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Landmark (bron: MUST stedebouw)

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

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

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

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

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

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

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

(bron: MUST stedebouw)

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

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

Locatie. Uitgangspunt is een per-

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

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

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

Hoe nu verder? Er worden markt-
consultaties gehouden voor zowel 
de locatie Groene Knoop als Het 
laatste huis, mogelijk gevolgd door 
een aanbesteding. Voor beide 
locaties wordt daarnaast een Plan 
van Aanpak opgesteld. 
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Referentiebeeld waterrecreatie

(foto: Martin Wolters)

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

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

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

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

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

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

Hoe nu verder? Werk in samen-
werking met Waternet, Landschap 
Noord-Holland, het Recreatieschap 
en de gemeente Amsterdam de 
mogelijkheden voor waterrecreatie 
uit.



Maak de bewegwijzering in De 
Bretten compleet en zichtbaar 
zodat De Bretten optimaal beleefd 
worden. En met informatieborden 
op strategische plekken, gaat het 
landschap meer leven. Als deze 
informatie op interactieve wijze 
online beschikbaar wordt gemaakt, 
ontstaat een encyclopedie van De 
Bretten. Laat mensen zelf verhalen 
en informatie toevoegen, waar-
door zij meer binding krijgen met 
het gebied en er langzaam een 
Bretten-platform ontstaat.    

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

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

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

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

Hoe nu verder? Vanuit LaBGreen 
zal de koppeling met het idee van 
de Bretten-app worden uitgewerkt. 
Verder wordt er uitgezocht hoe er 
een platform opgezet kan worden. 
En zal er afstemming plaatsvinden 
met de afdeling Beheer over de 
bewegwijzering. Daarnaast is het 
goed om met andere partijen in en 
rondom De Bretten in gesprek te 
gaan over wensen en middelen. 
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Complete bewegwijzering
 (bron: MUST stedebouw)
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Leg een brug aan tussen De 
Bretten en Tuinen van West. Een 
schakel die op lokaal niveau van 
belang is op ecologisch en recre-
atief gebied, maar die ook een 
missing link vormt op stads- en 
provincieniveau. Een op-en-top 
duurzaam gemaakte, innovatieve 
brug die door een landschappelijke 
inpassing waarde toevoegt aan De 
Bretten en haar toekomst. 

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

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

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

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

Brug GO Bretten
(bron: MUST stedebouw)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van dijkophoging.

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

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

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

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

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

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

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

Hoe nu verder? In samenwerking 
met Landschap Noord-Holland, 
Waternet en een ecoloog dient 
een Plan van Aanpak opgesteld te 
worden. In de loop van dit proces 
kan worden overgegaan tot fond-
senwerving. In 2021 kan op basis 
van dit plan besloten worden tot 
verdere uitwerking in de vorm van 
ontwerpen. Hierop volgt technische 
uitwerking en uitvoer.
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Meer zichtlijnen creëren
(bron: Pieter Boekschooten & MUST stedebouw)

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

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

Locatie. De wens is om in De 

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

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

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

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

(bron: Kwekerij Arborealis)

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

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

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

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

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

heid zoals picnicktafels zijn onmis-
baar in een voedselbos. 

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

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

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

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

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

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

Hoe nu verder? Met Gemeente 
Amsterdam, Landschap Noord-
Holland, het Waterschap en andere 
belanghebbenden een Plan van 
Aanpak opstellen en prioritering 
bepalen. Aandacht en ruimte voor 
particulier initiatief en participatie.
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Visualisatie bedrijvennetwerk

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

'Kan dit een 
grondstof zijn?' 3

Afval is grondstof 2Materiaal anders 
gebruiken 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leveren aan het respect voor de 
natuur in De Bretten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorbeeld verduurzamen tuinpark 
(foto: Heidi de Boer)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Locatie. Realiseer zitobjecten op 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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