
Brieven
 
Hoogwaardig groen

In het kader van meer ruimte voor
woningbouw bedacht Bas Kok (Het
Parool van zaterdag) dat in het
landelijk gebied van Noord, het
beschermde Waterland, best drie
tuincomplexen opgeofferd worden,
'zonder verlies aan hoogwaardig
groen'. De goede man is er
duidelijk nog nooit in een
volkstuinencomplex geweest,
anders zou hij weten dat die
ongeveer zeshonderd volkstuinen
een zeer grote variëteit aan bomen,
planten en bloemen hebben. Ze
zijn toegankelijk voor het publiek.

De golfbaan mag van hem blijven.
Hij houdt van gras.

Verder beweert hij dat de
horizonvervuiling vanuit Waterland
op de 15.000 nieuw te bouwen
woningen nihil zal zijn. Bedoelt hij
misschien dat uitzicht op
flatgebouwen net zo mooi is als op
tuinen? Kwestie van perceptie.

Jip Tuin, Amsterdam

Noorderling

De vraag is eigenlijk: is Bas Kok
een noordeling? Volgens mij niet.
Waterland moet blijven zoals het is.

Wies Elsman, Amsterdam

Koekoeksei

De Zuidas is niet alleen keihard
voor monumenten (Het Hoogste
Woord, donderdag) maar ook voor
groen, langzaam verkeer en
wandelaars. Zo sterk zelfs dat een
scholier vroeg of de Zuidas een
industrieterrein was geweest en
een docent van de
Rietveldacademie vroeg of de
Zuidas enige visie heeft die het
vroeger groene gebied en de
zuidkant van het Berlage/Van
Eesterenplan op zijn minst
meeneemt. Het gebied tussen
Amstel en Schinkel was namelijk
het domein van J.P. Thijsse, die

met het artikel Gras in De levende
natuur in 1898 de plantkundige
vondsten memoreerde, die hij op
zeventienjarige leeftijd in de directe
omgeving van Amsterdam deed.
Het aangrenzende Berlageplan
staat verder bekend om groene
lanen en Van Eesteren voor licht en
luchtig.

De stedelijk centrale Zuidas kent
echter niets van dit alles en heeft
hier slechts een schurende,
keiharde overgang naartoe. De
gemeente maakt met de Zuidas
datgene af, waarmee ze met de
aanleg van de Parkhal in het
Beatrixpark was begonnen. Geen
doorkijk bij de Boerenwetering,
geen groene beleving in het
Beatrixpark tussen glazen RAI en
kantoor- en woon gevels en de
spoordijk blijft een formidabele
Noord- Zuidbarrière.Het Zuidasdok
is zo een onnodig koekoeksei van
Rijkswaterstaat, dat ons veel geld
en groen kost.

D. van Mourik, oud-bestuurslid
Beatrixpark en Irenebuurt

Chef de mission

De Olympische Spelen zijn ten
einde, twee weken heeft de wereld
kunnen genieten van sporters die
tot op het bot gemotiveerd waren
en jaren hebben geïnvesteerd om
hun 'droom' te verwezenlijken. Ons
kleine kikkerlandje heeft een
prachtige score van negentien
medailles neergezet, bijzonder
waren natuurlijk de niet getipte
atleten die een medaille in de
wacht sleepten daar waar de
favorieten het lieten afweten door
pech of blessures. Ik ben trots op
ALLE Nederlandse olympische
sporters. En ik mag toch hopen dat
over vier jaar Maurits Hendriks
thuisblijft en er een chef de mission
met meer inlevingsvermogen,
respect en begrip de Nederlandse
sportploeg mag leiden!

Niels J. Kooijman, Amstelveen
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