
VOORSTELLEN VOOR EEN GROENE ZUIDAS VAN MARLEEN MUNNIKSMA

Voorzitter Vereniging Vrienden van het Beatrixpark en lid van agendacommissie van het 
Bewonersplatform Zuidas. Zie ook de groene wandelingen door Zuidas, die op de website van Zuidas 
en bewonersplatform Zuidas te vinden zijn. Regelmatig zijn buurtbewoners in lunchpauzes gids.

Voorstel 1 (al vaker ingebracht) Bakken met planten en omleidingsborden.

Gebruik stevige (houten??) verplaatsbare plantenbakken, beplant met lage groene struikjes/planten en 
zet hier de vele omleidingsborden in. Er wordt in Zuidas veel gebouwd, dus vaak afsluitingen/
verwijzingen etc. Aangezien bij bouwwerkzaamheden altijd wel een heftruck of shovel aanwezig is, 
moet het geen enkele moeite zijn om de bakken telkens te verplaatsen. Geef de planten wel water als 
het een tijdje niet geregend heeft.

Voorstel 2 Geen bomenrijen in de nieuwe straten maar groepjes bomen/struiken

Vaak worden in straten bomenrijen geplaatst. Die bomen groeien soms slecht omdat ze te weinig 
ruimte krijgen en ook gehinderd worden door de kabels en leidingen in de ondergrond. Op zoek naar 
water tillen de boomwortels soms de bestrating op. 

Voorstel : zet de bomen in enigszins verhoogde bakken met brede zitrand eromheen in groepjes bij 
elkaar. Gebruik verschillende soorten bomen/struiken zodat afwisseling ontstaat. Geef plekjes eigen 
identiteit door bijv. een kunstwerk, een watertapkraan, een schommel, een minizandbak of iets 
dergelijks erbij te plaatsen. Hang in sommige bomen verlichting of licht de bomen van onderen aan 
voor verschillende effecten. Zo ontstaan er kleine ontmoetingsplekken. Zet er wel prullenbakken bij 
(en leeg di  ook regelmatig) om zwerfafval te voorkomen. Maak aan een kant fietsenrekken, zodat er 
niet aan vier kanten fietsen geplaatst gaan worden (verbied dat ook en handhaaf daarop). Ronde 
bakken, langwerpige bakken, vierkante bakken, stervormig. Pas per straat/plein iets anders toe. Zet er 
af en toe gewoon wat stevige houten palen op verschillende afstanden tussen met stevige ophangogen 
eraan, waar bijv. een meegebrachte hangmat aan geknoopt kan worden, of bij zonneschijn een 
schaduwdoek. Voor een gezellig picnicplekje of buurtfeestje of verjaardagsborrel..

Mooie voorbeelden zijn o.a. te vinden op RAI terrein. En in Amsterdam Oud West en in Oost zijn op 
allerlei kleine buurtpleintjes eigen wereldjes gemaakt, die op nog kleinere schaal en op een modernere 
wijze in Zuidas toegepast zouden kunnen worden.

Voorstel 3 Blotevoeten pad(paden)

Wat is heerlijker dan in een pauze even naar buiten te gaan en je schoenen uit te doen en even rond te 
lopen over bijv. gras, zand, schelpen, houtsnippers etc. en op die manier je voeten te masseren en even 
weer kind te zijn. Maak op een of meerdere plaatsen van deze stroken met verschillende 
ondergronden. Simpel toe te passen : en enigszins opgehoogde (of juist verdiepte) bak onderverdelen 
in een aantal grote vakken die met verschillende materialen worden volgestort. Eindig met bijv. een 
watertappunt waar je meteen je voeten kunt afspoelen omdat je in de bak daarvoor lekker door de 
modder hebt gebaggerd. Zet een bankje aan het begin om je schoenen uit te doen en eentje aan het 
eind om ze weer aan te trekken. Enigszins verhoogde bakken zijn ook leuk voor (groot)ouders met 
kleine kinderen, kindje kan gemakkelijk aan de hand meegenomen worden. Hondjes kunnen er niet in 
plassen of poepen…



Voorstel 4 Minispeelheuveltjes

Als Zuidasdok wordt aangelegd moet er heel veel zand worden verplaatst en worden er heel veel 
bomen gekapt. Misschien kan  op sommige plekken aan de buitenzijde van het bouwterrein met het 
zand heuveltjes worden gemaakt, met wat boomstammetjes en boomschijven er op en er omheen zodat 
er een tijdelijke speelplaats voor kinderen is, waar lekker gerommeld kan worden. Als er bovenop de 
heuvel ook nog een simpele pomp wordt geplaatst met een platte enigszins uitgeholde steen eronder 
kan een mini waterloopje worden gegraven, dat bijv. naar een put of grasveldje geleid kan worden. 
Natuurmonumenten heeft daarvan hele mooie voorbeelden.

Tenslotte

Groen in wat voor vorm ook vergt regelmatig aandacht en onderhoud. Iemand moet de 
verantwoordelijkheid daarvoor nemen. 

Marleen Munniksma  


