OPDRACHTFORHULERING

ONTWIKKELINGSPLAN WCW

WERKGROEP WETENSCHAPPELIJK
WATERGRAAFSHEER
CENTRUH
FEBRUARI 1986

OPDRACHTFORMULERING T.B.V. HET "ONTWIKKELINGS-PLAN

w.c.w."
INHOUDSOPGAVE

Blz. . . . . . . . . . . 1

1. INLEIDING

............... 3

2. INVENTARI SATIE

............... 7

2.1.
2.2.
2.3.
2.. 4.
2.5.
2.6.
2.7.

Algemeen
Eigenaoms verhouaing en
Waterstaa tkunaige toestana
Volkstuin en
Schooltui n
Spoorwege mplacemen t
Infrastruc tuur
2.7.1. algemeen
2.7.2. autoverke er
2.7.3. fietsverke er
2.7.4. voetgange rs
2.7.5. openbaar vervoer
2.7.6. kabels en leiaingen

............... 7
............... 7
.. . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . 13
... . . . . . . . . . .. 13

.............. 1 7
. . . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . .. 1 9
. . . . . . . . . . . . . . 21
•••..••••• •••• 2 5
••••••••• ..• • • 2 7

.. ..... . ...... 2 7
.............. 2 9

3. RUIMTELIJK PROGRAMMA

. . . . . . . . . . . . . . 31

4. ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN

.... . . . . . . . . . . 3 5

5. JURIDISCH PLANOLOGISCH KADER
5.1. Streekplan niveau
5.2. Struktuurp lanniveau
5.3. Bestemmin gsplannive au

. . . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . . . . 41
....•......... 4 3

6. MILIEU

.. •... .... • .. . 4 7

7. FASERING

•. • . . . . .• .• ••• 4 9

8. FINANCIEL E BESCHOUWING

. . . . . . . . . . . . . . 51

9. WERKPROGRAMMA EN TIJDSCHEMA

.............. 5 3

a.a. 18-2-1986

-1-

CNTWIKKELINGSPl..AN W.C.W.

==

\\

\\

\\
\\

\\

''-\ \

PLANGEB/£0
WOO H

INYENTARISA 7/E

_ •.,. COST oosl "-"•

-2-

Opdrachtformulering voor het opstellen van een Ontwikkelingsplan voor het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (W.C.W.)
INLEIDING
Het gebied, aangeduid met de benaming "Wetenschappelijk
Centrum Watergraaf smeer" wordt begrensd door de Ringvaart, de Merwedekanaaldijk, de Ringweg (AlO) in aanleg,
het Spoorwegemplacement "Watergraafsmeer" en de
Molukkenstraat.
In opdracht van de Wethouder Ruimtelijke Ordening is de
"Werkgroep W.C.W." ingesteld.
Sinds 4 juli 1985 wordt in deze werkgroep door vertegenwoordigers van de in het gebied gevestigde wetenschappe1 i jke instellingen en de Gemeente overleg gevoerd met
als doel te komen tot een "Ontwikkelingsplan w.c.w.", dat
later zijn juridische vertaling zal vinden in een op te
stellen bestemmingsplan voor het gebied.
Het Ontwikkelingsplan beschouwt alle ontwikkelingen in
het gebied in samenhang met elkaar, zet deze vervolgens
af tegen de in principe beperkte mogelijkheden van het
gebied en mondt uit in een samenhangende ontwikkelingsstrategie.
Het plangebied heeft heel lang een overwegend agrarisch
gebruik gekend. De eerste vestiging ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek vond plaats in 1946, waarna in
1948 een cyclotron in gebruik werd genomen op het terrein
van de voormalige gasfabriek aan de Oosterringdijk no.
18.
In 1960 werd het FOM-instituut AMOLF aan de Kruislaan
no. 407 in gebruik genomen.
Inmiddels was er in het gebied een groot aantal
volkstuin-complexen gevestigd.
In de hierna opgetreden uitgroei van de wetenschappelijke instituten in het gebied, zijn deze volkstuincomplexen voor het grootste gedeelte successievelijk
verplaatst of opgeheven.
Deze uitgroei was het gevolg van het gevoerde huisvestingsbeleid van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver
Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O. ) en de Universiteit
van Amsterdam, waarbij het uitgangspunt was in het
gebied zowel wetenschappelijke z.w.o. (lees 2e
geldstroom)-instituten als de laboratoria van de subfaculteit biologie en de facultaire vakgr.oep informatica
(F.V.I.) van de Univer.siteit van Amster.dam te vestigen .
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Het heeft ook altijd in de bedoeling gelegen de "Hortus
Botanicus", nu nog gelegen in de Plantagebuurt, naar het
gebied te verplaatsen.
Recentelijk is door de in het gebied gevestigde wetenschappelijke instellingen een uitbreiding aanhangig
gemaakt, die vooralsnog globaal neer komt op een
ver.dr.ievoudiging van het nu aanwezige vloer.oppervlak .
Deze uitbreiding, die een initiatief is van de
w.c.w.-instituten, wordt door. de Gemeente ondersteund.
Met name de vergroting van de werkgelegenheid ter
plaatse en de mogelijke ontwikkeling van een zogenaamd
Science Park zijn redenen waar.om de Gemeente Amsterdam
deze ontwikkelingen wil onder.steunen.
Op de inhoud van de uitbr.eidingsplannen zal in hoofdstuk
3 (ruimtelijk programma) nader wor.den ingegaan.
Parallel aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke
vestigingen in het gebied heeft ook in de wat wijdere
omgeving de ontwikkeling niet stilgestaan.
Zo is o.a. inmiddels de technische uitvoering van de
Ringweg (AlO) bekend en in gang gezet; zijn er vergevorderde plannen voor uitbreiding van het Spoor.emplacement
"Watergraafsmeer" in de r.ichting van het W.C.W., en is
in verband met de waterstaatkundige toestand van de
polder Water.graafsmeer een omvangrijke waterberging in
het gebied gepr.ojecteerd.
Deze opdrachtformulering, waarin staat beschreven wat de
diverse participanten in het planvormingsproces aan
werkzaamheden zullen verr.ichten om het opstellen van een
Ontwikkelingsplan mogelijk te maken, is het eerste
werkstuk van de "Werkgroep W. C. W. ".
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2.

INVENTARISATIE

2.1

Algemeen
Deze inventarisatie beoogt alle r.andvoorwaarden die niet
rechtstreeks voortvloeien uit de uitbreidingsplannen van
de in het plangebied gevestigde wetenschappelijke instituten te beschrijven.
Waar mogelijk worden conclusies getrokken uit de
confrontatie van deze uitbreidingsplannen met de geinventariseerde randvoorwaarden.
Op de inhoud van de uitbreidingsplannen wordt nader
ingegaan in hoofdstuk 3, ruimtelijk programma.

2.2

Eigendomsverhoudingen
Ten gevolge van de historische ontwikkelingen, zoals in
de inleiding geschetst, is het grondbezit in het gebied
versnipperd .
Zo is destijds de vestiging van het huidige NIKHEF-K
(Oosterringdijk 18) door de Gemeente aan de stichting
"Instituut voor Kernphysisch Onderzoek" (IKO) verhuurd,
en is het terrein van het huidige AMOLF (Kruislaan 4 0 7)
door de Gemeente in erfpacht uitgegeven. Daarnaast hebben de in het gebied gevestigde wetenschappelijke
instellingen of hun rechtspersoon bezittende subsidiegevers zelf ten behoeve van hun uitbreidingen de
nodige gronden verworven en is het restant nog bezit van
de Gemeente Amsterdam. De gronden ten Noordwesten van de
Kruislaan zijn eigendom van de Nederlandse Organisatie
Wetenschappelijk Onderzoek, die ten Zuidoosten van de
Kruislaan van de Universiteit van Amsterdam.
Een gezamenlijke integrale ontwikkelingsstrategie k an
derhalve een herschikking van eigendoms- en gebruiksregelingen noodzakelijk maken.

2.3

Waterstaatkundige Toestand
Het gebied maakt in waterhuishoudkundige zin deel uit
van de polder "Watergraafsmeer".
De polder "Watergraafsmeer" watert af op de boezem
Amstelland, die op haar beurt het over tollige water
uitslaat op het IJsselmeer.
Nadat in 1970 het polde r beheer van de Watergraa f s meer
overgenomen werd door de Gemeente Amsterdam zijn do or d e
Dienst Openbare Werken studies gernaakt van de wate r huishoudkundige toestand. Uit deze studies is geb l eken
dat het aanwezig ber gend wateropperv lak onvoldoende is.
Op een polderoppervlak v an 610 ha was op dat mome nt
slechts 14,5 ha waterbe r ging op polderpeil aanwe z i g . Al s
gevolg van de aanleg van de Ringweg (AlO) zou bov end ie n
nog meer waterbezwaar in de polder ontstaan.
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Uit de berekeningen van DOW-Waterbouw bleek, dat bij
hevige kortstondige neerslag een stijging van het
polderwater kon voorkomen tot 0.40 m. boven het te handhaven polderpeil (5.50-N.A.P . ), dus een maximum waterstand van 5.10-N.A.P.
Nu kent de Watergraafsmeer een gescheiden rioleringsstelsel, d.w.z. dat het hemelwater en het rioolwater
apart worden afgevoerd in een eigen rioleringssysteem.
De nooduitlaten van het rioolwaterstelsel zijn op
5.10-N.A.P. gelegen, zodat in geval van stijging van het
polderwater tot 5.10-N.A.P. uitwisseling van afvalwater
en polderwater optreedt, hetgeen om hygienische redenen
ontoelaatbaar is.
De overschrijdingskans is volgens het K.N.M.I. eenmaal
per 15 j aar.
Volgens DOW moet het wateroppervlak op polderniveau in
de gehele Watergraafsmeer vergroot worden tot 23.2 ha om
een max. stijging van 0.25 m te verkrijgen (5.25.-N.A.P . ).
Door de aanleg van RW 10 is 3 ha waterberging vervallen.
In de toekomstige situatie is bovendien een toename
nodig van het waterbergend vermogen als gevolg van:
- extra waterbezwaar in nieuwe situatie
1,4 ha
- aanleg RW l/RW 10 rijksdeel
2,6 ha
(incl. extra pompcapaciteit)
1, 6 ha
- Arnsterdamse staart RWl (80% verhard)
0,6 ha
- WCW (50% verhard)
6,2 ha
Het totaal vereiste bergend vermogen in de nieuwe
situatie komt daarmee op 26,4 ha (23,2 - 3 + 6,2).
In vervolg op deze studie zijn reeds twee nieuwe gema l en
gebouwd:
1. gemaal Oosterringdijk (ter vervanging van h e t p o l d er gemaal t.p.v. RW 10) .
2. gemaal Von Liebigweg (ter vervanging van het nood ge maal).
Tevens zijn plannen opgezet om in de behoefte aan mee rdere waterberging (ea. 15 ha) te voorzien.
De ruimteclaims t.a.v. waterberging zijn op bijgaand
ontwateringsplan aangegeven, voor zover zij binnen het
gebied van het w.c.w. zijn geprojecteerd.
Hierbij zij het volgende aangetekend:
De geplande toevoertocht langs de Kruislaan dient
te blijven bestaan op een breedte van 12 meter met
een berging v an 0 , 6 ha (Berging C).
Met de werken rond W.C.W. dienen tochten te worden
gegraven breed 10 meter, met een berging van 1,6 ha
( Be rging B) .
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. Een ruimteclaim is aangegeven voor een berging van 8
ha nabij de knoop Al/AlO ten noorden van het
rangeerstation Watergraafsmeer (Berging A).
Binnen het W.C.W.-gebied kent Anna's Hoeve, waar de subfaculteit Biologie haar vestiging heeft, een eigen
waterhuishoudkundig regime.
Het polderpeil wordt hier op 6.20-N.A.P. gehouden door
middel van een aparte ringsloot en een eigen poldergemaal
met een persleiding naar het boezemwater.
Op dit moment wordt door Openbare Werken in opdracht van
de DRO onderzocht of de polderberekening die destijds
tot de bovengenoemde ruimteclaims heeft geleid, nog bijgesteld moet worden.
Indien uit deze actualisering blijkt dat de ruimteclaims
gehandhaafd moeten worden en dat hierdoor het ontwikkelingsplan voor het W.C.W. in gevaar komt, zal een
vervolgopdracht worden verleend.
In het kader van deze vervolgopdracht zal dan moeten
worden onderzocht hoe tot een minimalisering van deze
ruimteclaims in het plangebied kan worden gekomen en
welke financiele consequenties dit met zich meebrengt.
Ingevolge de bovenomschreven waterhuishoudkundige
situatie, komen er in het plangebied drie boezem-c.q.
polderkeringen voor.
De buitenste waterkering wordt gevormd door de Merwedekanaaldijk, de tweede waterkering door de Oosterringdijk
en de derde kering ligt langs de Molukkenstraat, het
Spoorwegemplacement Watergraafsmeer en de Ringweg (AlO) in
aanleg. In de Merwedekanaaldijk is echter een doorvaarbare brug opgenomen, die met schotbalken kan worden
afgesloten.
Ook de onderdoorgangen onder het spoorwegernplacement kunnen
in geval van calamiteiten worden afgesloten.
De Oosterringdijk rest derhalve als meest continue
waterkering en wordt "gezien de grote achterliggende
belangen" (het W.C.W. en het woongebied Watergraafsmeer )
door de dijkbeheerder nauwgezet beheerd.
Toen na de ramp in Tuindorp Oostzaan alle waterkeringen
in en om Amsterdam systematisch zijn onderzocht door het
Centrum Onderzoek Waterkeringen (C.O.W.), is een
dwarsprofiel tussen de ingang van het volkstuinenpark
"Frankendael" en de Kruislaan doorgerekend.
Dit heeft geleid tot een dijkverzwaring ter plaatse. Op
dit moment is neg niet bekend waarom andere delen van
deze belangrijke waterkering destijds niet ender de loep
zijn genomen en zijn verzwaard.
Mocht het op te stellen "Ontwikkelingsplan w.c.w." consequenties inhouden voor de waterkering, dan is op het
D.R.O.-budget 1986 v oor D.O.W.-opdrachten geld gereserveerd voor het onderzoek dat benodigd is om de technische en financiele gevolgen te bepalen.
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2.4

Volkstuinen
Zoals reeds in de inleiding is gesteld, zijn de thans in
het gebied aanwezige volkstuincom plexen een restant van
een veel grotere conglomerati e.
Op dit moment resteren er twee volkstuincom plexen, t.w.
"Frankendael " met 215 tuinen en "Molukken" met 19
tuinen, die ten westen van de Kruislaan tussen het
terrein van de instituten AMOLF, SARA, NIKHEF-H
NIKHEF-K, C.W.I. en het spoorwegempl acement, zijn
gelegen.
Het terrein, waarop "Frankendael" ligt, is eigendom van
de Nederlandse Organisatie voor. Zuiver Wetenschapp elijk
Onderzoek.
De 19 tuinen van de vereniging "Molukken" liggen op
grond die eigendom is van de Gemeente Amster.dam.
Ondanks het feit dat in het Structuurplan Amsterdam ter
plekke van de volkstuincom plexen een te ontwikkelen
autoverbindin g tussen de Kruislaan en de Kr.amatweg
aangegeven is, is de Gemeente van mening dat op afzienbare termijn niet van verplaatsing van genoemde
volkstuincom plexen moet worden uitgegaan.
Het op te stellen ontwikkeling splan W.C.W. zal de eventuele noodzaak tot verplaatsing moeten aantonen.
Mocht verplaatsing aan de orde komen, dan komt verplaatsing naar de Gemeenschaps polder het meest in aanmerking.
Aanleg van nieuwe tuinen in deze polder zal, gezien de
slechte bodemstructu ur, echter hoge kosten met zich
meebrengen. Aangezien het pr.ogramma van eisen voor het
Groengebied Amstelland, waar de Gemeenschaps polder deel
van uitmaakt, wordt bijgesteld is het noodzakelijk te
weten of elders in dit recreatiegeb ied een ander terr.e i n
ten behoeve van deze volkstuinen kan wor.den aangewezen.

2.5

Schooltuin
Op 31 mei 1983 is door de Lagere Tuinbouwscho ol
"Linneaus", gevestigd aan het Archimedespl antsoen 87,
bij B&W een ver.zoek ingediend om een stuk grond van
circa 1,5 ha aan de Kruislaan in erfpacht te verkrijge n
en daarop een schooltuin te mogen inrichten. De school
beschikt op het ogenblik over een kleine tuin op het
schoolterr.ei n en een kas op de stadskweker.i j Frankendae l .
Het contract met de stadskwekeri j liep eind 1985 af.
Daarnaast kan de school tijdelijk gebr.uik maken van een
terrein van de Universiteit van Amsterdam aan de Kruislaan en van een stuk openbaar groen . Het terr.ein dat d e
Tuinbouwscho ol op het oog heeft, ligt aan de oostkant
van de Kr.uislaan tussen Anna's Hoeve en het spoorwegemplacement.
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Op de Structuur plankaart is dit gebied als agrarisch
gebied aangegeve n. Bij een uitwerking op bestemmingsplan niveau dient aan het terrein dat thans als
grasland in gebruik is, een nader gedefinie erde
bestemrnin g te worden gegeven, waarna eventuele aanpassing van het Structuur plan aan de orde is.
Het terrein is eigendom van de Gemeente en wordt momentee l niet verhuurd. In hun schrijven van 19 februari
1985 aan het Bestuur van de tuinbouws chool delen B&W
mede dat zij in principe akkoord gaan met het in erfpacht uitgeven van het betreffend e terrein. Gezien het
feit dat er echter nog meer terreinaan vragen zijn waarbij het onderhavi ge terrein in het geding is, is er nog
geen aanbieding gedaan .
Het op te stellen Ontwikkel ingsplan moet u1tslu1ts el
geven of en hoe een dergelijk e ruimteclai m op zinvolle
wijze kan worden opgenomen .
Parallel zal door de DRO worden onderzoch t of een
alternatie ve situering in de Watergraa fsmeer, wellicht
dichter bij de betreffend e lagere Tuinbouws chool, tot de
mogelijkh eden behoort.
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2.6

Het Spoorwegempl acement "Watergraafsm eer."
Het spoorwegempl acement "Watergraafsm eer" is al sinds
het begin van deze eeuw (+ 1920) in gebruik.
Steeds wanneer daar behoefte aan bestond is het
uitgebr.eid.
Ook op dit moment bestaan er weer. plannen om het emplacement uit te breiden als gevolg van het afstoten van
het emplacement "de Rietlanden" in het Oostelijk Have n gebied i.v.m. woningbouw aldaar.
Deze ruimteclaim van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.)
houdt een verbr.eding in van het emplacement over de
lengte vanaf de Ringweg (AlO) in aanleg tot de Kr.uislaan
alsmede de aanleg van een autoverbindin g tussen de
Kruislaan en het spoor.wegempl acement.
Het laatste is noodzakelijk omdat het emplacement van
functie is veranderd.
Was het vroeger een r.angeerterre in voor goederentrein en,
op dit moment functioneert het vooral als opstelterrein
voor reizigerstrei nen.
Dit houdt in dat oo'k "catering" van de opgestelde
treinen noodzakelijk is.
Inmiddels bestaat tussen de Gemeente Amsterdam en de
N.S. ambtelijk overeenstemm ing over de betreffende
uitbreiding van het emplacement; zij het dat dit nog in
het college van B&W moet worden vastgesteld.
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2.7

Inf rastructuur

2. 7. 1

Op dit moment wordt het gebied van het w.c.w. van twee
zijden ontsloten, t.w. via de Kruislaan en via de
Oosterr.ingdijk over het gedeelte tussen Molukkenstraat
en Kr.uislaan.
Een knelpunt in de ontsluiting via de Kruislaan wordt
gevormd door. de geringe doorr.ijhoogte van de onderdoorgang onder het spoorwegemplacemen t "Watergraafsmeer"
(3.20 m) en de beperkte breedte van deze ender.door.gang
(fietsers kunnen geen vrijliggend fietspad krijgen)
Dit houdt in dat het vrachtverkeer de route vanaf de
Molukkenstraat via de Oosterr.ingdijk moet nemen. Het
betr.eft hier echter een B-weg met een beperking van de
voertuigbreedte (2,10 mtr) en van de dr.aagkr.acht (0,8 ton).
Dat wil zeggen dat bij zware en/of brede transporten een
ontheffing en politiebegeleiding noodzakelijk is.
De ontsluiting per openbaar vervoer. wordt op dit moment
als onvoldoende ervaren.
Fietsverkeer maakt nu simpelweg gebruik van de bestaande
infrastructuur met de knelpunten zoals boven omschreven.
Zoals reeds in de inleiding is gesteld, komen de
uitbreidingsplanne n van de in het gebied gevestigde
wetenschappelijke instituten neer op een
verdrievoudiging van het thans aanwezige vloer.oppervlak,
en dus op een vergroting van het aantal arbeids- en studieplaatsen. Tevens impliceren een aantal structurele
veranderingen in het karakter van de instituten, waarbij
meer aansluiting gezocht wordt bij het particuliere
bedrijfsleven, een nieuw contactenpatroon .
Dit heeft geleid tot de wens om de infrastructuur
ingrijpend te verbeteren, waarbij voor. het autoverkeer
door de wetenschappelijke instituten met name belang
gehecht wordt aan de relaties met het Gooi (Al,
woon-werkverkeer) en met Schiphol (Al, AlO, zakelijk
verkeer) .
Ook een verbetering van de openbaar ver.voersbereikbaar heid en de bereikbaarheid per f iets is in het li cht van
deze ontwikkelingen gewenst .
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2.7.2

Autoverkeer
Teneinde de autobereikbaarheid van het plangebied te
vergroten staan een aantal mogelijkheden open: t.w . het
oppeppen van de bestaande infrastr.uctuu r. , gevormd door de
Kruislaan en het westelijke gedeelte van de Oosterringdijk; het aanleggen van de op het Structuurplan als te
ontwikkelen aangegeven verbinding tussen de Kruislaan en
de Kramatweg; het door.tr.ekken van de Kr.uislaan via de
Ooster.r.ingdijk en de Mer.wedekanaaldijk naar Diemen-noo rd,
en tenslotte het maken van een direkte aansluiting o p d e
knoop AlO-Al (zie tek.).
Orn ten behoeve van deze opd r achtfor.muler.ing het aantal
var.iabelen te beperken, is namens de Werkgroep w.c.w.
hierover. met de Wethouder. voor de Ruimtelijke Or.dening
overlegd.
Zoals al eer.der in Bestuurlijk over.leg tussen Gemeent e
en de w.c.w.-instituten is gesteld, voelt de Gemeente
er niet voor om op afzienbare termijn de nog in het
gebied aanwezige volkstuincomplexen te (doen) verplaatsen.
Dit sluit de mogelijkheid uit om bij het opstellen van het
Ontwikkelingsplan w.c.w. uit te gaan van de autoverbinding tussen Kr.uislaan en Kramatweg, mede omdat dez e
autor.oute een aantasting van de Israelitische
Begraafplaats of het Flevopark zou inhouden.
Dus r.esten als mogel1Jkheden het opt1mal1seren v an d e
bestaande auto-ontsluiting en het maken van een r.echtstr.eekse aansluiting op de knoop AlO / Al.
Deze laatstgenoemde aansluiting heeft v roeger in de
Ringwegplannen gezeten, doch is op aandrang van de
Gemeente Amsterdam uit de uitvoeringsplannen ges c hrap t.
Derhalve wordt op dit moment een knoop Al-Al O uitge voe rd
waarin zonder grote planwijzigingen geen plaats mee r is
voor. een volledige aansluiting, d.w.z. een aansluit ing
die zowel een relatie met de Ringweg (AlO) als met
Rijksweg 1 (Al) mogelijk maakt.
Wel mogelijk is een aansluiting, via de weefvakken in d e
knoop Al / AlO, met de Al. In de gewenste r.elaties wo r d t
dan v oorzien middels de verbinding Al-A9 (Schiphol) o f
Kr uislaan-Middenweg (AlO).
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Teneinde de verkeerstechnische mogeliJkheden van de
direkte aansluiting op de Al samen met Rijkswaterstaat
te kunnen onderzoeken, wordt op dit moment bij de op het
w.c.w.-terrein gevestigd instituten een door de DRO
opgestelde verkeersenquete gehouden.
Zodra de uitkomsten daarvan zijn verwerkt en geinterpreteerd zal het overleg met R.W.S. starten.
Het optimaliseren van de bestaande auto-infrastructuu r
zal het noodzakelijk maken dat de bestaande B-weg op het
westelijke gedeelte van de Oosterringdijk wordt verbreed.
Met deze verbreding is tevens een vergroting van de
toegestane belasting op deze waterkering aan de orde.
Zodra de vereiste wegbreedte bekend is, zal aan de dijkbeheerder opdracht worden gegeven het benodigde technische onderzoek te verr.ichten. In het DRO-budget 1986
voor opdrachten aan DOW is het benodigde bedrag reeds
gereserveerd.
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2. 7. 3

Fietsver.k eer
Zeals al eerder is gesteld maakt het fiets v erkeer. op dit
moment zo geed mogelijk gebr.uik van de nu aanwezige
infrastr.u ctuur.
Het V.C.P . -fietsnet is op bijgaande tekening aangegeve n.
Bij het optimalis eren van de ber.eikbaa rheid van het
plangebie d behoor.t een uitbouw van dit fietsnet.
In het op te stellen ontwikkel ingsplan W.C.W. dient
hieraan aandacht te worden besteed .
Voor. de hand ligt het uitbouwen van het pr.ofiel van het
westelijk e gedeelte van de Oosterrin gdijk met vr.ijliggende fietspaden en het doortrekke n van deze fietsroute via het oostelijk gedeelte van de Oosterr.in gdijk
en de Merwedek anaaldijk naar de Oud Diemerlaa n.
Op deze manier. is er een goede verbinding voor f ietsers
ontstaan met de N.S . -stations Diemen en Muiderpoo r.t.
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2.7.4.

~o~t~a~g~r.!

De bereikbaarheid van het plangebied voor. voetgangers is
slecht te noemen.
De loopafstand naar openbaar vervoerhaltes is groot
(zie 2.7.5.)
De relatie via de Kr.uislaan naar de Watergraafsmeer voer t
door de 175 m lange onderdoorgang onder het spoorwegemplacement Watergraafsmeer; een schoolvoorbeeld van
sociale onveiligheid.
In de oplossing van de totale 1nfrastructuurprobl emat1ek,
zal in het op te stellen ontwikkelingsplan aandacht aan
goede veilige voetgangersroutes warden besteed.

2. 7. 5

In het nationale O.V.-net vervullen de N.S.-stations
Diemen en Muiderpoor.t een belangrijke functie voor. het
plangebied.
Daarnaast is het Muiderpoortstation een belangrijk
over.stapstation tussen nationaal en regionaal openbaar
vervoer. Er komen daardoor veel tram- en buslijnen
samen. Deze functie van het Muiderpoortstation wordt
nog belangrijker als de Flevo-spoorlijn gereed is .
In de huidige studie naar de gebru1ksmogel1Jkhe den va n
de Ringspoorbaan war.den varianten met een mogelijke
halte in de Watergraafsmeer mede onderzocht.
De uitkomst van deze studie dient in het ontwikkelingsplan W. C.W . te worden meegenomen.
Op het regionale en lokale openbaar. vervoer (tram en
bus) is het plangebied slecht aangesloten.
Momenteel is de vertramming van buslijn 8 van het
Amstelstation naar het Muiderpoortstation i n stud ie.
In eerste instantie wo r.dt alleen het trajec t Amst e lstationMiddenweg ter r.ealisering bestudeerd.
In de tweede fase van dit pr.ojekt is een trace via
Galile1plantsoen en Molukkenstraat mogelijk.
Dit levert echter geen verbetering voor het
w.c.w.-gebied op.
Via de Amstelveenlijn en de Zuidelijke Ringspoorbaan
wordt zo een redelijke O.V.-verbinding met Schipho l t o t
stand gebracht.
In het kader van het ontwikkelingsplan w.c . w. moet wa r den onderzocht of de aansluiting van het W.C.W. op h e t
regionaal en lokaal openbaar v ervoersnet kan worden
geoptimaliseerd.
Dit mede op basis van de uitkomsten van de gehouden
verkeersenquete bij de wetenschappelijke instelling e n
in het plangebied en aansluitend op de mogelijk e
oplossingen van de totale infastructuur.
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2.7.6. Kabels en Leidingen
Aantakking van de in het WCW-gebied gevestigde Wetenschappel i jke Instellingen op de netten van de nutsbedrijven
geschiedt vanaf de Molukkenstraat via de Oosterringdijk en
vanaf de Kruislaan middels aansluitpunten zoals gebruikelijk voor grootverbruikers.
Eventueel toekomstige uitbreiding van de Wetenschappelijke
instituten zal hoogstens leiden tot aanvullende voeding of
afvoer (riolering); voornamelijk via bestaande routes.
Van belang is tevens dat de distributie van nutsvoorzieningen als water, gas, elektriciteit e.d. op eigen
terrein voor het overgrote deel in eigen beheer plaatsvindt.
Aan de noordzijde van het WCW-terrein, direct ten zuiden
van de Ringvaart, dient rekening te worden gehouden met de
aanwezige reservering voor een kabel- en leidingstrook,
behorende tot het stedelijk stelsel van kabel- en
leidingstroken. De reserver.ing heeft een totaal-breedte
van 20.00 men dient ter aantakking op het strokenstelsel
van bovengemeentelijk belang, zoals weer.gegeven op resp.
het streekplan, ANZKG en de "gevaar- en hinderkaart"
behor.ende bij het structuurplan Amsterdam.
In het kader van het ontw1kkel1ngsplan WCW zal de exacte
plaats van de reserveringsstrook voor kabels en leidingen
nader bepaald moeten worden.
Aansluiting van het WCW op het door de PTT te realiseren
"glasvezelnet" is mogelijk middels een verbinding met de
PTT-centrale aan de Kamerlingh Onneslaan.
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RUIMTELIJK PROGRAMMA
Op het terrein aangeduid met "Wetenschappelijk Centrum
Watergraafsmeer." zijn thans gevestigd:
- CW!, Centr.um voor Wiskunde en Infor.matica (voorheen
Mathematisch Centrum), Kruislaan 413.
- SARA, Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam,
Kruislaan 415.
- AMOLF, FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica,
Kruislaan 407.
- NIKHEF-H, Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge
Ener.giefysica sectie H, Kruislaan 409.
- NIKHEF-K, Nationaal Instituut voor. Kernfysica en Hoge
Energiefysica sectie K, voorheen !KO, Oosterr.ingdijk 18
en Kruislaan 411.
- Facultaire Vakgroep Infor.matica (F.V.I.) van de Uni v ersiteit van Amsterdam, Kruislaan 409 (voor.lopig).
- Biologisch Centrum Anna's Hoeve van de Universiteit van
Amsterdam, Kruislaan 318-320.
Op de kaar.t is de r.uimtelijke situering van bov e n genoemde functies weergegeven.
Enige kengetallen van de huidige situatie:
Bebouwd opper v lak
Kruislaan 407-415
Kruislaan 314-318
Kruislaan 320
Oosterringdijk 18

Kruislaan 302
(Anna's Hoeve)

Vloeroppe r vlak

15.679
6.920
1.400
4 . 745

30.926
8.421
5.674
8 . 012

28.744

53.033

1.380

1.380

30.124

54.410

Bij de Kruislaan 314-318 staan voor 3.261 m2 aan kassen,
deze zijn niet in de telling opgenomen.
Momenteel ziJn plannen in ontwikkeling om tot een verdere uitbouw van bovengenoemde wetenschappelijke en
onder.wijsfuncties te komen, zo mogelijk aangev uld met
bedrijfsactiviteiten met een wetenschappelijke
achtergrond. Het gaat daarbij om een aantal concrete
plannen voor. de kor. te ter.mijn, terwijl in globalere zi n
plannen worden ontwikkeld voor de middellange en lang e
termijn. In dit kader. kunnen de volgende zaken een
belangrijke rol spelen.
Door de wetenschappelijke instituten gewenste
ontwikke ling:
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- in het landelijk informatica stimuler.ingsplan is aan het
W.C.W. (CW! en SARA) een belangr.ijke taak toegedacht.
Uitbouw zal dan ook plaatsvinden, waarvoor extra ruimte
nodig is (5.000 m2 vloeroppervlak);
- de Facultaire Vakgroep Infor.matica van de UvA zal op het
w . c.w.-t errein afzonderlijk gevestigd worden. Hier.door
ontstaat een ruimtebehoefte van ea. 3 .900 m2;
- upgrading van de ver sneller. van NIKHEF-K is gewenst . Aan
de bestaa nde tunn el za l een opslagring met een lengte
van 280 m worden gebouwd; boven de grond betekent dit
geringe bouwactiviteiten;
- de gebouwen van NIKHEF - K a an de Oosterringdijk 18 (ea.
8.000 m2) zijn niet doe l matig en excentrisch gelegen .
Het huurcontract liep op 31 - 10- 198 5 af en vervangende
nieuwbouw op het w.c.w. -terrein i s gewenst;
- AMOLF h eeft financie l e mogelijkhed en gekr.egen om uit te
br.eiden (exper.imenteerr.uim ten en s tudeerkamers) .
Orn aan bovenstaande wensen te kunnen te voldoen, is tot
1990 een uitbr.eiding nodig met ea 22.000 m2 vloer.oppervlak.

-

Daarnaast wordt , in nog wat minder concrete termen, aan
de volgende ontwikke l i n gen gedacht :
opr.ichting van graduate schools (op het gebied van de
infor.matica, de fysica, de versnellertechnolo gie en de
biotechnologie);
opr.ichting van een centrum voor advanced studies;
oprichting van een c entrum voor parallelle reken facilitei ten;
ontwikke l ing van bedr i jfsactiviteiten met een
wetenschappelijke achtergrond (bedr.ijvencentrum).
Hier.over worden, wat betreft de financiering, gesprekken
gevoerd met bankinstellingen en de gemeente Amsterdam.
Een extern adviesbur.eau heeft opdracht gekregen op dit
punt nader onderzoek te verrichten . Dit onderzoek moet
met name inzicht geven i n de haalbaarheid van het
bedrijvencentrum op korte en langere termijn en de
omvang en de ontwikkeling in de eerste jar.en .
Rapportage kan v66r de zomer verwacht wor.den .
Enige kengetallen van de toekomstige situatie (t / m 3e fase)
t . o.v. de huidige situatie - volgens opgave WCW - zonder
terreinuitbreiding l:

situatie

terrein
opp . in h

bebouwd
opp . in h

1986
le f ase
2e f ase
3e f ase

36.40
36.40
36.40
36 . 40

3.0120
3.9524

8%
11%

?
?

?
?

bebouwingsl
percentage

v l oeropp . , fsi.
in ha
5 . 5420
7 . 7420
9.2420
1 3.6420

0 . 15
0 . 21
0,25
0 , 37

I aanta l
I
I werknemersj
I
1265
I
1580
I
?
I
?
I
I
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ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
In de inleiding zijn een aantal invalshoeken behandeld
op grond waarvan ruimtelijke claims t.a.v. het onderhavige gebied zijn te verwachten. Daarbij past natuurlijk
de gemeentelijke visie op de ontwikkeling van het
onderhavige terrein zowel in de stedelijke context als
vanuit het gebied zelf. Daarnaast moet de gemeentelijke
overheid een belangrijke rol spelen in de procedures die
moeten/kunnen leiden tot afweging en concretisering van
bovengenoemde ruimtelijke claims.
Binnen dit kader kunnen de volgende zaken genoemd wor den.
a. De positieve visie van de gemeente op de door w.c.w. en
UvA ontvouwde ontwikkelingsmogelijkheden t.a.v. het
w.c.w.-terrein.
Dit tegen de achtergrond van de totale huisvestingsproblematiek van wetenschappelijke en onderwijsfuncties.
b. In het rapport van de Commissie Andriessen "Sterkten
moeten worden uitgebuit" zijn wat betreft de industrie
de volgende aanbevelingen opgenomen:
"Hoewel het wel eens anders lijkt, zijn er zeker kansen
om de forse deuk, die het industriele potentieel heeft
opgelopen, enigermate te herstellen. Daartoe zal de
acquisitie zich moeten richten op de groeisectoren:
(reeds sterk in Amsterdam e.o. vertegenwoordigd) de
communicatie- en infor.matie-industrie, de biotechnologie en (in mindere mate) de offshore-industrie.
Aanbevolen wordt, op deze onderdelen marktverkennende
studies te doen verrichten ; het bestaande bedrijfsleven
moet worden gevraagd, mede op basis van deze studies,
projekten te ontwikkelen".
In het Preadvies van B&W terzake zijn deze aanbevelingen
overgenomen en getracht wordt deze in concreet beleid te
vertalen.
Door de Commissie Andriessen werd tevens als knelpunt
beschouwd het ontbreken van enige relatie op het punt
van research tussen de Amsterdamse universiteiten en het
Amsterdamse bedrijfsleven. Met name werd gewezen op het
gr.ensgebied tussen de medische biologie en de chemie,
waarbij gedacht werd aan toepassingen voor de bio-technologie .
Een transfer.punt , waar kennisoverdracht van universiteit
naar bedrijfsleven zou kunnen plaatsvinden was de
concrete aanbe v eling v an de Commissie Andriessen.
Inmiddels functioneer.t het Tr.ansferpunt Amsterdam als
samenwerkingsverband van UVA, VU en NIKHEF met steun van
de gemeente Amsterdam. Het doel is om bedrijven en
andere organisaties gemakkelijk toegang te bieden tot d e
specifieke kennis en faciliteiten aanwezig bij de twee
universiteiten en het NIKHEF.
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c. Een veel verder gaande vervlechting van wetenschappe lijke
instellingen en bedrijfsleve n is de min of meer recente
ontwikkeling van z.g. research- of scienceparks . Het
gaat hierbij om de ontwikkeling van bedrijfsterre inen,
waarop zich bedrijven (kunnen) vestigen in sectoren die
wel worden aangeduid met termen als high tech, research
and development e.d. Vaak bestaat daarbij in functionele
en ook wel geografische zin een duidelijke relatie met
de wetenschappe lijke wereld, in de zin dat gestreefd
wor.dt naar het corruner.cieel uitnutten van wetenschappelijk onder.zoek, het gebruik maken van faciliteiten
van universiteite n, hogescholen en ander.e wetenschappelijke en onder.wijsins tellingen.
Een tweetal voor.beelden van dergelijke "samenwerkin gsverbanden" gekoppeld aan de ontwikkeling van
bedr.ijfsterr. einen, in de Brusselse agglomeratie zijn de
Vrije Universiteit Brussel en de Universite Catholique
de Louvain.
Er wordt voor. het WCW-gebied ook aan ruimere ontwikkelingsmogelijk heden gedacht, in meer. of mindere mate
vergelijkbaar . met bovengenoemd e voor.beelden. Waar.bij dan
met name aan functies aansluitend bij de thans
gevestigde aktiviteit en behorend tot de als kansr.ijk
gekenschetst e sectoren, mogelijkhede n wor.den geboden.
Orn dit te kunnen beoor.delen, is een ruimtelijke vertaling van de eventuele ontwikkelings mogelijkhede n noodzakelijk, die afgezet moet worden tegen de potenties die
het gebied heeft resp. er gecreeerd kunnen worden. Van
belang daarbij is dat zicht gekr.egen wordt op voorwaarden die vervuld dan wel knelpunten die opgelost moeten
worden, om genoemde ontwikkeling sopties te kunnen
effectueren.
Gedacht kan worden aan:
- verbetering van de bereikbaarhe id per openbaar vervoer
en per auto;
- adequate inrichting van het gebied (4e gener.atie
terr.ein);
- adequate kabels- en leidingeninf rastructuur
(glasvezelka bel);
Orn de mogelijkhede n voor. de Gemeente op dit punt zo goed
mogelijk te benutten dienen de volgende punten aandacht
te krijgen :
- Een adequate situering.
Hiertoe (zie ook 2.2.) moet een grondruil met de in
het plangebied gevestigde wetenschappe lijke instituten
tot de mogelijkhede n behoren.
- Een adequate omvang.
Onderzocht moet worden wat de optimale omvang van een
dergelijk bedrijventer. rein zou moeten zijn en hoe dit
gerealiseer.d zou kunnen worden.
Eventueel kan bezien worden of uitbr.eiding op grondgebied van Diemen, aan de andere zijde van de Ringweg
(AlO) in aanleg, wenselijk en mogelijk is.
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Een ontwikkeling als hierboven geschetst moet ook
betrokken worden bij de in voorbereiding zijnde "Nota
Bedrijventerreinen".
Op de streekplankaart zijn voor het terrein de
bestemmingen "werkgebieden" en "bos- en parklandschappen" aangegeven.
Momenteel is een herziening van het streekplan in voorbereiding. Indien gewenst, i.v.m. het niet passen van
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden op bovengenoemde
bestemmingen, zou in het kader van genoemde voorbereiding actie richting Provincie moeten worden ondernomen.
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5.

JURIDISCH PLANOLOGISCH KADER

5.1

Streekplanniveau
In de tekst van het streekplan ANZKG wordt het WCWterrein niet genoemd bij de behandeling van de Amsterdamse werkgebieden.
Ook in de studienota "Werkgelegenheid en werkgebieden in
het ANZKG" wordt het WCW niet behandeld.

5. 2

Stuctuurplanniveau
Op structuurplanniveau luiden de in deel C opgenomen
passages m.b.t. dit gebied, waarvan de strekking in het
integrale structuurplan is overgenomen, als volgt:
"In de Watergraafsmeer worden weinig ruimtelijke veranderingen voorzien. Zowel woningen als groenvoorzieningen
zullen hun bestemming houden. Nieuwe concentraties van
werkgelegenheid zullen niet aan de langs dit stadsdeel
lopende autoringweg, maar langs het verder gelegen trace
van metro en ringspoorbaan, ontstaan. Ook in de hier
gelegen werkgebieden zijn weinig ingrijpende veranderingen te verwachten. Ten oosten van de
Watergraafsmeer komt een concentratie van werkgelegenheid in het natuur-wetenschappelijk en biologisch
onderzoekcentrum van importantie. Voorzover het terrein
voor de laatste functie niet geheel zal wor den benut,
kunnen daar ook andere univer.sitaire functies tot ontwikkeling worden gebracht".
Op de structuurplankaart zijn voor het gebied de bestemmingen "dienstver lening" en "agrarisch gebied" aangegeven en een mogelijke kortsluitingsroute tussen Kruislaan
en Kramatweg.
Met name de discussie tussen gemeente en provincie ove r
de functie van het onderhavige gebied, in het kader van
structuurplan deel C, vormt de aanleiding om het stree ken structuurplanniveau te behandelen.
Bovendien vormen het huidige streek- en structuurplan
niet geheel en al het planologisch kader om verdere on t wikkelingen, zoals in het bovenstaande beschre v en,
zonder meer mogelijk te maken.
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5. 3

Bestemmingsplanniveau
Ter plaatse vigeerde het globale bestemmingsplan
"Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer".
Dit bestrijkt het gebied begrensd door de Ringvaart van
de Watergraafsmeer, de Molukkenstraat, de spoor.baan
Amster.dam-Hilversum en de gr.ens met de gemeente Diemen.
Er is een tweetal uitwerkingen gemaakt: Uitwerking 1
betr.effende de terreinen rondom Anna's Hoeve plus een
gedeelte ten westen van de Kruislaan; Uitwerking 2
betr.effende de instellingen ten westen van de Kruislaan .
Uitwerking 2 is herzien t.b.v. een radio-chemisch
laboratorium.
Inmiddels zijn voor het gebied vanwege de in deze
opdrachtformulering geschetste ontwikkelingen een
tweetal voorbereidingsbesluiten genomen.
Een voor een gedeelte van het gebied t.b.v. de r.ealisering van de in hoofdstuk 2.2 genoemde water.berging, en
een voor het gehele gebied waarvoor het eer.der genoemde
globale bestemmingsplan "Wetenschappelijk Centrum
Watergraafsmeer" vigeer.de.
Het in vervolg van deze opdrachtformulering op te
stellen "Ontwikkelingsplan WCW" zal de inhoud bepalen
van een binnen de geldende juridische termijnen op te
stellen bestemmingsplan voor het totale gebied van het
laatste voorbereidingsbesluit .
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6.

MILIEU
In en rondom het plangebeid bevinden zich een aantal
infrastruktu rele elementen die potentieele milieuhinder
met zich meebrengen .
Genoemd kunnen worden het Amsterdam-Ri jn Kanaal, het
Spoorwegempl acement "Watergraafsm eer" en de Ringweg
(AlO) in aanleg.
Van deze 3 elementen ziJn het Amsterdam-Ri jn Kanaal en
het Spoorwegempl acement "Watergraafsm eer" niet zoneplichtig in het kader van de Milieuwetgev ing.
Voor zover het spooremplacem ent "Watergraafsm eer." ooit
als zodanig is aangeduid (A-inrichting ), was dit het
gevolg van de toenmalige funktie als rangeer.ter.re in.
Nu het als opstelterrein wordt gebr.uikt vervalt deze
kwalificatie .
Rest de Ringweg (AlO) in aanleg.
In de tot nu toe opgestelde bestemmingsp lannen waarin de
Ringweg is opgenomen wor.dt uitgegaan van een z6nering
van 2 x 400 m uit de as indien het aantal rijstroken per
rijbaan twee bedraagt, en van 2 x 600 m uit de as als
dit aantal drie is.
Daar de situatie bij de knoop AlO/Al nogal divers
is in dit opzicht, zal het op te stellen ontwikkelingspl an WCW nadere uitspraken hierover moeten
bevatten.
Binnen het plangebied wor.den nu twee bodemonderzo eken
uitgevoerd, te weten.
1) Mogelijke bodemverontr einiging in het Volkstuinenp ark
"Frankendael ". Er vindt momenteel een zgn. orienterend
onderzoek plaats. Hier.bij wordt gekeken naar de
verontreinig ings-concent raties van bepaalde stoffen in
de bodem c.q . slib en naar de opname van zware metalen
in groenten.
2) Op het terr.ein Oosterringdi jk 18, 18A heeft een voormalige gasfabr.iek gestaan. Door. het bijbehor.end fabricage precede, kan de gr.end mogelijk verontreinigd zijn
met o.a. teer., cyanide, naftaline en benzol.
Dit orienter.end onderzoek heeft in het vierde kwartaal
van 1985 plaatsgevond en.
Of de grond al dan niet verontreinigd is, kan pas aan de
hand van de resultaten van bovengenoemd orienterende
onderzoeken worden beoordeeld.
Deze resultaten zullen in het op te stellen Ontwikkeling splan WCW worden meegenomen.
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7.

FASERING
De te hanteren fasering bij de uitvoering van het
"Ontwikkelingsplan W.C.W." moet uitdrukking geven aan
het voornemen om een gezamenlijke integrale ontwikkelingsstrategi e voor het plangebied te ontwikkelen
en uit te voeren.
Dat wil zeggen dat:
- De faseerbaarheid van de uitvoer.ing (dus ook het
tussentijdse stoppen ervan) een toetsingscriterium
voor het ontwikkelingsplan is;
in de eerste uitvoeringsfase geen werken ziJn voor.zien, die de uitvoering van de Ringweg (A-10) in
aanleg vertragen;
- vooralsnog niet wordt uitgegaan van een verplaatsing
van de in het gebied aanwezige Volkstuincomplexen ;
- de uitvoering van een structurele verbetering van de
waterhuishoudkundi ge situatie in de Water.graafsmeer
geblokkeerd;
door het ontwikkelingsplan niet wordt
- de realisering van de uitbreiding van het spoorwegemplacement Watergraafsmeer fysiek en in de tijd
wor.dt mogelijk gemaakt;
- de uitbreidingsbehoef te van de in het gebie d
gevestigde wetenschappelijke instituten wo r dt gehonoreer.d.
Op basis van de fasering van het ontwikkelingsplan
kan tevens besloten worden ove r het meest rel e vante moment om een bestemmingsplan op te stellen e n i n
procedure te brengen.

w.c.w.

De tijdsaspecten, die nu te overzien zijn, zijn bijeen
gebracht op de bijgevoegde planning.
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8.

FINANCIELE BESCHOUWING
Het gebied waar.voor. dit ontwikkelingsplan wordt opgesteld,
heeft voor. het gr.ootste deel reeds een bestemming en
een daarbij behor.ende gebruik.
Aanleiding voor. dit plan vormen de intensivering van het
ruimtegebr.uik en de gewenste verbetering van de verkeersontslui ting.
Voorzover de intensiver.ing van het ruimtegebruik plaatsvindt op terr.ein van de huidige eigenar.en zal dit niet
leiden tot financiele consequenties voor de gemeente.
Dit zal wel het geval zijn bij toekenning van de claims
van de N.S., de dienst Openbar.e Werken {waterberging) en
andere gegadigden. Ook infrastr.uctur.ele werken hebben
uiteraard financiele consequenties voor de gemeente.
De verbreding van het N.S.-emplacement zoals in de
opdr.achtformulering vermeld, valt weliswaar binnen het
plangebied, maar de financiele afhandeling van een en
ander. zal op stedelijk niveau geregeld worden.
De binnen het plangebied te realiser.en waterberging
heeft ook een functie buiten het plangebied. Verhaal van
kosten in het kader van het onderhavige plan zal dan ook
alleen plaats moeten vinden voor dat deel dat toe te
rekenen is aan het plangebied. De overblijvende kosten
zullen rnoeten worden gedragen door de Algemene Dienst.
Het gerneentelijk grondbezit in het zuiden van het
plangebied biedt in principe nog
ontwikkelingsmogelijkheden. Deze worden echter in sterke
mate beinvloed door de mogelijke aanleg van verkeersontsluitingen en waterberging. Daar.om kunnen in dit
stadium van planvorming nog geen uitspraken over de
f inanciele consequenties wor.den gedaan.
De verbetering van de verkeersontsluiting zal, afhankelijk van de vor.m waarin dat gebeur.t, aanzienlijke
investeringen vergen.
Deze zullen op de belanghebbenden binnen het plangebied
moeten wor.den verhaald. Over de kosten van de eventuele
aanleg van de verkeer.sontsluiting naar de A 1, zal nade r
over.leg tussen de betrokkenen (Rijkswater.staat, de
Gemeente en de grondeigenaren) moeten plaatsvinden. In
dit stadium zijn hierover noch kwantitatieve noch kwalitatieve uitspr.aken te doen. Wel zal rnoeten worden onderzocht of er mogelijkheden bestaan een beroep te doen op
subsidier.egelingen teneinde een bijdrage te k r.ijgen
ten behoeve van de ve r betering van de infrastru c tuu r .

- 51--

- 52-

9.

WERKPROGRAMMA EN TIJDSCHEMA
Uit het voor.gaande (hoofdstuk 2 t/m 6) ziJn de volgende
akties af te leiden, welke voor.waarde zijn voor het
opstellen van een "Ontwikkelingsplan w.c.w.".
Hoof dstuk

Aktiepunt

Aktie

2. 3.

Onderzoek teneinde de ruimteclaim t.b.v. een water.ber.ging in het plangebied
te minimaliseren

DRO/dow

2.4.

Onder.zoek naar mogelijke
herhuisvestiging van de in
het plangebied aanwezige
Volkstuincomplexen

DRO

2. 5.

2. 7. 2.

I
f

Onderzoek naar een alterI
natieve si tuering voor. een I
Schooltuin van 1,5 ha t.b.v.j
de lagere Tuinbouwschool
"Linneaus"

DRO

Onderzoeken of deze Schooltuin in het plangebied kan
worden ingepast.

DRO

Het doen van onderzoek naar
de mogelijkheid de bestaande auto-ontsluiting te optimaliseren

DRO

I

Het onder.zoeken, welke consequenties (ruirntelijk en
technisch) de verbreding va~
de ontsluitingsweg over de
Ooster.r.ingdijk met zich
br.engt.

DRO/ dow

Het interpreter.en van de biJI
de Wetenschappelijke Instituten gehouden verkeer.sI
enquete en het op basis
I
hiervan starten van het
I
overleg met RWS over een
I
directe aans lui ting op de

DRO / rws

A-1.

I
I
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Hoofdstuk

Aktiepunt

Aktie

2. 7. 5.

Het inbrengen van de uitkornsten van de studie naar
de gebr.uiksrnogelijkheden
van de Ringspoor.baan in het
ontwikkelingsplan w.c.w.

DRO

Het op basis van de uitkornsten van de bij de Wetenschappelijke Instellingen
gehouden ver.keer.senquete
onderzoeken van een optirnaliser.ing van de aansluiting van het plangebied op
regionaal en nationaal O.V.

DRO/ gvb

2.7.6.

Het bepalen van de exacte
plaats van de in het plangebied gepr.ojecteerde r.eser.ver.ingsstrook t.b.v.
kabels en leidingen.

DRO /
Gem. Nutsbebedri jven

J.

Het nader concr.eet onder.bouwen wat betreft ornvang,
organisatie en verschijningsvor.rn van de ingediende
uitbr.eidingsbehoefte van
de in het plangebied gevestigde Wetenschappelijke
Instellingen.

Wetensch.
Instituten

Het nader conc r. eet onderbouwen van de voorgestelde
faser.ing van deze uitbr.eiding.

Wetensch .
Institute n

Het onderzoeken van de te
creeren voorwaarden teneinde een bedri jventerr.ein
optirnale ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen bieden.

DRO /
Wetensch.
Instituten

4.

Het doen van voorstellen
voor een integ r ale r.uimte1 i jke inrichting van het
gebied.

6.

Het opstellen van een zonering in het kader van de
Wet Geluidhinder voor de
Ringweg (A-10) .

I
I

DRO

I

DRO
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Hoofdstuk

8.

i\ktiepunt

Aktie

Het inbrengen van de resultaten van de onder.zoeken
naar. bodemver.ontr.einiging
in het Ontwikkelingsplan.

DRO

Financiele evaluatie van het
Ontwikkelingsplan.

GRB

De Wer.kgr.oep neemt zich voor dit werkpr.ogr.amma v66r. de
zomer 1986 af te r.onden en hoopt na de zomer het
"Ontwikkelingsplan w.c.w." aan het Bestuur te kunnen
aanbieden.
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