoppen met het bewandelen van het pas wordt bewust genomen.
Ik hoop dat je je hiermee gesteund voelt.
Groeten Ed Buijs
Senior planoloog bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam
!
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Partner 4: Stichting Watersportpark Ouderkerkerplas
Anne, dank voor je mail. Met veel plezier heb ik je verslag gelezen van deze tweede sessie. Helaas
konden we de laatste keer er niet bij zijn. De plannen onder de noemer Outdoorkerkerplas geïnspireerd door het jou wel bekende plan van outdoor & strandrestaurant - hebben wsch. hierdoor geen
plek mogen vinden in de geselecteerde ideeën. Aangezien we als Stichting Watersportpark
Ouderkerkerplas het niet als onze taak zien om dit handen en voeten te geven, kunnen we deze keuze wel
begrijpen. Als er andere partijen zijn die outdoorsports willen ontwikkelen (skeeleren, veldrijden,
mountainbiken, beachvolley etc.) die passen binnen de kaders van het GGA, dan juichen we dat toe. Met
name de verbetering van de skeelermogelijkheden en veldrijden/mountainbiken zien we als een speerpunt.
Nico van Wieringen (schaatsvereniging Amstelbocht) heeft e.e.a. toegelicht in de eerste sessie. Auke
Broex van wielervereniging WTC De Amstel is aanspreekpunt voor het veldrijden wat nu sinds een jaar in
de winter plaatsvindt. Zou mooi aansluiten bij onze ambitie - en die van de Gemeente Ouder-Amstel - om
de watersport accommodatie ook ter beschikking te stellen aan andere (sport)verenigingen.
Onze stichting wil wel werk maken van de horeca component van' Outdoorkerkerplas'. Hier wil de stichting
graag bijdragen: heel concreet en op korte termijn. Zoals al in het voorbereidende telefoongesprek
toegelicht loopt er inmiddels wel een traject van de stichting met het GGA inzake de mogelijkheden van
horeca aan de plas; e.e.a. ook n.a.v. een motie van de gemeenteraad Ouder-Amstel om in 2014 te komen
tot een concreet voorstel voor de realisatie van een of meerdere horecalocaties. Als stichting richten we
ons hierop. In concreto gaat het over afspraken met GGA, de Gemeente Ouder-Amstel, de wijkvereniging
en de vogelwerkgroep om dit mogelijk te maken. Een eerste constructief overleg tussen stichting en GGA
heeft plaatsgehad. Beide hebben afgesproken om een concreet plan te maken en dit voor te leggen aan
de gemeente. Met de wijkvereniging is inmiddels ook gesproken; de vogelwerkgroep staat op de rol.
Wij hebben het traject tot nu toe ervaren als inspirerend en juichen een concrete invulling toe. Wij zien
vooral kansen in het openstellen van het restaurant van de watersport accommodatie voor bezoekers van
de Ouderkerkerplas om zo de wens tot horeca aan de plas op heel korte termijn te kunnen vervullen. We
zijn ervan overtuigd dat dit heel aanvullend zal werken op een 2e horecalocatie (bijv aan het zwemstrand)
die GGA voor ogen heeft. Dit vereist een aanpassing van het bestemmingsplan in de zin dat er
2 commerciële horecavergunningen wordt toegestaan; hiervoor is - getuige de motie - breed draagvlak in
de gemeenteraad. En zijn bereid om voor de zomer een voorstel te ontwikkelen i.s.m. bovengenoemde
partijen. Het voorstel bevat de condities waaronder dit mogelijk kan worden en een planning voor de
besluitvorming en realisatie. De realisatie van het plan is relatief eenvoudig omdat de accommodatie reeds
aanwezig is, vrijwel geheel voldoet aan de eisen van commerciële horeca vergunning en de expertise in
huis is om e.e.a. op te starten.
De vraag is of dit initiatief onderdeel uit moet maken van jouw opdracht of dat het er los van staat. Dat is
de reden waarom ik deze mail ook cc stuur aan Gerben, zodat hij daar een keuze in kan maken.
We blijven graag op de hoogte.
!
Met vriendelijke groet,
Harmen ter Welle
voorzitter Stichting Watersportpark Ouderkerkerplas
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Partner 5: IJsclub de Amstelbocht
Anne,
Ik ga maar door op de mail van Harmen ter Welle, want die roept op om ons te concentreren op reële en
uitvoerbare plannen en de dromen over meer kostbare plannen maar even naar de toekomst te
verschuiven. Zoals je weet worden er al sinds 2009 gesprekken gevoerd met het GGA om bij de
Ouderkerkerplas een skeelerbaan te realiseren.
Ik kan je verzekeren dat de uitwerking van deze plannen in zijn verschillende varianten al heel veel tijd
heeft gekost van meerdere vrijwilligers. Ondanks het feit dat er meerdere beleidsbepalers hebben
uitgesproken dat “die skeelerbaan er toch vooral moet komen”, hebben die beleidsbepalers daar helaas
nog geen actie op genomen.
Je snapt dat daardoor het gevoel gaat ontstaan dat het “ een trekken aan een dood paard” is.
Maar met nieuwe colleges van B&W zijn er hopelijk ook weer nieuwe kansen. De jeugdploeg van De
Amstelbocht die wekelijks aan de skeelertraining deelneemt op de parkeerplaats bij de Ouderkerkerplas
(de twee meest rechts tegen de dijk gelegen parkeerstroken) maar ook de ongeorganiseerde skeeleraar
die veilig wil kunnen skeeleren zullen het navolgende plan zeker toejuichen. Voor de volledigheid: het
asfalt op de parkeerplaats en met name de bochten van de parkeerplaats zijn volstrekt ongeschikt, maar er
is rond Ouderkerk geen geschiktere locatie om de jeugd te leren skeeleren. Het is een keuze van “bij
gebrek aan beter”. Ik verwijs naar de bijlagen voor de juiste beeldvorming van de skeelerbaan, die door
enige aanpassingen en voor minimale kosten zeer goed kan worden gerealiseerd op genoemde
parkeerstroken van het grote parkeerterrein. Daarbij moet worden bedacht dat de parkeerstroken voor de
veiligheid van de sporters standaard zou moeten worden afgesloten door middel van een hek, dat op de
warme stranddagen door de medewerkers van GGA kan worden open gezet ten behoeve van de
parkeervoorzieningen.
Maar wij weten uit ervaring dat deze parkeerruimte slechts gedurende maximaal 10 dagen per jaar
benodigd is. Met Grondverzetbedrijf Van Werven (v/h Firma Streefkerk) – Korte Dwarsweg 9 te Ouderkerk
aan de Amstel, is besproken op welke meest kosten-efficiënte en meest functionele wijze deze
parkeerstroken geschikt gemaakt kunnen worden om te kunnen skeeleren. Dat houdt in dat er rond de
bochten banden worden geplaatst die het asfalt goed opsluiten, uiteraard op dezelfde hoogte als de asfalt
laag van zwart asfalt. Zoals op bijlage 1A te zien is wordt er ook een extra bocht op aangesloten die het
mogelijk maakt om “het bochten lopen’ goed te oefenen, hetgeen een kritisch punt is voor het
skeeleren. Van Werven zal bij de uitvoering werken met een erkend asfalteringsbedrijf (die ook dergelijke
kleinschalige projecten aannemen). De aanlegkosten van een dergelijke skeelerbaan zijn slechts Euro
35.000,-- excl. BTW. Er is ook met andere uitvoerders contact opgenomen (ook in het verleden door de
heer H. Meuleman van GGA) maar die offertes kwamen uit op een veelvoud van het genoemde bedrag.
Uiteraard is het zeer belangrijk dat de Fa. Van Werven voor al het grondwerk vrijwel geen materiaalverplaatsingskosten behoeft in te calculeren. Voor technische details aangaande de uitvoering kan contact
worden opgenomen met de heer Jan Streefkerk die te bereiken is op telefoonnummer 06 – 5329
1395. Zoals besproken zijn er meerdere gebruiksmogelijkheden voor een dergelijke baan zoals een mooi
oefenparcours voor revalidatie patiënten, rolstoelers, mensen die met een rollator moeten leren lopen e.d.
(hetgeen met de plannen van het AMC uitstekend te combineren is).
Tenslotte nog een aantal antwoorden op de in jouw mail gestelde vragen:
"Wij hebben het traject tot nu toe ervaren als een verkenning voor de zeer lange termijn, maar de
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Ouderkerkerplas moet toegankelijk worden gemaakt voor meerdere activiteiten dan de 5 tot 10
stranddagen per jaar. Een skeelerbaan of een veldritparcours zijn activiteiten die daar zeer goed inpassen
en een skeelerbaan kan overigens ook perfect worden ingepast in een groter skeelerparcours rond de
Ouderkerkerplas of haar nabije omgeving. Men kan dan zowel het skeeleren trainen op de baan, maar ook
een langere of een kortere skeelertocht maken rond de plas.
Wij zien vooral kansen in het bevorderen van meer actieve recreatiemogelijkheden rond de
Ouderkerkerplas voor zowel de georganiseerde maar vooral ook voor de ongeorganiseerde sporter en ook
voor kinderen die op een veilig parcours willen leren skeeleren. Nieuwe recreatiemogelijkheden is ook
voorwaardelijk voor het ontwikkelen van nieuwe horecamogelijkheden, want anders zijn die tot mislukken
gedoemd.
Wij zijn bereid om het volgende (inhoudelijk, financieel, in natura) toe te zeggen: Hoewel een eventuele
skeelervereniging los zal staan van ijsclub De Amstelbocht is er uiteraard wel een samenwerkingsbasis
want schaatsen en skeeleren sluiten perfect bij elkaar aan. De bewijzen zijn op de Olympische
winterspelen van Sotsji aantoonbaar geleverd. Maar zo is ook Amstelbocht juniore Femke Markus dit jaar
geselecteerd voor Jong Oranje van de KNSB; Femke heeft jarenlang op de vrijdagavonden de
skeelertrainingen op de gebrekkige skeelerbaan van de plas gevolgd.”
Tijdens de twee sessies is meerdere keren aangegeven dat het de bedoeling is dat er wordt
samengewerkt met lokale ondernemers. De offerte die nu telefonisch is aangeboden door de heer
Streefkerk namens de firma Van Werven is naar mijn mening een duidelijk bewijs dat lokale ondernemers
een goede bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de recreatiemogelijkheden bij de Ouderkerkerplas
kunnen leveren. steeds tot nadere toelichting beried en met vriendelijke groet,
Nico van Wieringen,
Voorzitter IJsclub De Amstelbocht
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Partner 6: Pakhuis de Zwijger
Aan Groengebied Amstelland
t.a.v. de directie
Amsterdam, donderdag 26 juni 2014
Geachte directie,
Mede namens mijn directeur Egbert Fransen schrijf ik deze brief. Wij hebben vanuit Pakhuis de Zwijger
kennis genomen van het co-creatieproces gericht op het realiseren van duurzaamheidsdoelen in het
recreatiegebied Ouderkerkerplas binnen het Groengebied Amstelland en jullie ambitie om een
inspiratiecentrum in dit gebied te starten, gericht op stad-ommeland kansen.
Dit proces en ambitie sluiten aan bij het werk van Pakhuis de Zwijger en we willen graag kijken hoe we
kunnen helpen en kunnen samenwerken in jullie vervolgproces.
Pakhuis de Zwijger is het Amsterdamse platform waar al 7 jaar creativiteit, innovatie, ondernemerschap en
stedelijke vraagstukken samenkomen. Een inspirerende plek waar het experiment vorm krijgt en waar
nieuwe ideeën en samenwerkingen kunnen ontstaan. Vanuit deze ervaring kunnen we helpen/ advies
geven bij het opzetten van een inspiratiecentrum en het vormgeven van de dialoog.
Naast de programma’s in Pakhuis de Zwijger zelf zijn we een interventie- en onderzoekstraject aangegaan
met specifieke gebieden in Amsterdam. We volgen de vorderingen binnen buurtcombinaties en stedelijke
ontwikkelingsgebieden, waaronder het kantorengebied Amstel III. Dit onderdeel van de programmering
zoomt verder in op de praktijk en biedt de mogelijkheid meer aandacht te besteden aan de context (fysiek,
sociaal, economisch en relationeel) van specifieke projecten. Het zoekt naar verbinding van initiatieven en
projecten in een gebied en draagt daarmee bij aan een integrale aanpak.
Graag zouden we het proces aan de Ouderkerkerplas en jullie werkzaamheden in Groengebied
Amstelland willen koppelen aan ons gebiedsgerichte traject in Amstel III.
Het lijkt me een goed idee om op termijn een gesprek te beleggen om vervolgafspraken te maken.

Met vriendelijke groet,
Jan Heijns – programmamaker Pakhuis de Zwijger
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Partner 7: Stichting Triple I-S/Cocreation and Cocreation Sciences
Aan Groengebied Amstelland
t.a.v. de directie
Amsterdam, maandag 23 juni 2014
Geachte directie,
Zoals u weet, heb ik vanuit mijn eigen bedrijf Compas-sie in Cocreatie het Cocreatieproces
Ouderkerkerplas getrokken. Ik heb de opdracht destijds in dank aanvaard, met alle uitdagingen en te
verwachten moeilijkheden. Ik constateer dat gegeven de beschikbare tijd en middelen de uitkomst nu een
aantal interessante rafelranden vertoont waarvan ik er een aantal in de komende tijd in Stichting Triple I-S
(International Institute for Inclusive Science) verder zou willen uitwerken. Deze Stichting heb ik opgericht in
2006 nadat ik in 2004 met een eenjarige postdoctorale opleiding Cocreatie en Cocreatiewetenschappen
die ik had ontwikkeld met 8 studenten heb proefgedraaid.
In een verkennend gesprek met Pakhuis de Zwijger bleek dat zij vraageigenaren zocht in Amsterdam voor
de Master Sustainability, transdisciplinary case studies van de Universiteit Utrecht, Daarbij buigen per
vraageigenaar 6 studenten zich over specifieke gebiedsontwikkeling.
Ik zie mogelijkheden om met behulp van de inzet van deze 6 studenten, gecombineerd met mijn ervaring
met de eerder genoemde postdoctorale opleiding, met redelijk beperkte inzet van mijn tijd een aantal van
de rafelranden een stukje verder af te werken. Ik heb dan ook inmiddels de volgende centrale vraag (met
een aantal subvragen) ingediend bij de Universiteit Utrecht en die is wat hun betreft ook al aanvaard,
uiteraard in afwachting van de goedkeuring van GGA.
“How can the Ouderkerkerplas Area be transformed into a Multiple Energy Experience, in Co-operation
with current and future users, by Co-creating as Partners in Research (what are the best technical
solutions, usable new business models) as well as in Co-realisation of the climate neutral ambition without
encroachment of the current main qualities of this area: Repose and Room?”
Het ligt in de bedoeling om eind oktober in Pakhuis de Zwijger een avond over de uitkomsten van dit
studenten onderzoek inzake de Ouderkerkerplas te houden. Uiteraard is het belangrijk dat Groengebied
Amstelland hier meerwaarde van inziet en er ook mee akkoord gaat dat dit traject gebeurt. Stichting Triple
I-S is bereid om dit studententraject te begeleiden.
Graag zou ik op korte termijn hierover een gesprek met u willen hebben over eventuele (rand)voorwaarden.
Met vriendelijke groet,
Dr. Anne Stijkel, Directeur Stichting Triple I-S
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Partner 8: Universiteit Utrecht/Sustainability Studies
!
Beste Anne,
Ik vond het leuk je gesproken te hebben. Ik heb je mail met format doorgenomen met mijn bril als docent
die tot voor studenten geschikte cases moet komen. Jouw beschrijving biedt zeker goede
aanknopingspunten voor (naar ik denk) wel 2 groepen van 6 studenten. Voor 2 groepen zou de
beschrijving dan gesplitst moeten worden, bijv. op de volgende wijze:
Case 1: Ouderkerkerplas: enhancing sustainable Land use around the lake (nadruk op het Land rondom
de plas)
Student A1= possibilities extra Wind
Student A2= possibilities extra PV
Student B1= enlargement biodiversity on Land surrounding the lake
Student B2= possibilities agriculture / phosphate mining
Student C1= legal/governance/social/communication related to Land around
the lake (bv. bewegwijzering, stakeholders, randvoorwaarden maximalistaie
co-creatie, legal aspects, finances)
Student C2= idem als C1 (studenten 1 en 2 verdelen de te behandelen
aspecten/vullen elkaar aan)
Case 2: Ouderkerkerplas: enhancing sustainable use of lake water (nadruk op het Water in de plas)
Student A1= possibilities extra cold water use
Student A2= possibilities other than cold water, wind or PV --> vraag is
wel of jij daar iets concreets kunt aangeven; anders heeft deze student
niets te doen
Student B1= enlargement biodiversity in/on the lake Water
Student B2= possibilities aquaculture / phospahte mining
Student C1= legal/governance/social/communication regarding lake Water
(bv. bewegwijzering, stakeholders, randvoorwaarden maximalisatie
co-creatie, legal aspects, finances)
Student C2= idem als C1 (studenten 1 en 2 verdelen de te behandelen aspecten/vullen elkaar aan)
Zoals je ziet probeer ik de beschrijving wat concreter te maken zodat studenten meer handvatten hebben
t.a.v. van wat ze gaan doen; daar hebben ze veel behoefte aan, aan een onderzoekbare vraag. Graag
hoor ik of het voor jou mogelijk is zo spoedig mogelijk na je terugkeer een aangepaste beschrijving te
maken (dwz. 2 aparte, met specifieker aangegeven de onderzoeksvragen, bv. als boven beschreven), en
aan mij te sturen, zodat we deze twee dan definitief kunnen opnemen in het aanbod dat in augustus on line
komt. Ik kijk er naar uit !
Alvast hartelijk dank,
Paul
Dr. Paul P. Schot | Associate Professor | Environmental Sciences,
Copernicus Institute of Sustainable Development | Faculty of Geosciences
| Utrecht University |
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Mondeling
Partner 9: EXCEPT
Uit mailwisseling 27/5:
Hoi Anne,
Leuk lijstje. Zo doorlezend, indien gewenst, kunnen we bijdragen aan alle 5 de punten. Integrale duurzame
gebiedsontwikkeling, inclusief educatie en recreatie en water en stofstromen, is ons ding en hebben we
zo'n 15 jaar ervaring mee. Polydome is ontwikkeld als missend onderdeel in het grotere beeld. Dus als je
een kennispartner nodig hebt in ontwikkeling kunnen we daaraan bijdragen. We hebben daar teams voor
beschikbaar die kunnen helpen bij het nadenken over hoe je dat het beste aan kan vliegen. De vragen
daarvoor moeten dan vanuit jullie komen, dan kijken we per onderwerp hoe we dat het beste kunnen
organiseren, nu is het nog wat onduidelijk voor met wat de status is van elk onderdeel.!Misschien slim om
bij elkaar te gaan zitten als het richting concreet gaat.
Ik denk dat voor elk van een punten een haalbaarheidsstudie van belang is, sommige wat meer dan
anderen. Om een Polydome (of andere goede oplossing) te kunnen maken moeten we inderdaad zo'n
studie doen, locatie bekijken, etc. Daar is budget voor nodig om mee te kunnen starten. Wij kunnen kijken
naar matching funds maar niet zelf investeren.
Ik weet niet precies wat je bedoelt met GGA of pachtinkomsten?
Vriendelijke groet,
Tom
Tom Bosschaert MArch. MSc., Director
EXCEPT INTEGRATED SUSTAINABILITY, Consulting, Innovation & Design
PS: Agendatechnisch bleek het niet mogelijk om nog voor eind Juni een gesprek met elkaar te hebben. De
wens tot zo’n gesprek ligt er nu na de tweede helft van augustus 2014.

Partner 10: Stichting Beschermers Amstelland:
Zie dit verslag pg 15. Op 1 juli a.s. wordt deze commitmentvraag voorgelegd aan het bestuur van de
Stichting.

Partner 11: Glamour Manifest
Met Glamour Manifest (Saskia Beer: beweging krijgen in Amstel III richting multifunctionaliteit) bleek het
agendatechnisch niet mogelijk om nog voor eind Juni 2014 een gesprek te arrangeren maar de wens tot
samenwerking in dit proces, juist ook verbinding leggen met de Ouderkerkerplas, is groot.

Partner 12: HvA-field Lab
Op 23 juni jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met HvA lector Wim van Winden en Dr. Anne Stijkel. Op
korte termijn is er geen ruimte in Field Lab, maar over een aantal maanden wel. Er zijn mooie
aangrijpingspunten, maar er komt naar voren dat studentenprojecten geld kosten. Dat kan om 3.000 Euro
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gaan, maar ook om 30-50.000 Euro, afhankelijk van hoeveel begeleiding wordt ingeschakeld. Gezien de
vergevorderde besprekingen met de UU wordt dit lijntje even aangehouden.

Partner 13: De Windvogel
Zie dit verslag pg 15. Toen was nog niet bekend dat de ArenA wellicht een ‘eigen’ molen zou willen hebben,
waar dus van het begin af aan het idee van een uitkijktoren in meegenomen kan worden. Het lijkt
raadzaam om een keer een gesprek te arrangeren tussen de ArenA en De Windvogel.

Partner 14: Platform Eetbaar Amsterdam
In een telefoongesprek medio Juni jl. heeft Platform Eetbaar Amsterdam aangegeven niet zozeer eigen
projecten te willen gaan trekken, maar wel de makelaarsfunctie op zich nemen; groepen aan elkaar
verbinden. Het idee van een plukbos viel vooral in goede aarde, maar ook zoiets als waterteelt, of een boer
die voor het AMC groente gaat kweken op hun braakliggende grond. Het Platform zou dat soort ideeën wel
in haar netwerk willen uitzetten.

Partner 15: Gewoon Geluk
Tijdens de Campina dag begin juni jl. heeft Gewoon Geluk aangegeven bereid te zijn om ‘de ogen en oren
van de wijk, het park, te zijn en de signalen door te geven aan GGA/Compas-sie in Cocreatie.

Partner 16: Stadsdeel Zuidoost:
Zie dit verslag, pg 15/16, met die aanvulling dat de bestuurlijke verhoudingen tussen stad en stadsdelen
sinds de laatste verkiezing afgelopen voor jaar 2014 dusdanig veranderd zijn dat nog niet op alle
onderdelen duidelijk is hoe de reikwijdte van ieders bevoegdheid is. Het interview zowel met bestuurder
Emile Jaensch als met ambtenaar Gerard Lont stammen van voor de verkiezingen.
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