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Aanvulling op het voorstel ‘Honden in het Diemerpark’ 
Werkgroep Honden in het Diemerpark, d.d. 22 april 2019 
Aanspreekpunt: Anne-Marie Rosén 

1. Aanpassing van het huidige voorstel  1

Op woensdag 10 april 2019 heeft overleg plaatsgevonden tussen één vertegenwoordiger van het alternatieve voorstel , Michelle                2

Moons en de vertegenwoordigers van de ‘werkgroep Honden in het Diemerpark . Wij hebben gezamenlijk gekeken naar de                 3

losloopmogelijkheden aan de Oostkant van het Diemerpark, dwz nabij de brug vanaf het Rieteiland Oost. Daarnaast is gekeken naar                   
de suggesties die door een viertal hondenbezitters zijn gedaan in de afgelopen twee weken. Dit heeft geleid tot de volgende                    
aanpassingen van ons voorstel:  

 
1. De zogenaamde  ‘spertijden’,  zoals in het voorstel van de Werkgroep Honden in het Diemerpark staan beschreven worden  geschrapt .                  

Er zijn dus géén tijden waarop men met hond het park niet in mag. 
 

2. Wij stellen voor om een nieuw stuk uitrenstrook te creëren  tussen de brug van het Rieteiland Oost  en de huidige uitrenstrook                     
nabij de Diemerparklaan. Dit betekent concreet dat de uitrenstrook langs het water doorloopt vanaf de Diemerparklaan tot aan de                   
Rieteiland Oost brug. Dit nieuwe stuk bevat een 10 tal paaltjes van het zuiveringsbedrijf. Sommige kunnen gevaarlijk zijn voor honden                    
omdat ze scherpe randen hebben. Er moet gekeken worden hoe deze veiliger te maken voor de honden.  
 

3. Het  ‘grote losloopgebied’ op de heuvel wordt een stukje uitgebreid naar het oosten en krijgt een  verbinding  met de huidige                    
uitlaatstrook. Zie kaart verderop. 
 

4. Er komt een opening halverwege de huidige uitrenstrook bij de Diemerparkbrug. Vanaf deze opening komt er een pad naar boven                    
toe, die de verbinding legt met het grindpad bovenop de heuvel. Hierdoor kunnen mensen een (klein) rondje lopen vanaf de                    
Diemerparklaanbrug via de uitrenstrook en vervolgens naar boven de heuvel op weer terug. Dit is het rondje dat veel hondenbezitters                    
nu al doen. Zie kaart verderop. 
 

1 Voorstel Hondenbeleid Diemerpark d.d. 28 maart 2019, zoals opgesteld door de Werkgroep Honden in het Diemerpark en aangeboden aan de 
stadsdeelbestuurder Ivar Manuels. 
2 Voorstel ingediend op 5 april 2019 door Michèle Moons, Nicole van Hasselt, Loren Garcia Guzman, Derek de Vries en  Frank Hoefnagels.  
3 De volgende vertegenwoordigers van de Werkgroep Honden in het Diemerpark’ waren bij het overleg aanwezig: Robert Borghuis, Johan Vlug, Rob Baars, Leen 
Pauwels, Lieneke Koornstra en Anne-Marie Rosén 
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5. Ter verduidelijking: honden mogen op alle paden en rondom het sportpark aan de lijn lopen. De  hond mag ook 2 à 3 meter naast het                         
pad lope n, aan de lijn wel te verstaan.  
 

2. Huidige regels Diemerpark 
 

Om misverstanden te voorkomen, dit zijn de huidige regels m.b.t. het Diemerpark. Bron:  https://maps.amsterdam.nl/honden/?LANG=nl ,              
waarbij opgemerkt moet worden dat de ‘Batterij’ (het moerasgebied rondom de brug bij de Oeverzeggestraat) ook een officieel verbodsgebied                   
is. 

  
. 

3. Randvoorwaarden 
Het succes van dit nieuwe plan is sterk afhankelijk van de uitvoering en informatievoorziening over de nieuwe regels in het park. Wij hebben                       
daarom de volgende randvoorwaarden geformuleerd: 
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1. Robuuste bescherming kwetsbare gebieden in het park . Naast de afrastering van het losloopgebied moeten de natuurgebieden en                 
de zwaar verontreinigde gebieden beter afgeschermd worden, zodat de bezoekers van het park (o.a wandelaars, kinderen, honden)                 
sterk ontmoedigd worden om in deze gebieden te komen. Met name de ARK-zone, waar de natuur nu ernstig wordt verstoord door                     
menselijke activiteit en de Oostkant van het park waar veel weggesnoeid is en open stukken zijn ontstaan, zullen robuuste                   
ontmoedigingsmaatregelen genomen moeten worden. Dit zal gedaan moeten worden door de parkbeheerder van Stadsdeel Oost in                
samenspraak met de verantwoordelijken voor de sanering alsmede in overleg met natuurkenners, zoals de Vogelwerkgroep               
Amsterdam en leden van de vereniging Vrienden van het Diemerpark . Suggesties voor robuuste afscherming: gestapelde               4

wilgentakken waar bramen overheen groeien, ondoordringbare struiken, indien mogelijk stenen (zoals die van de oude Diemerzeedijk)                
en waar mogelijk een geul. Rondom de ARK-zone dient een klein stukje sloot te worden uitgegraven en het pad te worden afgesloten.                      
Een houten voetbrug (ter hoogte van het huidige pad) met een vogelkijkscherm, lijkt ons een geweldige aanwinst voor het park. 
 

2. Duidelijke markeringen van de verschillende gebieden (losloopgebied, aanlijngebied en verbodsgebied). De huidige houten             
paaltjes met een hoogte van ca. 1 meter zijn volstrekt niet goed zichtbaar en worden ook niet onderhouden. Sommige paaltjes zijn                     
inmiddels onleesbaar (verbleekt door de zon) waardoor bezoekers van het park niet weten wat de huidige regels zijn en soms in een                      
verbodsgebied voor honden lopen zonder het te weten. Naast de markeringen dienen er rondom de losloopgebieden  afsluitbare                 
prullenbakken  te worden geplaatst. Meer geschikte borden zijn bijvoorbeeld deze: 

 
 

3. Informatie over het waarom van de verschillende regels . Door het plaatsen van informatieborden of -zuilen, communicatie via                 
lokale media en het organiseren van voorlichting en rondleidingen over de natuur in het Diemerpark krijgen de parkbezoekers meer                   
begrip voor het gehanteerde beleid. Ook moet er informatie komen over de verontreiniging die zich onder de leef- en afdeklaag bevindt,                     
zodat hondenbezitters begrijpen waarom bepaalde gebieden ontoegankelijk zijn. Het gehele oostelijke deel van het Diemerpark               
(tegenover Rieteiland Oost) is vanaf de opening van het park verbodsgebied voor honden. Dit heeft te maken met het oorspronkelijke                    
ontwerp van het park, natuur cq. rustgebied aan de oostkant (Brochure inrichting Diemerpark uit 1999 ). De keuze om aan de oostkant                     5

de natuur te laten prevaleren en geen honden toe te staan is ingegeven vanuit het feit, dat dit het meest kwetsbare deel van de                        

4 Bij het ontwerp van het losloopgebied is rekening gehouden met het bereikbaar houden van de controleputten.  
5  Bron: Inrichting Diemerpark, door Ruwan Aluvihare, 1999. 
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isolatiemaatregel (=afdeklaag) is. Tot 1969 was de oostpunt een brand- en stortplaats van vloeibaar chemisch afval. Onder andere zijn                   
er in putten en poelen ten oosten van de vijver zuurteer gestort (Zie ook bijlage 1 ). Dit is een dikke stroperige vloeistof, een restproduct                        
uit de olie industrie, die om een andere afdekking (=isolatie) vraagt. De overige delen van het park hebben merendeels een afdeklaag                     
van betoniet (kunstklei) gekregen. Voor de duidelijkheid: de gehele driehoek ten oosten van de vijver is door het Saneringsbedrijf tot                    
verbodsgebied voor honden verklaard. De ARK zone is niet gesaneerd en is door zijn grote natuurwaarde een onderdeel van de                    
ecologische verbindingszone en daarom ook verbodsgebied voor honden. 
 

 
4. De  ‘oversteekplaatsen’ die de verbinding vormen tussen de verschillende uitlaatstroken cq. -gebieden  dienen duidelijk te worden                

aangegeven,  zodat er geen ongelukken ontstaan tussen overstekende honden en fietsers en skaters. Veiligheid moet voorop staan.                 
Mogelijk kunnen er zebrapaden of waarschuwingsstrepen op het wegdek worden aangebracht met (dikke) verf en bijpassende borden,                 
zie voorbeelden. 

 
 

 
5. Evaluatie van de nieuwe inrichting, één jaar na de herinrichting . Bij de evaluatie dient gekeken te worden naar aspecten zoals (a)                     

‘bescherming van de kwetsbare gebieden’ tegen honden maar ook tegen kinderen en andere recreanten, zoals hardlopers,                
crossfietsers en dronebezitters. Daarnaast dient gekeken te worden naar (b) het ‘gedrag van de hondenbezitters’. In hoeverre houdt                  
men zich aan de regels: lopen honden in bepaalde delen van het park nog steeds buiten de losloopgebieden merendeels los. Tot slot                      
moet opnieuw bekeken worden of er andere ‘veilige’ alternatieve losloopgebieden te creëren zijn. 
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Nieuwe aangepaste schets Diemerpark met losloopgebieden, d.d. 22 april 2019 
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Bijlage 1 
 Onderstaande tekst staat op  http://gifbelt-diemerzeedijk.simplesite.com 
Van de website van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht 2006:  
Hoe is er precies afval verbrand en gestort?  
De brandplaats was van 1961 tot 1969 in handen van een particulier bedrijf. Aan dit bedrijf is een hinderwetvergunning verleend. Bij gunstige windrichting werd                        
telkens zo'n 1000 tot 3000 ton vloeibaar afval verbrand. Het restant vloeide in de grond weg. Aan het eind van deze periode is zuurteer gestort in putten. In 1969                             
werd de vergunning ingetrokken. Helaas kon de brandplaats niet direct worden gesloten. Onder toezicht van de gemeente werd er zo af en toe nog afval verbrand.                          
Toen er een verbrandingsoven beschikbaar kwam in het westelijk havengebied, kwam er een eind aan deze donkere periode en vond op 28 november 1972 de laatste                          
verbranding op de Diemerzeedijk plaats. De brandplaats werd vervolgens afgedekt met een laag vliegas van de Hemwegcentrale. Naar schatting is 80.000 ton                      
chemisch afval aangevoerd.  
De stortplaats voor puin was van 1962 tot 1968 in handen van een particulier bedrijf. Voor het puinstort was een hinderwetvergunning verleend. Brandbaar afval                        
werd zo nu en dan verbrand. Hoewel alleen puin mocht worden gestort is ook chemisch afval geaccepteerd. Bij gebrek aan alternatieve verwerkingsmogelijkheden                      
werd dit gezien als overmacht en door de betrokken overheden gedoogd. In 1968 neemt de Stadsreiniging het puinstort over. Vanaf 1975 geldt een scherper                        
toelatingsbeleid, het aanbod verminderde sterk en in 1980 werd het storten gestaakt.  
Er zijn twee stortplaatsen voor huisvuil geweest. Onder het huisvuil was tussen 1951 en 1968 eerst nog baggerslib gestort. Het ene huisvuilstort was van 1962 tot                          
1967 in beheer bij een particulier bedrijf. Het andere was van 1976 tot 1983 in beheer bij de Stadsreiniging.  
In welke perioden vond het verbranden en storten van afval plaats?  
Storten van baggerslib: tussen 1951 en 1968.  
Verbranden van chemisch afval: tussen 1961 en 1973.  
Storten van huisvuil: tussen 1962 en 1983.  
Storten van bouw- en sloopafval: tussen 1962 en 1981.  
Waar kwam het chemisch afval vandaan?  
Het chemisch afval kwam voornamelijk van de chemische industrie in Nederland en voor een deel uit andere Europese landen.  
Hoeveel afval is er gestort en verbrand?  
De totale hoeveelheid afval die is gestort wordt geschat op 4 miljoen kubieke meter.  
De hoeveelheid chemisch afval die op de Diemerzeedijk is verbrand en gestort bedraagt inclusief zuurteer ongeveer 80.000 ton.  
Welke giftige stoffen zijn er op de Diemerzeedijk gevonden?  
Onder regie van de provincie Noord Holland en later de gemeente Amsterdam, zijn vanaf 1980 vele onderzoeken naar de verontreiniging uitgevoerd.  
Het puinstort, huisvuilstort en slib heeft de bodem sterk verontreinigd met PAK, minerale olie, aromatische koolwaterstoffen, chloorkoolwaterstoffen, fenolen en                   
zware metalen.  
Het zwaarst verontreinigd is het gebied rond de brandplaats. Daar zijn naast de al genoemde stoffen ook verhoogde gehalten aan PCB´s en dioxinen aangetroffen.                        
Dichtbij de brandplaats zijn een put en een poel met zuurteer gevuld.  
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