
Moeten we de Lutkemeerpolder
opofferen voor een bedrijven-
terrein? Die vraag staat nog
steeds centraal in de discussie
over de toekomst van het voor-
malige meer. De gemeente vindt
van wel. Maar tegenstanders
zeggen dat de plannen voor een
bedrijventerrein op oneigenlijke
manier tot stand zijn gekomen.
Ze willen de polder redden.
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3 „Toen ik hier ging wonen, was het de hemel op aarde en was er nog geen enkele dreiging.
Totdat ik drie maanden in het huis zat en een brief kreeg dat ik weg moest, omdat de ge-
meente de plannen voor een bedrijventerrein wilde doorzetten.”

De laatste akkerbouwgrond in Amsterdam wordt ingeruild voor een bedrijventerrein

HARDE STRIJD OM
LUTKEMEERPOLDER

Meer mails van
bezorgde Am-
sterdammers
heeft raadslid
Jennifer

Bloemberg nog nooit eerder
gehad dan in juni van dit
jaar, toen het verzet tegen
het bedrijventerrein in de
Lutkemeerpolder een hoog-
tepunt bereikte. „Mensen
zijn bezorgd omdat de
mooie Lutkemeerpolder ge-
wetenloos dreigt te worden
vernield”, zegt Bloemberg.
„Als de zaak wordt bespro-
ken in de gemeenteraad, zit
de zaal keer op keer vol.”

De Lutkemeerpolder
wordt belangrijk genoemd
omdat het aan de westkant
van de stad de laatst overge-
bleven landbouwgebied is in
de gemeente Amsterdam.
Het is bovendien een uiterst
vruchtbaar stukje land. Het
is de enige plek in de hoofd-
stad waar nog akkerbouw
plaats kan vinden. De grond
is zo vruchtbaar dat bemes-
ting niet eens nodig is. Toch
wil het college van B en W
die plek volbouwen.

Wethouder Marieke van
Doorninck (GL) wil dat de
stad zelfvoorzienend is wat
betreft energie en kwam
daarom met een plan voor
zeventien windmolens van

tweehonderd meter hoog,
te plaatsen op diverse plek-
ken binnen de stadsgren-
zen. Maar als het om voedsel
gaat is de wethouder Circu-
laire Economie heel wat
minder streng in de leer.
Dan verkwanselt ze met ge-
mak de laatste Amsterdam-
se akkerbouwgrond voor
onder andere een distribu-
tiecentrum van Ahold.

Van Doorninck noemt de
Lutkemeerpolder inmid-
dels steevast Business Park
Amsterdam Osdorp en lijkt
tot nu toe vastberaden om
het protest van de Amster-
dammers naast zich neer te

leggen. Zo is in 2018 de
Stichting Behoud Lutke-
meerpolder opgericht, spe-
ciaal om de landbouwstrook
in het westelijk deel van de
stad te behouden voor de
komende generaties. Het
college van B en W heeft die
partij nooit serieus geno-
men en wil de club niet er-
kennen als belanghebbend,
ook al heeft een rechter de
stichting wel als belangheb-
bend aangemerkt.

Voor de plannen om van
de Lutkemeerpolder een be-
drijventerrein te maken,
moeten we terug naar de ja-
ren negentig. Het zou nodig

zijn om een plek in de buurt
van Schiphol te creëren
voor bedrijven die een di-
recte link hebben met de na-
tionale luchthaven. Alleen
Schiphol-gerelateerde on-
dernemingen zouden daar
een plek moeten kunnen
krijgen.

Geen animo
Toen er geen klanten ble-

ken te zijn die aan dit crite-
rium voldeden, werd het
aangepast en was het ter-
rein bedoeld voor bedrijven
met een internationale ori-
entatie. Maar ook toen bleek
er vanuit het bedrijfsleven

geen animo voor een plek in
de Amsterdamse groen-
ruimte. „Gaandeweg zijn de
criteria steeds aangepast en
is het doel – versterking van
Schiphol, waarom de polder
in de eerste instantie moest
worden opgeofferd – uit het
oog verloren”, zegt juridisch
adviseur Jobien Monster.
Zij staat de Stichting Be-
houd Lutkemeerpolder bij.

„Inmiddels ligt er een
overeenkomst met Ahold
voor een distributiecen-
trum. Dat is niet Schiphol-
gerelateerd, niet internatio-
naal georiënteerd en zelfs
ook niet echt Amsterdam-
gerelateerd.
Dan vraag ik
me af: als de
vestigings-
criteria
steeds wor-
den opge-
rekt in het
voordeel van de ontwikke-
laars, is het dan nog wel re-
delijk om de polder op te of-
feren? Wij vinden van niet
en zijn van mening dat de
gemeente Amsterdam het
bestemmingsplan moet
heroverwegen.”

Dat is nog niet alles. Het
stuit Monster vooral tegen
de borst dat een aantal be-
trokkenen de wijziging van
het bestemmingsplan en de
vestigingscriteria op onei-
genlijke manier hebben
kunnen beïnvloeden. Deze

mensen zijn weliswaar in
andere processen, maar wel
in dezelfde context in op-
spraak gekomen voor cor-
ruptie. Daarbij zijn onder
andere steekpenningen be-
taald en heeft een politicus
twee jaar in de cel gezeten.
„De schijn van belangenver-
strengeling is groot”, zegt
ze. „In ieder geval is de situ-
atie dusdanig twijfelachtig
dat je nu als gemeente de
vrijheid moet durven ne-
men om de vraag te beant-
woorden of het bedrijven-
terrein nog het offer van de
polder waard is. Nu zijn er
duidelijke aanwijzingen dat

het private
belang teveel
prevaleert bo-
ven het pu-
blieke belang.
Dan moet je
kunnen in-
grijpen en

moet je als raad opnieuw be-
sluiten of we als Amsterdam
op deze plek nog steeds een
bedrijventerrein willen.”

Monster: „Tot nu toe pro-
beert de gemeente Amster-
dam aan die vraag te ontko-
men, onder andere door de
stichting als niet-belang-
hebbende aan te merken.
Dat is voor de gemeente de
makkelijkste manier om de
kring van bezwaren klein te
houden. Maar de stichting is
speciaal opgericht om de ge-
meente tot de orde te roe-

pen. Bovendien is er be-
hoorlijk veel draagvlak om
de polder te behouden als
groenstrook voor de stad.
De polder is ook van belang
in het idee van een groene as
rond de stad, een oude en
niet gerealiseerde ambitie
van de gemeente om de eco-
logische structuur rond de
stad te versterken.”

Hovenier
Midden in de Lutkemeer-

polder woont Alies Fern-
hout. Vier jaar geleden is ze
verhuisd naar een van de
weinige woningen in de Am-
sterdamse polder. Ze is ho-
venier en wilde planten
gaan telen. De gelukkigste
tijd van haar leven stond in
2017 op het punt om te be-
ginnen. Maar het liep an-
ders. „Ik heb hier een kleine
kwekerij”, zegt ze. „Toen ik
hier ging wonen, was het de
hemel op aarde en was er
nog geen enkele dreiging.
Totdat ik drie maanden in
het huis zat en een brief
kreeg dat ik weg moest, om-
dat de gemeente de plannen
voor een bedrijventerrein
wilde doorzetten.”

Per toeval kwam Fern-
hout terecht in de Lutke-
meerpolder. „Eigenlijk was
ik onderweg naar de Haar-
lemmermeerpolder om
daar te gaan kijken of ik kon
gaan boeren”, zegt ze. Vier
jaar geleden woonde ze op
drie hoog in de Staatslieden-
buurt. „Maar ik kwam langs
de Lutkemeerpolder en het
bleek een geweldige plek.
En nog binnen de gemeente-
grenzen van Amsterdam
ook. Beter kon niet.”

Fernhout is verknocht ge-
raakt. „Het is het laagste
punt van Amsterdam. Het is

hier een meertje geweest
dat vastgeknoopt zat aan de
Haarlemmermeer. Het
mooie is dat het een kleipol-
der is. Het is een uniek land-
schap. Binnen Amsterdam
is dit de laatste plek waar
akkerbouw mogelijk is. Dat
zou je als stad moeten willen
behouden, zeker als je een
circulaire stad wil zijn. Met
de akkerbouw hier kunnen
we voor een klein deel zelf-
voorzienend zijn.”

Maar de bewoonster
vreest dat bij de onderhan-
delingen van een college on-
der leiding van GL de Lutke-
meerpolder gewoon wegge-
geven is. „In 2018 zijn we nog
gaan protesteren bij de Sto-
pera. Daar hadden we een

korte ontmoeting met wet-
houder Eric van der Burg.
„Die gooide de boel open en
zei dat er over de Lutke-
meerpolder gepraat moest
worden”, zegt Fernhout.
„Hij begreep dat het een bij-
zondere plek is.”

Essentieel
Ontstemd over de plan-

nen voor de Lutkemeerpol-
der is ook landschapsarchi-
tect en stedenbouwkundige
Chaja Heyning: „Nergens in
Nederland is er op zo’n klei-
ne schaal zo’n prachtige
overgang tussen droogma-
kerij en veengebied te zien.
Lutkemeer is essentieel
voor het niet aan elkaar
vastgroeien van Amsterdam
en wat er ten westen van de
hoofdstad ligt. Het heeft bo-
vendien een bijzondere bo-
demsoort met een losse
structuur die prachtig ge-
schikt is voor landbouw. Het
is zeer vruchtbare grond en

dat komt door de samenstel-
ling van de klei. Het is prima
geschikt voor landbouw,
zonder dat het bemest hoeft
te worden.”

De landschapsarchitect is
van mening dat wethouder
Van Doorninck politieke
zelfmoord aan het plegen is
door de polder „te verkwan-
selen aan distributiedozen”.
„Als GL-wethouder zou je je
moeten verdiepen in ecolo-
gisch Amsterdam en de kan-
sen om zelf voedsel te ver-
bouwen, moeten grijpen.
Zeker als je weet dat haar
voorgangers hier de regels
hebben overtreden om er
een bedrijventerrein van te
maken. Waar is ze dan mee
bezig? Ze verpulvert de Lut-
kemeerpolder door het nu
bouwrijp te maken.”

In de gemeenteraad krijgt
Van Doorninck vooralsnog
alleen tegengas van de Partij
van de Ouderen, Partij voor
de Dieren en Forum voor

Democratie. „Hier zitten ro-
de lijstvogels”, zegt Hey-
ning. „Dat zijn wettelijk be-
schermde vogels. Die jaag je
weg als je hier gaat bou-
wen.”

Ze heeft Monster aan haar
zijde. „Het gebied is belang-
rijk voor de groene as rond
Amsterdam. Als je kijkt
naar de natuurdoelstellin-
gen van de hoofdstad, dan is
het verbijs-
terend dat
een door GL
geleid be-
stuur daar
geen ge-
hoor aan
geeft en
zich steeds
op het
standpunt stelt dat het be-
stemmingsplan nou een-
maal formele rechtskracht
heeft. Er is zoveel bewijs
over de maatschappelijke
onzorgvuldigheid van de
totstandkoming van het be-
stemmingsplan, dat je daar
niet aan voorbij kunt gaan.”

Rechtbank
Burgemeester Halsema

heeft twee maanden gele-
den nog een ander plan de
wereld in geholpen. Ze
noemde de Lutkemeerpol-
der als een prima plek voor
de zwaarbewaakte recht-
bank De Bunker, die aan
vernieuwing toe is. Ook lig-
gen er plannen voor een ex-
tra afrit van de A5, midden
in de naburige Osdorppol-
der, zodat het bedrijventer-
rein in de Lutkemeerpolder
goed bereikbaar wordt.

De gemeenteraad is be-
voegd om er nu een beslis-
sing over te nemen, zegt de
juridisch adviseur. „Maar
het college van B en W zit

dat op alle mogelijke manie-
ren tegen te houden. Het is
de raad die een inhoudelijk
debat moet voeren over de
wenselijkheid van de be-
stemming bedrijventerrein
en de totstandkoming daar-
van.”

Maar Van Doorninck
wijkt niet. „Amsterdam
groeit in rap tempo”, laat ze
via haar woordvoerster we-

ten. „Naast
woningen
moet er
ook ruimte
blijven
voor be-
drijvigheid
en stads-
voorzie-
nende be-

drijven. Daarnaast worden
veel binnenstedelijke be-
drijventerreinen ontwik-
keld als woningbouwloca-
tie, waardoor bestaande be-
drijventerreinen elders in
de stad een plek moeten
krijgen. De ontwikkeling
van de eerste fase van Busi-
ness Park Amsterdam Os-
dorp is gestart in 2002 en in
2017 is gestart met de voor-
bereidingen voor de tweede
fase, zodat in 2020 de eerste
kavels beschikbaar zouden
zijn voor uitgifte. Ahold Del-
haize is voornemens om een
distributiecentrum te reali-
seren op Business Park Am-
sterdam Osdorp en heeft
een reservering voor een ka-
vel van 5 hectare waarvoor
ze nu een plan maken bin-
nen gestelde randvoorwaar-
den voor dit duurzame be-
drijventerrein. De ontwik-
keling past binnen de ambi-
tie van de gemeente
Amsterdam voor dit gebied
en tevens binnen het vige-
rende bestemmingsplan.”

De Lutkemeerpolder is een
uniek landbouwgebied aan de
westkant van Amsterdam. Hier
komt een bedrijventerrein, als
het aan GL-wethouder Van
Doorninck ligt.

„In de Lutkemeerpolder zitten rode lijstvogels”, zegt Chaja Heyning.
„Dat zijn wettelijk beschermde vogels. Die jaag je weg als je hier
gaat bouwen.”

Per toeval
kwam Alies

Fernhout
terecht in de

Lutkemeerpol-
der. „Beter

kon niet”,
vindt ze.
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Jobien Mon-
ster: „Als de
vestigingscri-
teria steeds
worden opge-
rekt in het
voordeel van
de ontwikke-
laars, is het
dan nog wel
redelijk om de
polder op te
offeren?”
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Stichting wil
de polder
redden

„Mensen zijn
bezorgd omdat
de mooie
Lutkemeerpol-
der geweten-
loos dreigt te
worden ver-
nield”, zegt
raadslid Jenni-
fer Bloem-
berg.
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