12

10

2021
4

14

Het natuurlijk kapitaal van de
Lutkemeerpolder
wordt
door
Wageningen University geschat op
1,5 tot 8,6 miljoen euro per jaar.
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Tot stand gekomen onder corrupte
omstandigheden, goedgepraat met
luchtfietserij: de gemeente lijkt
vastbesloten door te zetten.

11
Heeft Amsterdam daadwerkelijk een
tekort aan bedrijventerreinen
om de woningopgave te kunnen
realiseren? En hoe zit het met alle
leegstaande terreinen?

VRUCHTBARE GROND IS VEERKRACHTIG

HOE LANG NOG VOOR DE GEMEENTE TOT INKEER KOMT?
De polder is beschadigd, maar
niet vernietigd. Vruchtbare grond
is veerkrachtig, en alles wat de
gemeente de Lutkemeerpolder
heeft aangedaan kan hersteld
worden. Als de gemeente ook
maar bij zinnen komt. Want ook dat
kan nog steeds.

De gemeente heeft in plaats
van een wijds uitzicht over een
historisch kavelpatroon een visie
van blokkendozen. In de Lutkemeerpolder in het zuidwesten van
Amsterdam, vlakbij Schiphol, moet
het zoveelste distributiecentrum

komen. In deze polder is sinds de
drooglegging in 1864 landbouw
bedreven. Ondanks het brede protest
tegen de bebouwing zijn in het najaar
voorbereidende
werkzaamheden
uitgevoerd. Er is met zwaar materieel
gereden en de toplaag is afgegraven.
Vele tonnen grond zijn verplaatst om
als verzwaring aan te brengen op
de plekken waar de wegen moeten
komen.
De werkzaamheden hebben de
vruchtbare akkers enorme schade
toegebracht. De bodemstructuur en
het bodemleven is vernietigd. Ook

de verdichting door het gewicht van
de grond er bovenop is schadelijk.
Het doet pijn te zien hoe de aarde
vernietigd is op deze mooie plek.
Maar er is niet alleen maar slecht
nieuws. Hoewel de bodem jaren
van herstel nodig heeft, is het niet
onomkeerbaar. Er zijn geen palen in
de grond geslagen, er ligt geen pakket
zand en er liggen nog geen leidingen
en kabels. In deze krant presenteren
we ons plan Biopolder, toekomstige
acties en hoe de gemeente onder
hun onzalige visie uit kan komen (lees
verder op pagina 2).
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OPGEKLOPTE WAARDE EN DAADWERKELIJKE KOSTEN
De gemeente wil volgens een
twintig jaar oud plan de 43
hectare landbouwgrond in de
Amsterdamse Lutkemeerpolder
inzetten als bouwlocatie voor
een bedrijventerrein. De Schiphol
Area
Development
Company
(SADC) is de projectontwikkelaar.
SADC kent vier aandeelhouders:
Gemeente Amsterdam, Gemeente
Haarlemmermeer, Schiphol Group
en de provincie Noord-Holland.
Hoewel veel mensen, ook in de
gemeenteraad, vinden dat het
plan inmiddels achterhaald is en
we anders naar de stad moeten
kijken, wordt er toch doorgegaan:
stoppen zou te veel geld kosten.
Maar wat zijn de feiten?

VERVOLG

VRUCHTBARE GROND IS VEERKRACHTIG
Illegale werkzaamheden
De werkzaamheden die in het najaar
van 2020 zijn uitgevoerd, zijn in
feite illegaal. In de Amsterdamse
gemeenteraad was eind 2018
veel onrust over het plan om in de
Lutkemeer een bedrijventerrein
te vestigen. Ook leden van de
coalitiepartijen twijfelden over nut en
noodzaak van het project en waren in
toenemende mate ontvankelijk voor
de argumenten van voorstanders van
het behoud van de Lutkemeerpolder.
De coalitiepartijen namen op 18
december 2018 een motie aan dat
er alleen mag worden begonnen met
bouwwerkzaamheden als er ook
een koper is voor het betreffende
perceel.
Anderhalf jaar later komt de
wethouder met een reservering van
vijfenhalve hectare op de proppen.
Maar de vernielingen zijn op een
twee keer zo groot gebied van elf
hectare aangericht. Dit is überhaupt
niet in de raad aan de orde geweest.
De grondbezitter GEM Lutkemeer

COLOFON
Deze uitgave is een initiatief
van Platform Behoud
Lutkemeer

Beheer BV – waar zowel de gemeente
als Schiphol Area Development
Company (SADC) een belang in
hebben – met in haar kielzog SADC in
de rol van projectontwikkelaar gaan
gewoon hun eigen gang.
Zelfs de rechter vroeg en kreeg,
tijdens een zaak die SADC had
aangespannen
tegen
Behoud
Lutkemeer, van SADC de toezegging
dat er pas met werkzaamheden
begonnen zou worden als er een
koper was die met naam en toenaam
bekend gemaakt zou worden. Niets is
minder waar.

Burgerverzet
Een breed burgerverzet gaat de
strijd aan met een gemeentelijke
projectontwikkelaar die niet te
controleren is, die beweert aan
een onbekende multinational te
leveren, aangestuurd door een
gemeentebestuur en wethouder die
nooit thuis geven.

Op de landkaart van Nederland maar
een snippertje, maar zo bijzonder
dat vele bezorgde burgers en organisaties, verenigd in het platform Behoud Lutkemeer, zich inzetten voor
behoud van de open polder en het
unieke akkerlandschap in de Amsterdamse Lutkemeerpolder.

Op dit moment voeren we een aantal
juridische procedures. Allereerst is er
ons verzoek om het bestemmingsplan
terug te wijzigen naar agrarisch in
plaats van bedrijventerrein. Ondanks
het verzoek en haar bevoegdheid
heeft de gemeenteraad geen besluit
genomen. Het bezwaar hiertegen
loopt nog. Een volgende stap is een
verzoek aan de Raad van State om
een inhoudelijke afweging van ons
verzoek. Daarbij stellen we de vraag
in hoeverre het bestemmingsplan
geldig is nu het tot stand is gekomen
op basis van informatie die naar nu
blijkt op corrupte wijze beïnvloed is
geweest. Deze vraag wordt ook via
een civiele procedure aan de rechter
voorgelegd.
Een onderbelichte vraag is de vitaliteit
van
projectontwikkelaar
SADC,
waarvan de Gemeente Amsterdam
een van de vier aandeelhouders
is. Dit ‘bedrijf’ is een bodemloze
put voor gemeenschapsgeld; Amsterdam spendeerde al minstens 38
miljoen aan de BV. Geen wonder als

Aan deze uitgaven werkten mee:
Teksten: Petra Bouwknegt, Alies
Fernhout, ir, Chaja Heyning, Kees
Hudig, Marijke Kruyt, Jeroen Schütt,
Govert Snelder, Roelant Stegmann,
prof. dr. Arnold van der Valk
Eindredactie: Petra Bouwknegt en
Laura Dekker

je bedenkt dat hun core business
bestaat uit het aanleggen van overbodige
bedrijventerreinen.
Om
redenen die niemand begrijpt, is
de projectontwikkelaar al jaren
vrijgesteld van het vrijgeven van
jaarverslagen. Hoe groot de put
daadwerkelijk is, valt daardoor niet te
controleren voor buitenstaanders.

We claimen de polder terug
Hoewel het moeite kost om niet in
tranen uit te barsten bij de aanblik
van de polder nu, zien we ook dat
behoud nog steeds mogelijk is. Het
verzet gaat door. In deze rampzalige
tijden voor klimaat en economie, is
het behoud van groene en vruchtbare
grond binnen de stadsgrenzen
een halszaak. We zullen de polder
terugnemen en in gebruik nemen
voor agrarische doeleinden. Daar
hoeven we niet geheimzinnig over
te doen. De toekomst is er voor
biologische kleinschalige boeren,
volkstuinen, natuur en landschap en
ons plan Biopolder.

SADC grossiert in lege
bedrijventerreinen
De grondbank van SADC omvat 378
hectare. Daarvan staat volgens haar
eigen website 184 hectare leeg. In
de Lutkemeerpolder wil SADC 24
hectare bedrijventerrein aan haar
landbank toevoegen, terwijl meer
dan het zevenvoudige aan grond van
SADC geen enkele invulling heeft.
Van de overige 194 hectare vermeldt
de SADC op haar website dat ze
verkocht zijn of dat bedrijven een
optie erop hebben genomen. Dat is
in de praktijk moeilijk te controleren.
Een fietstocht leert dat er vooral
in Aalsmeer en De President een
redelijke bedrijvigheid heerst. In
Schiphol Logistics Park verrijzen de
eerste gebouwen met grote borden
die ruimte aan huurders en klanten
proberen uit te venten. Opslag- en
transportbedrijven domineren, ook
een enkel datacentrum is te zien. Het
op de website zo bejubelde Schiphol
Trade Park is wat het altijd al was: één
grote weg met rechts en links af en

toe een oud boerderijgebouw en wat
autosloperijen.

Ook Lutkemeer deelgebied I – naast
de te ontwikkelen Lutkemeer III –
kent nog veel leegstand. Al ruim
zeventien jaar staat daar ruim zes
hectare bouwrijpe kavel te koop,
vijfentwintig procent van het hele
bedrijventerrein.
De aanleg van bedrijventerreinen is
een zeer conjunctuurgevoelige activiteit. Een dip in de economie heeft
regelrecht effect op de vraag naar
bedrijfsruimte. Accountantsbureau
PwC omschreef de activiteiten
van SADC eind 2017 als risicovol.
Een aanstaande teruggang in de
economische groei zal dan ook niet
aan SADC voorbijgaan.

Wat kost het eigenlijk?
De gemeente Amsterdam kocht
de meeste grond in de polder voor
slechts 2,5 miljoen euro. Door
het wijzigen van de bestemming
van de grond van agrarisch
naar bedrijventerrein, staat de
Lutkemeerpolder nu in de boeken
van de gemeente met een waarde
van 43 miljoen euro. Dit is een
fictieve waardevermeerdering als
gevolg van een politiek-bestuurlijke
handeling. De gemeente Amsterdam
heeft in haar administratie dus
alvast een fictieve winst geboekt, en
spreekt van ‘een verlies’ wanneer de
bouwplannen worden teruggedraaid.
Maar er is een groot verschil tussen
speculatieve winst gemaakt op
onroerend goed of bijvoorbeeld
de winst die een boer maakt op de
oogst. Speculatieve winsten zijn
niet meer dan data in de computers
van financiële instellingen. De
boer daarentegen draagt bij aan

Drukker: Rodi rotatiedruk, Diemen
Illustraties: Paco Garabato
Foto’s: Michiel de Ruiter, Bas Baltus,
Dingena Mol
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Bouwkavel op naastgelegen bedrijventerrein, al zeventien jaar te koop

de voedselvoorraad, maar de
gebruikswaarde van de grond neemt
niet toe of af met de marktwaarde.

Groei als uitgangspunt
De gemeente gaat dus uit van een
nog niet bestaande winst, die ineens
geld kost wanneer de bouwplannen
niet doorgaan. Dat komt omdat de
focus ligt op economische groei:
burgers, bedrijven en overheden
financieren zich met schuld. Voor
de Lutkemeerpolder betekent dat
op basis van de verwachting dat
de grond meer waard wordt, geld
wordt geleend voor uitgaven en
investeringen. Daarmee wordt de
fictieve waarde dus alvast uitgegeven
en ontstaat er een kostenpost. Door
deze focus op winstmaximalisatie
en economische groei is geldelijke
waarde de mens- en natuurwaarden
gaan overheersen. Maar ook deze
waarden zijn uit te drukken in
begrippen als winst of verlies.

Andere waarden dan geld
Het vestigen van een bedrijventerrein
op vruchtbare akkers is namelijk ook
een schadepost. Denk aan het verlies
van biodiversiteit, natuurbeleving,

Goochelen met cijfers
De gemeente Amsterdam stelt dat het
stopzetten van de bouwplannen in de
Lutkemeer 42 miljoen kost. Waar dit
bedrag vandaan komt is onduidelijk.
Ook de gemeenteraad werd hier
slechts summier over geïnformeerd.
Via een WOB-procedure (beroep
op de Wet Openbaarheid Bestuur)
is er een verzoek gedaan om
documenten die verband houden
met deze berekening te ontvangen.
Deze documenten bestonden uit een
compleet zwartgelakt taxatierapport
en een globale berekening uit een
notitie met de conclusie: “Met alle

luchtzuivering, waterberging, sociale werkplekken, lokaal voedsel,
fossielvrije voedselketen, boerderijeducatie, uitzicht, CO2-opslag en
geschiedenis. Lees hiervoor ook het
artikel ‘Het natuurlijk kapitaal van de
Lutkemeerpolder’ op deze pagina.

Kan het anders?
Ja! De projectontwikkelaar SADC is
een samenwerkingsverband van de
drie overheden en Schiphol Group.
Maar overheden kunnen anders
handelen en beslissen en kunnen,
in plaats van winstmaximalisatie
na te streven, het beste voor
de gemeenschap besluiten. De
genoemde 42 miljoen euro kosten
moeten beter onderzocht worden en
gezien worden in het licht van andere
kosten en opbrengsten. Daarnaast
is er brede maatschappelijke steun
van mensen en organisaties die ook
een financiële bijdrage willen leveren
om behoud van de Lutkemeerpolder
te realiseren. Een coalitie van burgers
en overheid kan de koers wijzigen.
Een koerswijziging die deze tijd van
klimaatverandering dringend van ons
vraagt.

voorbehouden en onzekerheden zou
een hele grove inschatting van de
directe financiële consequentie voor
de gemeente Amsterdam ruim €42
miljoen bedragen.”
De werkelijke kosten van de
verwerving van de gronden blijken
in totaal slechts € 9.108.717,- te
hebben bedragen. In 2009 werd het
zieltogende SADC met een injectie
geld en inbreng van te bebouwen
grond
opgetuigd,
waarbij
de
gemeente de Lutkemeer inbracht,
dat inmiddels een boekwaarde van
22 miljoen euro had gekregen.
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Als Amsterdam niet investeert
in groen zullen de kosten van
ziekteverzuim, slechte luchtkwaliteit,
water- en hitteoverlast steeds
verder oplopen. Het RIVM heeft
voor Amsterdam berekend wat
investeringen in groen kunnen
opleveren voor het welzijn van de
stedelingen. Het inzetten op meer
groen in de buurt kan miljoenen
euro’s aan baten opleveren. Zo kan
meer groen in de buurt jaarlijks 3000
bezoeken aan de huisarts besparen.
Wageningen Environmental Research (WEnR) heeft op basis van
het raamwerk van The Economics
of Ecosystems and Biodiversity
(TEEB, 2010) onderzoek gedaan
naar de waarde van het natuurlijk
kapitaal van de Lutkemeerpolder.
Vier ecosysteemdiensten steken
er met kop en schouders bovenuit:
voedselproductie,
luchtzuivering,
recreatiemogelijkheden en het effect
van groen op huizenprijzen. De totale
monetaire waarde van het natuurlijk
kapitaal van de Lutkemeerpolder
wordt geschat op 1,5 tot 8,6 miljoen
euro per jaar.
De Lutkemeerpolder vertegenwoordigt een grote waarde voor tal
van Amsterdammers en mensen
uit de wijdere omgeving. Deze
waarden zijn niet meegenomen bij
de beslissing om de Lutkemeerpolder om te vormen tot een
bedrijventerrein.
Het is van belang om te verkennen
of deze eerdere beleidskeuze kan
worden heroverwogen, zodat de
groene en economische baten alsnog
kunnen worden meegenomen. Dit is
belangrijk voor alle Amsterdammers
omdat er momenteel geen goed
antwoord bestaat op de vraag of de
huidige ontwikkelingen wel passen
bij de toekomstige uitdagingen van
de stad.
Het hele rapport is te lezen op
website van Wageningen University
(WUR): https://www.wur.nl/nl/
show/Het-natuurlijk-kapitaal-vande-Lutkemeerpolder.htm.
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HET NATUURLIJK KAPITAAL

VAN DE LUTKEMEERPOLDER
door Jeroen Schütt MsC

RECREATIE

LANDBOUW

LUCHTKWALITEIT

LANDSCHAP

1,5 - 7,5 miljoen
€/jaar

117.600 - 194.400
€/jaar

270.000 - 915.000
€/jaar

450 - 194.400
€/m2 woonoppervlak

NATUURLIJKE
BESTUIVING
PLAAGBESTRIJDING

11.500 - 16.100
€/jaar

IRRIGATIE

18.200 - 26.500
€/jaar

ONDERWIJS

Verzet bij de ontruiming van de Tuinen van Lutkemeer, september 2019

Als een olietanker op volle
kracht
dendert
wethouder
Marieke van Doorninck richting
haar levensdoel: de energietransitie. Landelijk is het doel om
dit in 2050 voor elkaar te hebben,
maar deze ambitieuze wethouder
Duurzaamheid wil Amsterdam al in
2040 van het gas af hebben!

1.700 - 7.200
€/jaar

In het voorjaar van 2020 stelt het
gemeentebestuur drie prachtige
toekomstvisies vast: Amsterdam
Circulair, Routekaart Amsterdam
Klimaatneutraal
en
Stadsdonut
voor Amsterdam. “Klimaatneutraal
is het nieuwe normaal. En dat kan
niet zonder u,” roept Van Doorninck
opgewekt.

Tot zover de mooie theorie,
nu de lelijke praktijk

HABITAT

WATERKWALITEIT

ZORG

270.000 - 915.000
€/jaar

52.000 - 83.200
€/jaar

KOOLSTOF- GRONDSTOFFEN
VASTLEGGING

11.800 - 47.200
€/jaar

450 - 194.400
€/m2 woonopppervlak

SPIRITUEEL

WATERRETENTIE

11.500 - 16.100

18.200 - 26.500

€/jaar

ECOSYSTEMEN IN DE LUTKEMEERPOLDER

© Dingena Mol

Producten en diensten die
worden geleverd door de natuur
noemen we natuurlijk kapitaal.
Denk daarbij aan drinkwater,
bodemvruchtbaarheid en luchtkwaliteit. Ook culturele diensten,
zoals recreatie en natuur als
belangrijke bron van inspiratie
en kennis vallen onder de
noemer natuurlijk kapitaal. Deze
natuurlijke hulpbronnen staan
onder druk. Het Planbureau voor
de Leefomgeving concludeert
dat de toestand zorgelijk is en de
trend negatief.

4

€/jaar

Op 29 september 2020 toonde
het tv-programma De Hofbar een
ontluisterend beeld van het optreden
van Van Doorninck. Er bleek allang
een overeenkomst met Vattenfall te
liggen voor een hogetemperatuurwarmtenet, terwijl de bewoners
van de Van der Pekbuurt was
verzekerd dat er nog niets vast
zou liggen. Dit warmtenet voldoet
volgens
milieuwetenschapper
Matthijs Hisschemöller niet aan de
duurzaamheidsnormen voor 2050.
Ook noemt hij de gemeenteraad
nalatig in deze. Al in oktober 2019
publiceerde hij een rapport over de
concessies aan Vattenfall. Deze zijn
onderhands verleend en daarmee
onwettig. Was de gemeenteraad
hierover ingelicht? Van Doorninck
heeft immers eerder stukken
achtergehouden of geheim verklaard.
Raadsvragen die haar niet welgevallig
zijn, beantwoordt zij niet of ontwijkend.

Gemeente door de rechtbank
veroordeeld
Naar aanleiding van het rapport
van Hisschemöller heeft Stichting
Amsterdam Fossielvrij een rechtszaak
aangespannen om het warmteplan
voor de Sluisbuurt te vernietigen
omdat dit duurzamere opties zoals
zonnepanelen en warmtepompen
uitsluit. In april 2020 heeft de
rechtbank Amsterdam Fossielvrij in
het gelijk gesteld, maar de gemeente
is in hoger beroep gegaan.
Ook in de Lutkemeer gingen de
prachtige visies en beleidsplannen
voor de voedselvoorziening van
Amsterdam met het grootste gemak
overboord. Men besloot om de laatste
vruchtbare kleigrond niet te sparen,
maar door projectontwikkelaars
op de schop te laten nemen in een
proces dat bol staat van bewezen
corruptie (zie pagina 4-5).

Ondemocratisch en niet
duurzaam
Het patroon in haar werkwijze wordt
steeds duidelijker. De plannen om
een nieuw gebouw voor theater de
Meervaart Meervaart te bouwen
aan de Sloterplas worden door Van
Doorninck met verve verdedigd. Ze
ontwijkt vragen, houdt informatie
achter, manipuleert en liegt om
haar plannen door te drukken ten
koste van natuurwaarden en tegen
de wensen van de bewoners in. Een
raadslid van de ChristenUnie noemt
het beschamend hoe dit proces
verloopt. De commotie over de
Volkstuinparken is tijdelijk geluwd,
maar ook daar is het laatste woord
nog niet over gezegd.
Een uitgebreide versie van dit artikel
staat op www.behoudlutkemeer.nl

GAAT BIJ MARIEKE
VAN DOORNINCK

IMAGO
BOVEN
DUURZAAMHEID?
door Marijke Kruyt

2021
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BIOPOLDER
EEN AMSTERDAMSE VOEDSELKRINGLOOP MET MEERWAARDE
door Alies Fernhout

De grond in de Lutkemeerpolder
is uitzonderlijk geschikt voor
landbouw. De oude zeeklei is
zeer vruchtbaar en een deel is
al jarenlang op biologische wijze
verzorgd. Hoe geef je die grond de
landbouwfunctie die zij verdient?
En hoe koester je tegelijkertijd
de landschappelijke, natuurlijke
en recreatieve waarden van de
polder? Werkgroep Biopolder
beantwoordt deze vragen in
een
toekomstplan
voor
de
Lutkemeerpolder.
Het is een ambitieus, maar haalbaar
plan van lokale voedselproductie
met een stevig maatschappelijke
component. Alle afzet is bedoeld

voor Amsterdam, fossielvrij gedistribueerd. Een netwerk van lokale
afhaalpunten en voedselcollectieven
zorgt voor een zo kort mogelijke
keten van boer naar bord. Biopolder
Lutkemeer is meer dan een
tuinderij aan de rand van de stad.
Het maakt de voedselproductie
ook zichtbaar: het zien groeien
van de producten, het verbouwen
van voedsel met akkerbouw, de
invloed van het weer, het belang van
biodiversiteit, mechanisatie en alle
andere aspecten die deel uitmaken
van de keten. In het gebied komen
wandelpaden en educatieve routes
waar de landbouwactiviteiten worden
uitgelegd. Een breed publiek wordt
betrokken door het organiseren van

open dagen en oogstfeesten. De
landbouwactiviteiten worden binnen
het
oorspronkelijke
landschap
ingepast om verrommeling tegen
te gaan en de historie zichtbaar
te houden. Natuurinclusief en
vanzelfsprekend biologisch.
Werkgroep
Biopolder
is
een
samenwerkingsverband van consumentenorganisaties en agrarisch
ondernemers, ondersteund door
belangenverenigingen zoals Voedsel
Anders, Food Council MRA en
ANMEC. Het toekomstplan voor de
polder is te downloaden via
www.behoudlutkemeer.nl/biopolder

Meerwaarde voor
Amsterdammers
• Voorbeeldproject voor
•
•
•
•
•

voedselbeleid
en -productie
Recreatie, educatie en
ontspanning
Zorg, maatschappelijke
activering en time-out
Werkgelegenheid,
werkervaringsplaatsen
en dagbesteding
Lokale productie en afzet
Innovatieve distributie
met zeer lage CO2uitstoot
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door Chaja Heyning

OF EEN NIEUWE TOEKOMST?
Het is een stille zaterdag en
nog volop zomer. Ik besluit
de Lutkemeer en Ookmeer te
bezoeken – lang niet gedaan.
Naarmate de weg de stad verlaat
neemt het verkeer af en wordt het
overzichtelijker. Links de stad,
rechts de polders die gezamenlijk
de westelijke groene scheg van
Amsterdam vormen: de Scheg
van West, tussen de Sloterplas
en de Haarlemmermeer. “Ik
zit middenin het vermaarde
Algemeen
Uitbreidingsplan,”
denk ik, “internationaal bekend
en geroemd –we waren vorige
eeuw heel vooruitstrevend want
“een stad die groeit moet kunnen
ademen”.
Voor Westgaarde ga ik rechtsaf de
Osdorperweg op. Vroeger stond
hier een allegaartje van alles wat
Onze Lieve Heer verboden heeft:
illegale
bouwsels,
woningen,
garagebedrijfjes,
rommelschuren
– je kon beter niet vragen wat daar
gebeurde… Zo te zien is er niet
veel veranderd, hooguit wat meer
bebouwing. Aan de noordkant
is zelfs nog het oorspronkelijke
veenlandschap te zien met zijn
smalle langgerekte kavels met kort
op elkaar eindeloze sloten. Vroeger
liepen die veenkavels tot aan de
horizon van het IJ, nu stuiten ze op de
sportvelden en volkstuincomplexen.
Een hedendaagse groene invulling
van de groene scheg.
In de verte de hoge bomen van
Westgaarde, de naam herinnert aan
de oorspronkelijke westelijke tuinen.
Nu is het een laatste rustplaats voor
veel Amsterdammers. “Westgaarde
was goed beschouwd de eerste
aanslag op de agrarische Lutkemeer,
maar wel een mooie groene,” denk ik
bij mezelf.
De Lutkemeer, de Lutke oftewel
de ‘kleine’: zo werd de waterplas
genoemd in de tijd van het grote Helle
Meer, de huidige Haarlemmermeer.

door Marijke Kruyt
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Vanaf de Osdorperweg daal ik af
in de Lutkemeer, drooggelegd in
1865. Eigenlijk is nergens zo mooi
een droogmakerij pal naast het
oorspronkelijke veenlandschap te
zien – een schoolvoorbeeld. Van
kleinschalig veenlandschap naar
grootschalige droogmakerij – voor
zover de intieme Lutkemeer groot
genoemd mag worden, ook weer
in vergelijking met de grote broer

Haarlemmermeer. Lutke, weet u wel.
Openheid tot aan de horizon die
door de oude Aekerbedijking wordt
gevormd en waar vroeger ook
Raesdorp lag. Daarachter, nauwelijks
hoorbaar, het gezoem van het
voortrazende verkeer. Stilte, rust,
uitzicht, een opstijgende vogel –
een late leeuwerik? Het uitzicht is
op brede stroken akkerbouwland
met de gele en bruine stoppels van
de laatste oogst. Hier krijg je als je
het land inloopt geen natte voeten
zoals in het zompige veen. De grond
bestaat hier uit mooie kalkrijke
zeeklei – de vruchtbaarste bodem
die je je kunt bedenken.
Langs de oude Naeker Weg/Groen
Wegh, waar later de nieuw gegraven
Ringvaart zal lopen, zijn de contouren
zichtbaar van restanten oud veen, nu
een provinciaal natuurgebied. In mijn
rug de groene steun van Westgaarde
en vlak naast me de ecologische
boerderij De Zonnebloem waar
zoveel mensen hun inkopen deden,
natuurhoning en spelt, of geholpen
werden in hun bestaan. Kan dat zo
blijven met zoveel minder grond?
Boeren, laatstelijk bioboeren – de
Lutke was zijn tijd ver vooruit –
haalden decennialang de oogst op
en zaaiden het land weer in. Ze zijn
verdwenen, hun land is opgekocht of
bruut onteigend. Ruimte en stilte zijn
gebleven, beide vaak node gemist in
de grote stad, die zichzelf zo graag
metropool noemt.
Wat gelukkig ook bestaat is de grote
groep vrijwilligers met plannen voor
een nieuwe Biopolder. Want de
hoop blijft bestaan dat de gemeente
terugkeert op haar schreden om de
Lutkemeer verder te ‘verdozen’ met
grote distributiecentra enzovoort.
Wageningen
University
heeft
de revenuen berekend van zo’n
Biopolder: het zijn miljoenen euro’s
jaar in jaar uit dankzij onbetaalbare
frisse lucht, sociale dienstverlening,
recreatie en educatie, waterberging,
een habitat voor uiteenlopende
dieren en last but not least:
voedselproductie aan de rand van de
stad. Wat wenst een mens nog meer
in deze tijd. Ik veer op.
Bij het verlaten van Lutke loop ik
tegen een paar grote bouwdozen op:
“Ga weg,” zeg ik “elders is bouwgrond
genoeg. Laat Lutke met rust en gun
haar een nieuwe, groene toekomst!”

Uitsnede Google Earth
Nergens is een droogmakerij pal naast een veenlandschap zo mooi te zien.

BOTERBLOEM

IS MEESTE AKKERS KWIJT,

MAAR LEEFT NOG
door Kees Hudig

Een blik vanuit de ramen van
de drukbezochte winkelruimte
van de Boterbloem toont ineens
een heel ander landschap dan
er de afgelopen honderd jaar
is geweest. Waar voorheen de
akkers lagen, met daarin de lange
rechte sloten naar de horizon,
hebben graafmachines de boel
geheel omgeploegd.
Dat zijn de ‘niet onomkeerbare’
voorbereidende
werkzaamheden
voor toekomstige bouwactiviteiten.

De sloten zijn verlegd en grotendeels
gedempt en een brede waterkering
sluit de boerderij nu van haar meeste
akkers af. Van de elf hectares die
voorheen tot het grondgebied van
de boerderij hoorden, zijn er nu nog
maar drie te bereiken. Er wordt met
de gemeente onderhandeld over
de mogelijkheid om tenminste die
te kunnen behouden en daarop de
aloude werkzaamheden voort te
zetten.
Ook de prachtige oude boomgaard
blijft behouden, want deze hoorde
nooit tot het gebied waar het bedrijventerrein op zou moeten komen.
Als het plan voor het bedrijventerrein
dan eindelijk ook weer ingetrokken
zou worden, kan de hele polder weer
ruimte bieden aan natuur, recreatie
en biologische landbouw, waar we in
deze tijden van klimaatnoodtoestand
om schreeuwen.
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CORRUPTIE IN DE POLDER LEIDT TOT

SCHADECLAIM GEMEENTE

door Petra Bouwknegt

Behoud Lutkemeer daagt de
Gemeente Amsterdam voor de
rechter en vordert schade. Nieuw
onderzoek toont aan dat het
besluitvormingsproces voor het
bestemmingsplan
Lutkemeer
oneigenlijk is beïnvloed door
bewindslieden die naast hun
publieke taak ook een privaat
belang hadden. Met de juiste
informatie was de gemeenteraad
destijds mogelijk tot een andere
afweging
gekomen,
betoogt
Stichting Behoud Lutkemeer. De
Stichting heeft de gemeenteraad
herhaaldelijk gewezen op deze
corruptie en pleitte voor een
herbestemming
en
nieuwe
toetsing. Nu de gemeenteraad
in gebreke blijft, is een schadeclaim de volgende stap. De polder
wordt immers vernietigd op
basis van een mogelijk ongeldig
bestemmingsplan.

Lange geschiedenis
Eind jaren tachtig ontstaan de eerste
plannen om in de Lutkemeerpolder
een bedrijventerrein te vestigen.
In die tijd is het idee gangbaar
dat Schiphol Mainport het hart is
van de Nederlandse economie.
Om te zorgen voor bestuurlijk en
maatschappelijk draagvlak voor de
transformatie van agrarisch gebied
naar bedrijventerrein, wordt de
noodzaak van ‘strategisch gelegen
Schipholgebonden
bedrijvigheid’
benadrukt. De unieke locatie tussen
de stad en Schiphol zou deze
transformatie rechtvaardigen. In
de daaropvolgende jaren blijkt de
animo voor de kavels tegen te vallen
en ook werkgelegenheid levert het
nauwelijks op. Toch wordt in 2013
het voornemen tot bouwen opnieuw
genomen. Hoe kan dit?

Corruptie bewezen
Inmiddels is bekend dat verschillende
politici en ambtenaren persoonlijk
belang hadden bij het ontwikkelen
van
de
Lutkemeerpolder
tot
bedrijventerrein. Zij zouden er
financieel beter van worden als het
project Lutkemeer zou slagen. Het

gerechtshof heeft het “bewezen
verklaard dat Ton Hooijmaijers
in deze periode ten gunste van
Jelle Kuiper en Kuiper Groep BV
besluitvormingsprocedures
van
de provincie Noord-Holland met
betrekking tot de ontwikkeling van
het gebied Lutkemeren heeft (pogen
te) beïnvloeden”. Hij is hiervoor in
2015 veroordeeld tot een jarenlange
gevangenisstraf.

doorstart: hij staat namelijk ook
op de loonlijst bij Kuiper BV als
‘adviseur’ over de verkoop van de
Lutkemeerpolder en de ontwikkeling
daarvan. Hij adviseert daarom juist
meer te investeren in grondaankopen
met gunstige waardeontwikkeling
van de gronden in het vooruitzicht.
De
aandeelhouders
brengen
samen 80 miljoen in, grotendeels
gemeenschapsgeld.

Complexe structuur op de
scheidslijn van privaat en
publiek

Hooijmaijers
organiseert
tegen
betaling de samenwerking tussen de
gemeente Amsterdam en SEKU BV
(meer hierover in het onderzoeksrapport Speculatie en malversatie
in
de
Lutkemeerpolder
op
behoudlutkemeer.nl) waarbij Amsterdam
de
Lutkemeerpolder
deelgebied III als haar aandeel
inbrengt in de doorstart van SADC.
Om deze aandelentransactie te
realiseren probeert Hooijmaijers
het besluitvormingsproces van de
provincie te omzeilen en geeft hij –
ondanks protest van de ambtenaren –
een dienstbevel om zakenpartner
en makelaar Arnold Van de Kamp
in te schakelen om de transactie te
begeleiden. Deze Van de Kamp wordt
later veroordeeld vanwege zijn rol bij
het doorsluizen van steekpenningen
voor Hooijmaijers.

Lutkemeerpolder deelgebied III, waar
ook de Boterbloem staat, wordt
onderdeel van een complexe deal
tussen stadsdeel Osdorp, Gemeente
Amsterdam, SADC en Kuipergroep
BV (SEKU BV). In een samenwerkingsovereenkomst krijgt SEKU
BV een ontwikkelrecht en winstdeling.
Deze BV heeft onder leiding van een
oud-ambtenaar gronden verworven
in de Lutkemeerpolder, die met
een forse winst worden verkocht
aan stadsdeel Osdorp. SADC wordt
betrokken bij de ontwikkeling.

DE GEMEENTE ZIT VAST IN EEN
PRIVAATRECHTELIJKE DEELNEMING: SADC
BV. DAARIN ZIJN DE AANDEELHOUDERS DE
BAAS.VERGADERINGEN ZIJN GEHEIM EN
VOOR RAADSLEDEN ONCONTROLEERBAAR
De bv SADC is in 1987 opgericht
door de gemeenten Amsterdam
en Haarlemmermeer, de Provincie
Noord-Holland en Schiphol Group om
in de regio vastgoed te ontwikkelen
voor Schipholgebonden activiteiten.
Beslissingen in deze publiek-private
samenwerking worden genomen door
het Bestuursforum Schiphol, waarin
de gemeentelijke en provinciale
overheden vertegenwoordigd zijn.
Het Bestuursforum heeft daarmee
een belangrijke sturende rol. Eind
2007 staat SADC er financieel zeer
slecht voor. Het Bestuursforum
besluit om het SADC te redden. De
voorzitter van het Bestuursforum
is
gedeputeerde
Hooijmaijers
van de Provincie Noord-Holland.
Hooijmaijers heeft belang bij een

In de daaropvolgende periode stuurt
Hooijmaijers eropaan het strikte
vestigingsbeleid met betrekking
tot ‘Schipholgebondenheid’ los
te laten. In 2011 resulteert dat in
een nieuw convenant, waarmee
de weg wordt opengezet voor
brede uitgifte van kavels en zo een
waardevermeerdering van de grond.
Vanaf dat moment is de selectie
van bedrijven een taak van SADC.
Van democratische controle is geen
sprake meer. SADC als bv doet
immers de toetsing. Daarbij is het niet
in het belang van SADC om bedrijven
te weigeren: zij is immers opgericht
om de grond te verkopen...

Drie vliegen in één klap
De
Lutkemeergronden
worden
ondergebracht in de GEM BV (50/50
SADC/Gemeente Amsterdam). Hiermee wordt de invloed van de

gemeente Amsterdam in het gebied
verkleind. De complexe constructie
van verschillende partijen op de
scheidslijn van het publiek-private,
naast de vele kapitaalinjecties van de
overheid aan SADC, is tot op de dag
van vandaag een van de belangrijkste
redenen dat de wethouder zich niet
bij machte voelt de ongewenste
ontwikkeling een halt toe te roepen.
De gemeente zit vast in een
privaatrechtelijke deelneming: SADC
BV. Daarin zijn de aandeelhouders de
baas. Vergaderingen zijn geheim en
voor raadsleden oncontroleerbaar.
Met het inbrengen van de
Lutkemeerpolder in SADC slaat
Hooijmaijers drie vliegen in één klap:
Amsterdam gaat over de streep en
doet mee aan de doorstart omdat het
nu ‘geen geld’ kost, de constructie
SADC blijft bestaan met financiële
middelen om nieuwe gronden aan
te kopen en de ontwikkeling van
Lutkemeer III wordt zekergesteld.
Enerzijds omdat ook SADC nu
een belang heeft bij ontwikkeling
en anderzijds omdat de externe
financier die vereist was, met SEKU
gevonden is (lees ook: ‘Bestemming
Lutkemeer, beïnvloeding over en
weer’, op behoudlutkemeer.nl).

Jongleren met bv’s om
corruptie te maskeren
Nadat ook Jelle Kuipers (directeur
van SEKU BV) door het Openbaar
Ministerie vervolgd wordt vanwege
corruptie wil de gemeente meer
afstand nemen. Begin 2020 wordt
Kuiper uitgekocht voor tweeënhalf
miljoen euro en gaat de ontwikkelclaim
van SEKU BV over naar Thunnissen.
Maar Thunnissen komt uit dezelfde
stal. Thunnissen en SEKU BV werken
al sinds 1983 samen en hebben
van 2009 tot en met 2013 dezelfde
president-commissaris gehad. De
door corruptie ingeslagen weg wordt
dus nog steeds bewandeld.

Gemeente is regie kwijt
Anno 2020 voelt zowel de raad als
het college steeds meer hoe ze
haar controlerende functie door de
constructie met GEM BV en SADC
heeft verloren. Dit wordt duidelijk in
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een discussie rond een zogenaamde
reserveringsovereenkomst; een nietbindende verklaring waarin een
bedrijf aangeeft te overwegen zich te
vestigen. De raad wil weten om welke
partij het gaat, maar het college
krijgt daarvoor geen toestemming
van GEM BV en SADC. Een raadslid
klaagt dat ze niet kan controleren
of eventuele partijen passen in het
vestigingsbeleid en heeft het gevoel
zich te moeten beroepen op artikel
169 van de gemeentewet, waarin het
recht op informatie geregeld is. De
wethouder, Marieke Van Doorninck,
noemt het “jammer” dat ze de naam
van een mogelijk geïnteresseerde
partij niet mag delen en “had het
graag anders gewild” maar ze zegt
machteloos te zijn.
Ondertussen is ‘Schipholgebonden’
in de politieke discussie vervangen
door een nieuw verkoopargument:
de
‘toenemende
druk’
door
‘transformatie’ op bedrijventerreinen
elders. Maar de wethouder kan geen
garantie geven dat deze bedrijven op
het bedrijventerrein terecht komen.
Zij is de regie kwijtgeraakt in de mix
van privaat-publieke belangen. De
wethouder zegt hierover dat “op een
gegeven moment onomkeerbare
stappen zijn gemaakt”. Maar als
er politieke wil is, zijn ook deze
ingewikkelde constructies natuurlijk
terug te draaien.

Wat betekent dit nu voor de
Lutkemeer?
Bebouwen van de Lutkemeerpolder
is altijd omstreden geweest. De
polder wordt geroemd om haar
landschappelijke en historische
waarden en om de laatste vruchtbare grond van Amsterdam. De
waarde van het gebied wordt op
wetenschappelijke wijze aangetoond
in het in november 2020 verschenen
rapport ‘Het natuurlijk kapitaal van de
Lutkemeerpolder van de WUR’ (zie
pagina 2).
In de belangenafweging is de
noodzaak voor Schipholgebonden
bedrijventerreinen hét argument
geweest om draagvlak te krijgen
voor de transformatie naar een
bedrijventerrein. Met het optuigen
van de eigendomsconstructie in
de GEM BV en SADC en het wegvallen van het criterium ‘Schipholgebondendenheid’ in het bestemmingsplan Lutkemeer uit 2013
hebben de projectontwikkelaars vrij
spel gekregen.
Wat Behoud Lutkemeer betreft is
het huidige bestemmingsplan nietig
en een nieuwe belangenafweging
onafwendbaar. Daar zullen we ons
voor blijven inzetten.

2018
MAART
Tractorprotest bij Stopera vanwege
bedreiging Boterbloem en
Lutkemeerpolder

2019
MAART
Deelname klimaatmars
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2020
JANUARI
Nieuwjaarsborrel bij de Stopera:
tentoonstelling Behoud Lutkemeer en
presentatie jaarplan
FEBRUARI
Verkiezing Amsterdammer van het Jaar:
Alies wordt namens Behoud Lutkemeer
tweede.

Gemeenteraad neemt unaniem motie
aan dat plannen voor Boterbloem
opnieuw moeten bekeken

MEI
Coalitieakkoord: nieuw College van B&W
treedt aan met motto: ‘Een nieuwe lente
en een nieuw geluid
JUNI
Dorpsraad, Bond Heemschut, Food
Council en IVN vragen bescherming aan
voor Lutkemeerpolder

Flyeractie en vragen bij GroenLinks
klimaat-meet up
Bezetting deel Lutkemeerpolder voor
Tuinen van Lutkemeer
APRIL
Tientallen buurtbewoners leggen
moestuinen aan in de Tuinen; aftrap
Tuinen van Lutkemeer (bijeenkomsten:
paasbrunch, discussieavonden)

MAART
Vanwege corona wordt een herbezetting
van de Tuinen van Lutkemeer verijdeld

MEI
GEM BV vordert ontruiming tuinen

APRIL
Wageningen University presenteert
studie naar overige waarden
Lutkemeerpolder

JUNI
Rechter bepaalt dat bij geen gebruik
grond demonstratierecht zwaarder
weegt (tot 1 september)

MEI
GEM wil gras inzaaien, na protest
stappen ze over op biologisch graszaad

JULI
Zitting Jelle Kuiper SEKU BV i.v.m.
vermeende corruptie

JULI
Platform Behoud Lutkemeer opgericht
SEPTEMBER
‘Kampeer in de Lutkemeer’:
weekendlang acties, workshops en
informatie in de Lutkemeerpolder

Spandoekenactie in de polder: “Geen
werkzaamheden hier!”
AUGUSTUS
Volksoploop op de Tuinen van Lutkemeer
SEPTEMBER
Ontruiming Tuinen van Lutkemeer en
grootschalige vernielingen

JUNI
Pleinenactie: solidariteit met de
Lutkemeer door de hele stad
Aanbieding 8.000 handtekeningen aan
wethouder en coronaproof inspreken
met een hoogwerker

Plan Biopolder wordt gepresenteerd

SEPTEMBER
Blokkade tegen voorgenomen
werkzaamheden

OKTOBER
Inspraak-rally bij commissie Ruimtelijke
Ordening: “gemeente, ga in gesprek”

OKTOBER
GEM graaft nieuwe sloten en verplaatst
grond t.b.v. verzwaring

Onderzoeksrapport ‘Speculatie en
malversatie in de Lutkemeerpolder’
gepresenteerd aan gemeenteraadsleden
NOVEMBER
Lutkemeerkrant komt uit en in Parool
verschijnt uitgebreid opinieartikel
Lawaaidemonstratie in en om
de Stopera voorafgaand aan de
commissievergadering
DECEMBER
Gemeenteraad besluit dat bouwen door
moet gaan en Boterbloem door mag op
2 hectare

Bezetting Projectmanagement Bureau
Amsterdam en opening tentoonstelling
Biopolder
OKTOBER
Demonstratie ‘Als het je een biet kan
schelen’ in de Lutkemeerpolder
NOVEMBER
Tuinen van Lutkemeer tweede plaats
‘Leukste buurtinitiatief’
DECEMBER
Start campagne ‘Wie is de bouwer’

DECEMBER
Gemeenteraad wordt in gebreke gesteld
vanwege niet nemen besluit herziening
bestemmingsplan
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CORONA
ZET GROEN OP ÉÉN
Voor de afdeling grondzaken is
geen stukje groen veilig; de halve
Lutkemeerpolder is via corruptie
verpatst aan een stel vastgoedjongens die er een distributiecentrum
willen bouwen. Het bestuur grijpt
niet in, want dat zou de stad te veel
kosten.
Volkstuinen zijn het volgende
doelwit:
huren
dreigen
met
hallucinante percentages verhoogd
te worden, waarschijnlijk om idiote
prestigeprojecten als de nieuwe

Meervaart in
financieren.

de

Sloterplas

te

Intussen gaat heel Nederland
vanwege corona in ‘lockdown’, de
economie gaat onderuit en een
crisis is aanstaande. Bedrijfsruimte
staat leeg en te koop. Juist nu is
het belangrijk niet te investeren
in megalomane projecten, maar
in het bieden van een prettige
woonomgeving voor de bewoners
van deze stad: frisse lucht, wandelen,
fietsen of tuinieren. Zeker op de lange
termijn levert dit meer op, vooral als
politiek en ambtenarij zich er niet
mee bemoeien.

Het weidse uitzicht in de polder: hier ervaar je de lucht

Ruim 500 mensen zaaiden een leegstaand bouwkavel in met

PRAATJES EN ONCONTROLEERBAAR BELEID

Corona is een nare ziekte, maar kan
er misschien wel voor zorgen dat het
bestuur de aandacht weer op het
belang van de Amsterdammer richt.

door Alies Fernhout

Al decennia worden er door de
verantwoordelijke
wethouders
praatjes of ronduit leugens
verspreid om het verwoesten van
de Lutkemeerpolder te verdedigen.
Het was eerst nodig voor Schiphol,
toen voor de werkgelegenheid en
daarna om ruimte te maken voor
woningbouw in de stad. Stuk voor
stuk onzin.

© Dingena Mol

Vanuit Schiphol bleek nauwelijks
interesse en in 2002 bleven kavels
onverkocht. De bedrijven die in 2013
voor werkgelegenheid zouden zorgen,
bleken hun bestaande werknemers
gewoon mee te nemen en creëerden
dus helemaal geen nieuwe banen. En
in 2018 zou de ruimte nodig zijn om
bedrijven te verhuizen uit de stad,
maar ook dát is niet waar gebleken.
Sterker nog, men is nog steeds hard
op zoek naar kandidaten. Hoezo
dringende noodzaak?

Vele Amsterdammers tuinierden in De Tuinen van Lutkemeer

© Bas Baltus

Het greenwash linkse college is in
hoog tempo bezig aan de ene kant
voorzieningen voor de gewone
Amsterdammers af te breken,
terwijl aan de andere kant voor de
elite met geld gesmeten wordt.

De controlerende macht doet het niet
veel beter dan de wethouders. Een
aangenomen motie, waarin stond dat
er gefaseerd gebouwd mocht worden
als er serieuze overeenkomsten
waren, werd niet opgevolgd. Er
is gestart op basis van een nietbindende reserveringsovereenkomst
met een nog onbekend bedrijf.

Daarbij is een twee keer groter
gebied vernield dan überhaupt nodig
is. Maar de gemeenteraad doet niets.
Vanuit de Stopera zit niemand SADC
een strobreed in de weg.
Nog zo’n praatje is de invloed van
de gemeenteraad op het soort
bedrijf dat er moet komen. Het
bestemmingsplan geeft alle ruimte
voor de vestiging van ieder bedrijf.
Het kunnen dus ook grote en/of
absoluut niet duurzame bedrijven
zijn als Amazon of Alibaba. En de raad
staat erbij en kijkt ernaar.
Oncontroleerbaar, want, er is dus
nog steeds geen naam van het bedrijf
bekend gemaakt. In het voorjaar van
2020 schreef de wethouder dat er
een reserveringsovereenkomst was
getekend, maar omdat het om een
‘beursgenoteerd bedrijf’ gaat, is niet
openbaar gemaakt om welk bedrijf
het gaat.
Tot slot is het erg toevallig dat de
geheimzinnige koper vijfenhalve
hectare nodig heeft. Het komt
wel heel mooi uit dat het net iets
meer is dan vierenhalve hectare
die al zeventien jaar braak ligt in het
naastgelegen bedrijventerrein. De
plechtige belofte dat er pas gebouwd
wordt als deel I helemaal vol is, is
daarmee ook gebroken.

© Bas Baltus

door Govert Snelder

VISIE OF

GEWENSTE
FEITEN?
In 2020 publiceerde wethouder
Ivens zijn rapportage ’Amsterdam
Duurzaam Productief, bedrijvenstrategie 2020-2030’. Dit document moet de gemeente helpen
om beleidskeuzes te toetsen
aan een beeld van de toekomst,
een visie. Maar in het document
lijkt niet een toekomstbeeld
over
bedrijventerreinen
in
Amsterdam centraal te staan,
maar de stelling “er is binnenkort
een tekort aan vierkante meters
bedrijfsoppervlak”. Klopt deze
analyse wel? Een korte duik in
de wereld waarin je met externe
adviesbureaus harde waarheid kan
maken van zachte aannames.

Vraag en aanbod
In het rapport wordt de vraag naar
bedrijfsruimte gevormd door een
optelsom te maken van nieuwe
bedrijven en de bedrijven die
de gemeente verplaatst. Deze
verplaatsing is hoofdzakelijk te
wijten aan de transformatie van
industriegebieden
zoals
NDSM
tot woonwijk. Daar zijn echter
keuzes in te maken: hoe meer de
gemeente mengt in zo’n buurt,
hoe minder bedrijven moeten
verplaatsen. Daarnaast zal een deel
1

van de bedrijven zich elders vestigen,
waardoor de vraag overloopt naar
andere gebieden.
De nieuwe vraag is berekend door
twee adviesbureaus: STEC en
Bureau BUITEN. Afhankelijk van de
lokale economische groei en de
samenstelling van de economie
wordt een model gepresenteerd. Het
is gangbaar om bij een model ook te
laten zien hoe het verleden verklaard
wordt, dat geeft een indicatie van
de betrouwbaarheid van het model.
Helaas wordt deze informatie niet
gedeeld. En dat is waarschijnlijk
met een reden; economische
voorspellingen zitten er vaak naast.1
Het aanbod is gebaseerd op
verschillende
factoren.
De
gemeente heeft zelf een aantal
industrieterreinen in beheer, dat is
het huidige aanbod. Vervolgens kun je
intensiveren in bestaande terreinen,
bijvoorbeeld door parkeerplaatsen
om te vormen. Daarmee wordt ook
aanbod gecreëerd.

Schuiven met grenzen en
parameters
In de ‘vraag-aanbod confrontatie’,
laat men zien dat er een tekort komt.
Uitgangspunt is een aanbod van 75
hectare. Het gaat om de terreinen
‘in het beheer van de gemeente’,
waardoor de haven met 400
hectare eruit weggelaten wordt. Er
is nog meer ruimte als je kijkt naar
de Metropool Regio Amsterdam.
Dit gebied, dat zich uitstrekt van
IJmuiden tot Lelystad en van
Purmerend tot de Haarlemmermeer,
heeft een veel groter aanbod. De
bijlage van de bedrijvenstrategie
komt tot 828 hectare tot 2030.

Vraag-aanbodconfrontatie, kwantitatief (hectare netto)
en bij ongewijzigd beleid
Vervangings- +
uitbreidingsvraag
per jaar
Aanbod bedrijventerrein (in beheer
gemeente)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13

13

13

13

13

13

13

75

62

49

36

23

10
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Berekening uit de bedrijvenstrategie van de Gemeente Amsterdam

Een reusachtig verschil: in de stad is er
bijna zes keer meer beschikbaar (als
men er haven voor wil opofferen), in
de regio elf keer. Het rekenvoorbeeld
geeft zo een beperkt beeld van de
politieke keuzes weer. In de regio is er
genoeg aanbod is om de verwachte
vraag (van hetzelfde scenario) te
accommoderen, in Amsterdam is het
een kwestie van prioriteiten.

Marktschokken
Grote veranderingen die een
model niet mee kan nemen noemt
men marktschokken. Het rapport
bespreekt er één: de transitie naar
de duurzame economie en de ruimte
die voor deze bedrijven nodig is. Maar
waar nieuwe bedrijven komen, zullen
ook oude (vervuilende) bedrijven
vertrekken. En zo zijn er meer
scenario’s te bedenken die grote
impact hebben op vraag of aanbod:
economische krimp, niet doorgaan
van Lelystad Airport, krimp van
Schiphol, sluiting van de hoogovens
of het schrappen van de plannen
voor de Lutkemeerpolder. Een
visiedocument dat volledig wil zijn,
bespreekt ook dit soort scenario’s,
en kiest niet alleen het scenario dat
‘past’ bij wat het wil beweren.

Artikel Dimitri Tokmetzis, De Correspondent: ‘Economie voorspellen doe je ook op je gevoel’.

Ruimtegebruik
democratisch toetsen
De laatste pijler uit de bedrijvenstrategie is selectie: besluiten
waar je de, blijkbaar beperkte, ruimte
voor wilt besteden. In het rapport
wordt Sloterdijk gereserveerd voor
de vervangingsvraag. Ook is er een
opzet voor harde selectiecriteria voor
bedrijven, rondom klimaatimpact,
nut voor de stad en mengbaarheid.
In de Lutkemeer deelt de gemeente
niet met de raad wie er komt. Oftewel:
men praat wel over selectie, maar
laat deze niet democratisch toetsen.

Visie of goedpraterij?
Getuigt de bedrijvenstrategie nu van
een helder toekomstideaal of is het
onderbouwing van gewenst beleid?
Het rapport staat vol aannames die
niet helder in beeld worden gebracht.
Door te verwijzen naar externe
adviesbureaus
krijgen
getallen
‘autoriteit’, terwijl de onzekerheden
buiten beeld blijven. Maar in het
rapport kun je ook lezen: er is in de
regio nog ruimte genoeg. Ook als de
Lutkemeer groen blijft. Uiteindelijk is
het dossier Lutkemeer een vraag van
politieke wil, en die lijkt vooralsnog te
ontbreken bij dit groene college.

Hoemp ... hoemp, er komt een
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geluid als een zachte misthoorn uit
de rietkraag aan de overkant. We
grijpen elkaar bij de arm en blijven
aan de grond genageld staan.
“Hoorde je dat? Een roerdomp!”
We lopen op onze tenen naar de
waterkant. Onze ogen speuren
tussen de rietstengels en onze oren
zijn gespitst. Dan klinkt er zacht
gekraak: een grote bruingestreepte
vogel vliegt op uit het riet en
verdwijnt met een boog over de
bomen uit het zicht. “Wow.”
We hebben de roerdomp niet alleen
gehoord, maar nog gezien ook! We
zetten het direct op waarneming.nl.
Daar zien we dat de roerdomp dit
jaar in de Lutkemeerpolder al zo’n
vijftien keer gezien of gehoord is.
Deze schuwe vogel, die op de rode
lijst staat als ‘kwetsbare soort’, voelt
zich hier blijkbaar goed thuis.

Op deze ochtend in april hebben we
De rietkragen herbergen een
al een blauwborst gespot, een BEHOUD
grote LUTKEMEER
heleboel
vogelsoorten:
overal
zilverreiger een visje zien vangen, het
hoor je karekieten, sprinkhaan- en
karakteristieke geluid van de Cetti’s
rietzangers. En als er tjuup-tjuup
zanger gehoord, een dodaarsje
geluidjes klinken, dan zijn de prachtige
schielijk onder zien duiken en een
baardmannetjes in aantocht. De
ijsvogel waargenomen die als een
rietgors verstopt zich niet, maar zit
turquoise schicht voorbij zoefde. Wat
het liefst in de hoogste rietstengel.
een vogelparadijs is het hier!
Ook veel roofvogelsoorten komen
Die indruk wordt versterkt als
graag in de Lutkemeerpolder. We
we
terugkijken
naar
andere
zien altijd wel buizerds op een hek of
waarnemingen. In juni 2020 zaten er
paal en een torenvalk biddend boven
geruime tijd drie lepelaars. Van de
de akkers. De sperwer scheert wat
blauwe reiger stappen er altijd wel
minder opvallend rond, maar ook de
een paar exemplaren rond, maar
havik, de boomvalk, de slechtvalk, het
de veel zeldzamere purperreiger en
smelleken en de bruine kiekendief
de kleine zilverreiger met de zwarte
zijn in de laatste vijf jaar regelmatig
snavel is ook langs gekomen. Een
waargenomen.
paartje ooievaars brengt hier jaarlijks
een nest jongen groot en in 2017 is
De schuwe appelvink en de felrode
er zelfs een zeldzame kraanvogel
goudvink zijn soorten waar elke
neergestreken.
vogelaar blij van wordt, maar ook
de roodborsttapuit, het paapje en

de tapuit vertonen zich hier. De
12
puttertjes, met hun rode gezichtjes,
zien we meestal in groepen samen
met groenlingen, die je herkent aan
hun knalgele vleugelstrepen.
Rond de waterpartijen zien we de
grutto, kievit, tureluur, oeverloper,
watersnip,
groenpootruiter
en
kemphaan. Afgelopen augustus is
hier zelfs de zeldzame morinelplevier
gespot.
Het zijn er te veel om op te noemen.
In dit gevarieerde gebiedje zijn
de laatste vijf jaar meer dan
honderdvijftig verschillende vogelsoorten waargenomen. Dit grote
aantal geeft aan dat de plek onze
bescherming meer dan waard is.
Laten we een van de laatste plaatsen
waar een roerdomp zit – zo vlakbij
Amsterdam – behouden!

VOGELPARADIJS
door Marijke Kruyt

COVID-19 EN DE NOODZAAK VOOR
VERBINDEND NATUURBEHOUD
BEHOUD LUTKEMEER
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Bewerking van een artikel dat eerder verscheen in de New York Times
De biologen Bram Büscher en
Robert Fletcher pleiten voor
‘verbindend
natuurbehoud’;
een fundamenteel andere kijk
op natuurbehoud en landbouw,
waarbij we af moeten van het
denken in reservaten waar de
natuur ‘behouden wordt’ en
mensen niet welkom zijn. Volgens
hen moeten we inzetten op een
ingrijpende verandering van het
politiek-economische
systeem,
waarbij
het
kapitalistische
systeem niet langer ruim baan
krijgt. Alleen dan kunnen we een
leefbare aarde voor iedereen
overhouden.
Samen met Kate Massarella schreven
ze in mei 2020 een artikel over de
betekenis van de coronapandemie
voor natuurbehoud. Hun conclusie:
COVID-19 vergroot de noodzaak tot
radicale transitie.
“De druk op de nu al kwetsbare
beschermde gebieden neemt toe,
omdat regeringen en kapitalisten
die beschouwen als extra bronnen

van accumulatie. Lastige wetten
worden aangepast of ontmanteld
en toezichthouders worden aan de
ketting gelegd. Wereldwijd bevindt
de economie zich in een recessie en
die zal waarschijnlijk nog toenemen.
Na de recessie van 2008 schaalden
de kapitalisten de uitbuiting van
natuurlijke rijkdommen op, om
hun verliezen te compenseren. De
gevolgen voor het natuurbehoud
waren immens. Mogelijk zal dit
patroon zich tijdens de COVID-91
crisis herhalen.”
Deze gevaren kunnen niet effectief
worden bestreden met natuurbehoudscenario’s zoals dat van de
Halve Aarde. Volgens dat scenario
wordt de helft van de planeet als
beschermd gebied toegewezen aan
wilde fauna en flora. Het kan evenmin
op basis van marktmechanismes
die afhankelijk zijn van grootschalige
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. En het framen van
COVID-19 als een boodschap van de
natuur richting mensheid, of van de
mens als virus dat de natuur besmet,

roept alleen maar verdere scheiding
op tussen mensen en de rest van de
natuur.
Bovengenoemde strategieën brengen
het natuurbehoud weer terug waar
het nu is: eindeloos vergaderen,
onderhandelen,
confereren
en
schrijven om de kapitalistische druk
op biodiversiteit en ecosystemen
enigszins te verminderen.
Dat zal enkele soorten behouden van
uitsterven en sommige ecosystemen
behoeden voor ineenstorting. Het
zal belanghebbenden bijeenbrengen
voor discussies over belangrijke
zaken. Toch is het niet meer dan
een achterhoedegevecht, als het
plaats vindt binnen de fundamenteel
instabiele wereldeconomie. Het is
dweilen met de kraan open. De échte
oplossing: de kraan dichtdoen.
Verbindend natuurbehoud
“We hebben een economisch
systeem nodig dat een andere
vorm van natuurbehoud mogelijk
maakt. Een systeem waarin zowel

mensen als niet-menselijke wezens
bestaansrecht hebben en respectvol
kunnen samenleven. Een systeem
dat niet ten doel heeft de natuur
te beheersen. Maar dat alle natuur
(menselijk én niet-menselijk) laat
bloeien en dat tegelijkertijd de
biofysische grenzen erkent die
het noodzakelijkerwijs beperkt én
mogelijk maakt.”
Over dit voorstel wordt nu
onder de noemer ‘verbindend
natuurbehoud’ op verschillende
platforms gedebatteerd. Bovendien
worden bepaalde aspecten ervan
al in de praktijk uitgevoerd in een
aantal natuurbehoudprojecten van
inheemse gemeenschappen.
Fletcher en Büscher sluiten af
met deze overweging: “Door
meer in de richting te gaan van
verbindend natuurbehoud, kunnen
we het mislukte ´superjaar´ van de
biodiversiteit dat 2021 had moeten
worden, vervangen door een
´supertoekomst´ voor zowel mensen
als niet-menselijke wezens”.
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PLANOLOGISCHE TWEESTRIJD
In dit stuk wil ik u deelgenoot
maken van een tweestrijd welke
zich afspeelt in mijn (kale) hoofd.
Het gaat over de Lutkemeerpolder
en over een professor die behoefte
heeft om het voedselsysteem
te verbeteren, te beginnen in
de Lutkemeerpolder. Mag ik mij
voorstellen? Ik ben een blanke
man van zevenenzestig, een
gepensioneerde professor van
Wageningen University, planoloog
gespecialiseerd
in
voedsel
en landschap, zoon van een
tuinarbeider, vrijwilliger op een
voedseltuin en medeoprichter
van een voedselraad voor de
Metropoolregio Amsterdam; de
Food Council MRA.
Allereerst enkele woorden over een
voedselraad. Die moet een bijdrage
leveren aan de strijd tegen de uitstoot
van broeikasgassen in de landbouw
en tegen het gesleep met voedsel
door de lucht en over de weg. Eén
derde van al het verkeer op de weg
heeft betrekking op voedsel; dat zijn
vrachtwagens maar ook de moeder
die na het afhalen van de kinderen
bij de opvang nog even langs de
supermarkt rijdt. De voedselraad
pleit al jarenlang voor korte ketens,
directe contacten tussen boeren en
gebruikers van voedsel.
Een
andere
zaak
waar
de
voedselraad zich over opwindt, is
het feit dat alleen al in Amsterdam
en omgeving duizenden gezinnen

te weinig geld hebben om gezond
te eten. Voedselraden bieden eters
– ons allen dus – een platform om
problemen met voedsel te signaleren
en ook oplossingen te bedenken.
Food Council MRA heeft bijvoorbeeld
een
gedetailleerde
wensenlijst
voor de gemeente Amsterdam
opgesteld voorafgaand aan de laatste
verkiezingen voor de gemeenteraad
in 2018. Uiteraard wordt ook werk
gemaakt van de uitvoering van mooie
ideeën.

Een voedselraad wordt bevolkt
door een wisselend gezelschap
van consumenten, ondernemers,
boeren,
ambtenaren,
bankiers,
docenten en politici – kortom, een
doorsnede van de bevolking. Het
zijn allemaal mensen die de wereld,
te beginnen met het voedsel, willen
verbeteren en meestal over speciale
ervaringskennis beschikken welke
daarbij behulpzaam kan zijn.
Wat heeft die voedselraad te
maken met de Lutkemeerpolder?
Waarom raak ik in tweestrijd?
Die twijfel is het gevolg van een
rollenconflict. Het gaat om de vraag
hoe ik trouw kan blijven aan mijn
idealen als neutrale planoloog en als
objectieve wetenschapper en toch
geloofwaardig stelling kan nemen in
het debat over de inrichting van de
Lutkemeerpolder.
Een planoloog speelt een soort
scheidsrechtersrol in de strijd om
de ruimte. Als de ene partij wil dat
er meer woningen worden gebouwd

op een plek, dan is er altijd wel een
andere partij die zegt, jazeker dat
mag, maar niet in mijn achtertuin.
Voor de planoloog ligt de waarheid
meestal in het midden en tellen
vooral argumenten in de afweging.
Voor een hoogleraar geldt: als
wetenschapper mag je alleen
afgaan op feiten om de waarheid
te kunnen vaststellen. Persoonlijke
opvattingen moet je zoveel mogelijk
tussen haakjes plaatsen. Deze
regels moet je volgen, op straffe
van verlies aan geloofwaardigheid.
Daarom kan een planoloog, tevens
wetenschapper, niet zomaar een
banvloek uitspreken over een
plan om een logistiek centrum te
bouwen op de beste biologische
landbouwgrond van Amsterdam. Het
gaat in de wetenschap en de planning
primair om feiten en de kwaliteit van
argumenten.
Toch ben ik naast wetenschapper
ook een mens en een burger. Als
mens kan ik intens genieten van het
aanzicht van een graanveld aan de
rand van de stad. Als burger maak
ik me druk om het onrecht dat de
boerin en de cliënten van biologische
boerderij de Boterbloem wordt
aangedaan met een sluiting.
Mijn verontwaardiging en gevoelsmatige drang tot wereldverbetering
heeft in 2018 echter een dure les
opgeleverd, waarbij mijn baan en
reputatie als wetenschapper op de
tocht kwamen te staan. Het incident
betreft een online college. In de

video leg ik studenten uit waarom de
Lutkemeer een schoolvoorbeeld is van
een groengebied dat wordt opgeofferd
aan het grootkapitaal, als gevolg van
grondspeculatie en corruptie.1

De video is met mijn instemming
ook gedeeld door tegenstanders
van de bouwplannen. Dat is de
projectontwikkelaar SADC in het
verkeerde keelgat geschoten. Eén
telefoontje naar Wageningen met een
verhuld dreigement van juridische
actie, bleek voldoende om het filmpje
op zwart te laten zetten. Het verhaal
zou onvoldoende wetenschappelijk
zijn onderbouwd. Dat verklaarde
een voorlichter die het filmpje niet
eens had gezien. Een journalist die
me belde met de vraag wat ik vond
over de gang van zaken, kon ik niet
anders antwoorden dan: het riekt
naar censuur. Gelukkig heeft een
groot aantal collega-wetenschappers
steun betuigd. Uiteindelijk hebben de
bestuurders en ik theegedronken en
vrede getekend. De video staat weer
op de server, zij het afgesloten van de
buitenwereld door wachtwoorden.
Begrijpt u dat ik het verzoek om
een bijdrage te leveren aan deze
actiekrant met enige schroom heb
begroet? Mijn hart zegt: doen, je
wilt toch ruimte scheppen voor
stadslandbouw? Mijn verstand zegt:
daar zullen de projectontwikkelaar,
de gemeente en de universiteit niet
blij mee zijn.
De video is online te zien via
https://vimeo.com/256333701
1

De Lutkemeerpolder. Links het wandelgebied, rechts het opgehoogde projectgebied. Op de achtergrond de Osdorperweg, daarachter Sloterdijk.
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door prof. dr. Arnold van der Valk

Ruim honderdvijftig mensen genoten van het oogstfeest op De Tuinen van Lutkemeer
We kunnen alvast aankondigen dat
we het jubileum van de vestiging
van de Tuinen van Lutkemeer
eind maart zullen aanpakken om
de polder weer te vullen met
zelfwerkzame
groentetuinen,
veelkleurige tenten, vruchtbare
workshops
en
volksoplopen.
Daarnaast gaat het dagelijkse
handwerk van de campagne van
onderop natuurlijk door: de stad vol
posters plakken, spandoeken maken
en ophangen, raadsvergaderingen
bezoeken en bijeenkomsten van
de verantwoordelijke politici en
hun partijen bestormen met onze
boodschap. We rekenen weer op
deelname van velen, en hopen dat
mensen ook nog eigen kleine acties
bedenken en uitvoeren.

Beste mensen, het kan niet
anders of 2021 wordt een
prachtig jaar. We hopen dan
de coronapandemie de baas te
worden en daarbij verlost te zijn
van al die nare beperkingen die
dat virus ons heeft opgelegd.
Maar we kunnen dan natuurlijk
niet gewoon doorgaan met de
business as usual van daarvoor.
Want die was niet bepaald
duurzaam
en
rechtvaardig.
Bovendien hebben we dan nog
steeds de economische crisis
en klimaatnoodtoestand van
daarvoor, waar we oplossingen
voor moeten vinden.
We willen het jaar ook benutten
voor een groot feest omdat de
Lutkemeerpolder
behouden
is
gebleven en plek biedt voor al die
dingen die we waardevol vinden;
biologische landbouw voor de stad,
prachtige natuur, verkoelende groene
zones,
roerdompen,
recreatie,
volkstuinen en wandelingen. Maar

dan moeten we eerst nog wat slagen
winnen, en daarvoor hebben we jullie
allemaal nodig.
Mahatma Gandhi schijnt ooit
verklaard te hebben: “Eerst negeren
ze je, dan lachen ze je uit, dan gaan
ze tegen je vechten, en dan win je.”

We zitten inmiddels in fase drie van
Gandhi’s schema.
Komend jaar zal weer bol staan
van de acties, demonstraties en
festiviteiten rond de strijd om behoud
van onze geliefde groene polder.

Want we hebben geen keus: we
kunnen niet toelaten dat onze
wereld te grabbel gegooid wordt
voor de graaizucht van een paar
multinationals. We gaan vrolijk in
verzet en dan winnen we.

START MET DE GROENE TRANSITIE IN DE LUTKEMEER

Bewerking van een artikel dat eerder
verscheen in Het Parool

Waarom wordt er gekozen voor
twintig jaar gedateerd economisch
beleid in plaats van een groene
transitie, vragen verschillende
deskundigen zich af. Raadsleden
en
gemeentebestuur
kunnen
nu laten zien dat economische
belangen niet langer de voorkeur
krijgen boven het behoud van
waardevolle natuur en landbouw.
Een groene duurzame wereld is van
groot belang. Groene omgeving,
veilig voedsel en biodiversiteit
leveren miljarden op volgens de
De Nederlandse Bank. Door de
klimaatcrisis worden we bovendien
met de neus op het feit gedrukt:
de grenzen van de groei zijn al
ruimschoots overschreden.
De Lutkemeerpolder is onderdeel
van een ecologische en recreatieve
verbindingszone van Amstelland tot
aan Spaarnwoude. De polder omvat
naast natuur- en recreatiegebied ook
een historisch boerenlandschap, een
vruchtbaar landbouwgebied en een
biologische zorgboerderij, waaraan
veel Amsterdammers graag een
bezoek brengen.

beleid van het huidige college.
De Lutkemeerpolder levert een
belangrijke bijdrage aan duurzame
en gezonde consumptie van de
Amsterdamse bevolking. De open
ruimte en groene omgeving van
de polder draagt bij aan de fysieke
en mentale gezondheid van de
bezoekers. Gevarieerde landbouw
en goed bodembeheer zorgen voor
herstel van de biodiversiteit en
de opname van CO2 en overtollig
regenwater.
De concept Groenvisie 2050 stelt
voor als centraal uitgangspunt ‘Groen,
tenzij…’ te hanteren. En Amsterdam
omarmt sinds begin dit jaar ook het
principe van de ‘donut-economie’,
een kompas om voldoende te
consumeren en produceren voor
een stevig sociaal fundament,
maar binnen de grenzen van de
planeet. Marieke van Doorninck,
onze wethouder van Ruimtelijke
Ordening en Duurzaamheid, oogst
daar internationaal waardering voor.
Ze geeft ook aan dat “we nog niet
precies weten hoe het moet, want

het is nog nooit gedaan”. Welnu, de
casus Lutkemeerpolder is bij uitstek
geschikt om daar met een stevig
netwerk van transitiedeskundigen,
economen en sociale partners
ervaring mee op te doen. Deze tijd
verplicht ons allemaal om iedere
mogelijkheid tot deze transitie te
benutten.

wethouders het zelf: “Wij zijn de
eerste generatie die de gevolgen
van klimaatverandering merkt en de
laatste generatie die er wat aan kan
doen. Als we willen dat Amsterdam
bij haar achthonderdste verjaardag
nog altijd in blakende gezondheid
verkeert, moeten we nu stevige
keuzes durven maken.”

In een stedelijke omgeving moeten
voor bedrijven oplossingen gezocht
worden in het verbeteren en
verdichten van bestaande bedrijventerreinen. Het perspectief van
klimaat, welzijn en de belangen van
toekomstige generaties geeft een
geheel nieuw inzicht in de ruimtelijke
ordening. We zien dat onze gemeente
dat ook overneemt.

De mogelijkheid om een stevige
keuze te maken doet zich nu voor:
er is een verzoek ingediend bij de
raad om de bestemming van de
Lutkemeerpolder terug te wijzigen
naar agrarisch, een verzoek dat
wordt gesteund door duizenden
Amsterdammers. De gemeenteraad
heeft de bevoegdheid om dit besluit
te nemen en kan daarmee het
perspectief voor de polder ombuigen.
Wij wensen de Amsterdamse raad
en het gemeentebestuur (en de
meekijkende provincie en zakelijke
partners) de politieke moed en de
bestuurlijke en financiële creativiteit
toe om dit varkentje te wassen.
Toekomstige generaties zullen u
dankbaar zijn.

Hier en nu kunnen politici
echt het verschil maken. De
Gemeente Amsterdam is medeeigenaar van de akkers van de
Lutkemeer en bovendien ook
aandeelhouder van Schiphol Group
en projectontwikkelaar SADC. In
het collegeakkoord schrijven de
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Zo’n twintig jaar geleden is de
bestemming van agrarisch veranderd
naar bedrijventerrein, vanuit de
achterliggende gedachte dat hier
door de groei van luchthaven
Schiphol behoefte aan zou zijn. De
economische crisis die in 2008
uitbrak, had als positief neveneffect
dat de polder nog ruim tien jaar
lang onaangetast is gebleven. De
coronacrisis is een goede aanleiding
voor bezinning en heroverweging. We
kunnen leren van de lessen die de
vorige crisis ons bracht. De beslissing
om van de Lutkemeerpolder een
bedrijventerrein te maken moet
worden teruggedraaid.
Het behoud van de Lutkemeerpolder
sluit feitelijk aan bij het ecologische
Mede namens ruim achtduizend ondertekenaars,

Maurits Groen, duurzaam ondernemer

Marjan Minnesma, directeur Urgenda

Chris de Haan, Fridays for Future

Henk Nijhof, voormalig fractievoorzitter GroenLinks

Raoul Heertje, tekstschrijver en stand-up comedian

Dick Pels, voormalig directeur Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

Jelle de Jong, directeur IVN

Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid, VU

Peter Lankhorst, voormalig voorzitter Tweede Kamerfractie GroenLinks

Jeffrey Spangenberg, Food Council MRA

Derk Loorbach, hoogleraar Socio-economische Transities

BEHOUD LUTKEMEER
Gewaarschuwd worden?

Meer weten of meedoen?

Geef je op voor de alarmlijst
met e-mail, WhatsApp of Signal
via alarm@lutkemeerleger.nl.

info@behoudlutkemeer.nl
www.behoudlutkemeer.nl
www.facebook.com/
behoudlutkemeer

Meld je aan voor de
nieuwsbrief
www.behoudlutkemeer.nl/
nieuwsbrief.

Ook een steentje bijdragen?
Doneer voor de Lutkemeer!
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