De landschappelijke inpassing en de terreininrichting met beplanting
van de RI-Oost op het eiland Zeeburg

De ontwikkeling van het eiland Zeeburg
Het eiland isaan het begin van deze eeuw
verrezen uit het Usselmeer door het
storten van bagger binnen daartoe aangelegde kaden. Na rijping van de ondergrond en verbetering van de ontwatering
door middel van de aanleg van sloten
werden de gronden gebruikt voor de
veehouderij.
Het verkavelingspatroon loopt grotendeels
in n.o./z.w.-richting over het eiland. Van
enige groenaanleg is, behoudens langs een
in o.w.-richting lopende agrarische ontslui-
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tingsweg geen sprake geweest. Langs de
randen van het eiland is in de loop der
jaren wel beplanting verschenen als gevolg
van het steeds meer afnemende gebruik
van de weiden. Deze beplanting is ontstaan
door natuurlijke opslag en kon zich ontwikkelen omdat de omstandigheden ter
plaatse, qua bodem en waterhuishouding,
van dien aard waren dat zich een natuurlijke vegetatie kon vestigen en handhaven.
Van enige betekenis is deze spontane
vegetatie echter niet, omdat het natuurlijke
vegetatiesysteem op de tijdschaal bezien
nog maar zeer pril in haar ontwikkelingsstadium is. De soorten die we daar dan
ook veelvuldig aantreffen zijn vnl. wilgenen essenopslag.
Het tot nu toe ontstane beeld van het
landschap is open als gevolg van het uitoefenen van het agrarisch bedrijf.
De toegankelijkheid van het eiland is in de
beginjaren beperkt geweest doordat aan de
westzijde het Amsterdam-Rijnkanaal een
barrière vormde en de overige zijden van
het land aan water grensden van het
Usselmeer. Men kon alleen op het eiland
komen via de nabij gelegen Oranjesluizen
aan de noordzijde of via het pontje over
het Amsterdam-Rijnkanaal, aan het uiteinde van een landweggetje bij Diemen.
Het eiland is dus lang verschoond gebleven
van 'stadse' invloeden. De grote invloed
vanuit de stad komt pas na de aanleg van
de Zuiderzeeweg, waarbij AmsterdamNoord met behulp van een brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal en een brug over
de monding van het IJ met AmsterdamOost werd verbonden.
Deze weg is vrijwel over het midden van
het eiland aangelegd. Dit heeft directe

gevolgen gehad voor het agrarisch functioneren van het eiland: de weidepercelen
werden ongelukkig gedeeld en de verbindingsweg tussen de bedrijven en de weiden
werd verbroken. De weiden waren nu
alleen nog maar te bereiken via een lange
omweg onder het viaduct van de Zuiderzeeweg door. De verdere gevolgen laten
zich raden; de boeren trokken weg, het
eiland werd een prima vestigingsplaats voor
marginale ontwikkelingen en zaken waar
men in de stad geen raad mee wist.
Opslagplaatsen, autosloperijen, het houden
van een pony en een paar schapen sieren
het eiland; typische verschijnselen die men
in den lande maar al te vaak aan de
randen van de steden aantreft.
Met het opstellen van het bestemmingsplan
Zeeburg-Schellingwoude in 1973 heeft de
gemeente Amsterdam gepoogd regulerend
op te treden tegen allerlei wilde ontwikkelingen op het eiland en richting te geven
aan de toekomstige inrichting van het
eiland.
De bestemmingen die het eiland verkreeg
hebben betrekking op doeleinden voor
handel en bedrijf, openbaar nut (waaronder begrepen de rioolwaterzuiveringsinrichting) en recreatieve doeleinden aan
de zuidzijde van het eiland.
Naast de reeds in het vorenstaande opgesomde, deels in gang gezette ontwikkelingen, heeft het bestemmingsplan ertoe
geleid dat de agrarische- veehouderijbedrijven volledig verdwenen zijn en plaats
gemaakt hebben voor tijdelijke vormen
van grondgebruik.
Met deze ontwikkelingen verdwijnt langzaam maar zeker de vroegere openheid en
verkrijgt het eiland meer en meer de
gedaante van een uitgehold bos.
De rioolwaterzuiveringsinrichting is één
van die bestemmingen, die op het eiland
Zeeburg gerealiseerd zijn. De inrichting legt
met z'n ca. 22ha een belangrijk beslag op
de ruimte. De vraag hoe je een dergelijk
bedrijf voor de stad inpast in het landschap, wordt in hoofdzaak ingegeven door
de eis dat een dergelijk bedrijf omgeven
dient te worden door beplanting. Van
inpassing in ruimtelijke zin is dan eigenlijk
geen sprake, temeer daar een zekere ruimte
voor het functioneren van het bedrijf
noodzakellijk is en er dus terreinbegrenzingen aanwezig zijn èn omdat het terrein
niet openbaar toegankelijk kàn zijn.
De landschappelijke inpassing beperkt zich
in dat opzicht dan alleen tot het beeld.
Het beeld wordt gevormd door de bebouwing en overige terreininrichting (w.o.
beplanting) en kan van daaruit een samen-

hang vertonen in beleving door mensen
indien toekomstige terreininvullingen in
ogenschouw worden genomen. Gezien de
verschillende doeleinden van gebruik van
de terreinen op Zeeburg, die tot fragmentering van de ruimtelijke samenhang
kunnen leiden, ligt de nadruk op de taak
van de landschapsarchitect, om door
middel van beplantingsstructuren (bomen,
heesters, open ruimten) een bepaalde ordening te bereiken, zodat er gehelen ontstaan,
op een wijze die als prettig en duidelijk
ervaren wordt door bezoekers van zo'n
gebied. De wat lange aanloop in dit artikel
tot het eigenlijke werk rond de rioolwaterzuiveringsinrichting is nodig omdat eerst
de ruimtelijke ontwikkeling op het eiland
zelf geschetst moest worden om de idee
omtrent de inpassing van de rioolwaterzuiveringsinrichting in een breder kader
te kunnen plaatsen.

Programma van eisen voor de
groendiscipline
De gestelde eisen zijn als volgt te
formuleren:
— het terrein dient omgeven te zijn met
een beplantingssingel;
— de afstand van de beplanting tot de
bezinktanks moet min. 12m bedragen,
i.v.m. bladval;
— de resterende onbebouwde ruimte moet
benut kunnen worden voor het (tijdelijk)
opslaan van slib en latere uitbreiding van
het bedrijf;
— rekening houden met de ligging van
kabels en leidingen onder- en bovengronds;
— het terrein is niet openbaar toegankelijk;
— de beplantingsmassa's moeten een bijdrage leveren aan de oriëntatie in- en
extern;
— voorkómen van aanleg van versnipperd
groen;
— de uiterlijke verschijningsvorm moet
kunnen aansluiten op (toekomstige) aanbelendende terreininrichting(-en).

Het visueel - ruimtelijke beeld
Met dit programma van eisen en aan de
hand van de plattegrond van het eiland
en de zuiveringsinrichting werd het terrein
verkend. Wat direct opviel waren de reusachtige afmetingen van de bouwwerken,
die op verre afstand al hun aanwezigheid
lieten blijken.
Op het terrein zelf werd deze indruk nog
sterker; de enorme schaal der dingen.
Deze indrukken hebben ertoe geleid om in
het ontwerp daar waar mogelijk is, de

196

schaal van de ruimte wat te verkleinen. In
eerste instantie werd besloten de bouwwerken zoveel als mogelijk met beplanting
te volgen, hierdoor is een geleding aan de
binnenzijde van het terrein ontstaan en
worden de onderscheiden bedrijfseenheden
- in hun ligging - binnen de groene omwalling bevatbaarder voor mensen. Door
aan de n.w.-zijde ter hoogte van de nabezinkinstallaties een singel dwars op de
langste zijde aan te leggen, wordt bereikt
dat het terrein visueel ruimtelijk verkort
wordt. Deze visueel-ruimtelijke werking
wordt nog versterkt door in het verlengde
van de zandvanginstallaties en compressorengebouw, op de lengteas van het terrein,
in een bosbeplanting te voorzien.
Bijzondere aandacht is besteed rond het
dienstgebouw aan de zuidzijde van het
terrein. Omdat hier de meeste mensen
zullen werken is de ruimtelijke inrichting
kleinschaliger van opzet. Ook de keuze van
het plantmateriaal is meer afgestemd op
de beleving door mensen; er is rekening
gehouden met de wensen van het personeel
dat daar zal werken. Dit gedeelte zal een
meer 'tuinachtige' inrichting verkrijgen
door gebruik van sierheesters. verschillende
boomsoorten en een vijver beplant met
waterplanten.
De singel stopt ter hoogte van het dienstgebouw, zodat de zon vrij kan toetreden,
van buitenaf het duidelijk wordt waar de
toegang tot de zuiveringsinrichting zich
bevindt en de beleving vanuit het kantoor
ook een genoegen kan zijn.
De beplantingskeuze
Bij de keuze van het beplantingsortiment
hebben factoren als: klimatologische omstandigheden (micro-klimaatvorming),
bodemopbouw, ontwateringsdiepte en toekomstige kosten van instandhouding van
de beplanting een rol gespeeld.
Door de mogelijkheid het terrein met een
brede bossingel te kunnen omplanten, wordt
in voldoende mate ingespeeld op de vorming van een beschut terrein. Om deze
reden is dan ook de bossingel aan de westzijde van het terrein veel breder van opzet
dan de oostsingel. De totale oppervlakte
bosbeplanting bedraagt ca. 6,8 ha.
Het terrein heeft een prima drooglegging
van ± 1,60 m, voeg daarbij de bodem die
van uitstekende samenstelling is (kalkrijke
klei-/zandgrond) zodat een optimale groei
van de beplanting ons te wachten staat !
Het beplantingssortiment is op plantensociologische grondslag bepaald en bestaat
uit de hoofdhoutsoorten, eik, es en beuk
met bijmengingen van Limburgse boskriek
en veldesdoorn. Deze bijmengingen zijn
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nodig om in de beginjaren enig volume aan
het bos te geven en om luwte aan de
hoofdhoutsoorten te verschaffen. Op den
duur is het de bedoeling dat de eiken met
een enkele es en beuk het beeld van de
beplanting zullen bepalen met daaronder
een struweel van kornoelje, hazelnoot,
liguster, houdsroos, meidoorn en kardinaalsmuts. De beplanting is bij aanleg in
driehoeksverband geplant, in een onderling
plantverband van 1,40 x 1,40 m. Daar waar
mogelijk is de beplanting machinaal geplant.
De randen zijn geplant op 1,00 x 1,00 m
in handkracht.
De overige terreinbeplanting bestaat uit
gazons, waarin een zgn. bermmengsel is
toegepast.
Overwogen is wel om de oppervlakten
rond de diverse slibinstallaties van bodembedekkers te voorzien, maar gezien de
hoge investeringskosten en de hoge kosten
van onderhoud in de eerste fase is hiervan
afgezien.
Door de goede, rijke bodemgesteldheid is
voorlopig wel een hoge grasproduktie te
verwachten. Door verschraling van de
grond met zand, zou het tegendeel bereikt
kunnen worden. Vanwege de hoge (extra)
kosten die zo'n grondbewerking met zich
meebrengt is hiervan afgezien. Door een
bepaald beheer in de tijd, ± 4 x maaien
per jaar en door afruimen van het gras,
zal de produktie uiteindelijk kunnen terug-
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lopen. Het totaal oppervlakte aan gazons
bedraagt ruim 9 ha.
Onderhoud van het bos
Het onderhoud zal de eerste 2 jaren
bestaan uit het onkruidvrij houden van de
beplanting, om wortelconcurrentie te voorkomen.
Na voldoende sluiting van de beplanting
zal er vrijwel geen zonlicht meer tot op de
bodem doordringen en zal het onkruid
verdwijnen. Na ± 3 jaar zullen de eerste
dunningen plaatsvinden, waarbij vnl. de
vulhoutsoorten veldesdoorn en Limburgse
boskriek het veld zullen moeten ruimen,
om tegemoet te komen aan de ruimte- en
lichtbehoefte van de hoofdhoutsoorten.
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