
Zienswijze KasKantine op het Stedenbouwkundig Plan van Strandeiland 
 
De KasKantine is een coöperatie voor en door Amsterdammers en ontstaan uit een 
groeiende behoefte om toekomstbestendiger te zijn in deze tijd met veel maatschappelijke 
onzekerheid en onrust met betrekking tot klimaatverandering en globalisering. We zijn een 
experiment aangegaan om uit te vinden wat voor levensstijl zich ontwikkeld als je rekening 
houdt met de beschikbare draagkracht van de buurt en van de aanwezige natuur.  De 
coöperatie heeft als doel een lokale kringloopeconomie en deeleconomie te creëren 
waarin we natuurlijke en economische kringlopen bestuderen en benutten in innovatieve, 
kleinschalige en laagdrempelige projecten en ondernemingen. De Kaskantine runt een 
verplaatsbare restaurant-tuinderij bij het Delflandplein, en is trekker van een 
voedselsurplusproject in het FoodCenter en een regeneratief aquacultuurproject in de 
Tuinen van West (www.kaskantine.nl).  
 
We hebben veel belangstelling voor de gebiedsuitbreiding van Amsterdam richting IJmeer. 
Vanuit onze invalshoek vragen we hierbij om in het plan een aantal extra vragen en 
onderzoeksrichtingen op te nemen voor een concrete invulling van het plan en voor het 
zetten van de eerste stappen in de uitvoering. 
 
We denken dat nieuw, interessant en relevant beleidskader voor dit gebiedsplan nog op 
de valreep meegenomen kan worden als kader voor verdere onderzoeksrichtingen voor de 
invulling van nieuwe gebiedsfuncties en als voorbereiding van het bestemmingsplan. Het 
gaat hier om de Watervisie Amsterdam 2040, de Agenda IJsselmeergebied 2050 en het 
Programma Natuurontwikkeling 2019-2023 van de Provincie Noord Holland.  
 
In de “Agenda IJsselmeergebied 2050, Krachten bundelen voor het Blauwe Hart” zijn 
belangrijke tegenstellingen in de discussies rond het gebruik van het IJsselmeergebied 
tussen natuur, recreatie en verstedelijking, die decennia lang fundamentele oplossingen in 
de weg stonden, theoretisch opgelost onder leiding van hoogleraar Frits Palmboom 
(TUDelft). Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de onbekendheid van de meren bij de 
stedelijke bewoners, de fysiek soms moeilijke toegankelijkheid, de volgende uitdaging is 
om voldoende draagvlak te creëren voor de  (dure) voorgestelde technische ingrepen. Het 
IJsselmeergebied moet een “Blauw Hart” worden in plaats van een afvoerputje in de 
achtertuin van de omliggende steden zoals het nu vaak wordt behandeld. 
 
Het Strandeiland, en het “cadeautje voor Amsterdam” het Buiteneiland, en het water er 
omheen, zullen in deze kwestie een cruciale rol spelen.  De kern van het probleem is dat 
met name de randmeren volzitten met voedingstoffen (stikstof, fosfaat) en dat er moet 
worden voorkomen dat er meer voedingstoffen bijkomen (via runoff van stedelijke 
gebieden en via de IJssel en de Eem) maar dat er ook een enorme hoeveelheid uit moet 
worden gehaald om helder water en biodiversiteit terug te krijgen.  
Rietgebieden (helofytenfilters) zijn hierin genoemd als een centraal instrument. Die maken 
het water schoon en creëren tegelijkertijd habitat voor de zich herstellende fauna. 
 
In het gebiedsplan worden al uitstekende centrale en professionele maatregelen 
voorbereid die het probleem tegengaan, zoals nutriëntenextractie uit rioolwater en een 
aantal hectares zuiverend rietlandschap. Wij zijn ervan overtuigd dat de milieubewuste 
IJburgers en andere Amsterdammers, burgers en het bedrijfsleven, hier een extra 
belangrijke bijdrage aan kunnen leveren, met zelf- geïnitieerde en zelf-gefinancierde, 
haalbare en schaalbare maatregelen. Dit soort projecten zullen de discussie en de 
betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling van de grootschalige ingrepen vergroten en 

http://www.kaskantine.nl/


daarmee het draagvlak dat nodig is voor de uitvoering van de IJsselmeeragenda 2050. 
Ook de AMS en Wageningen University (Wiskerke, 2018) laten in recente onderzoeken 
naar de opkomst van een circulaire economie zien dat in een gebiedsuitbreiding als IJburg 
rekening moet worden gehouden met beide scenario's:  smart en kapitaalintensief (Smart 

Metropolitan) en zelfsturend en kleinschalig (Resilient Metropolitan).  
 
We hopen dat dit uitzicht expliciet in het hoofdstuk van het gebiedsplan over participatie 
kan worden opgenomen. 
 
Bij het centraal worden van de nutriëntendiscussie en in het algemeen de 
grondstoffenkringlopen als megatrend voor de manier hoe we met onze omgeving 
omgaan, in dit geval aan de rand van het IJmeer, komen diverse mogelijke spin-off 
projecten in beeld op het gebied van innovatieve bouwmaterialen en biomassa voor 
energie en voedselproductie en nieuwe recreatie- en parkgebieden. Ook voor dit soort 
projecten geldt dat ze erg interessant zijn voor burgers en het lokale bedrijfsleven, en dat 
zij naast de overheid,  een hoofdrol kunnen spelen in de ontwikkeling ervan. Een aantal 
inspirerende voorbeelden vind u terug in de annex. 
 
Deze projecten maken een aanspraak op de openbare ruimte. In het gebiedsplan worden 
ze nu echter (nog) niet als maatschappelijk voorziening gezien en erkend.  
We stellen daarom voor om alvast hiervoor een zoekgebied te introduceren waarbij 
gekeken wordt of (1) ze kunnen worden toegevoegd aan bestaande 
voorzieningenbestemmingen op het Strandeiland (combinaties groen-tuin, of dak-tuin), (2) 
extra ruimte wordt gereserveerd (grotere werf, grotere rietwaterzuivering) of (3) extra 
ruimte wordt gecreëerd (meer openbaar dakoppervlakte, drijvend groen en drijvende 
bouwobjecten).  
 
Dit zoeken naar (extra) gebied en naar de precieze gebiedsfuncties kan in een 
placemakingsproces gebeuren.  
We stellen voor: 
1. Deze nieuwe gebiedsfuncties voorlopig “ecologische buurtfuncties” te noemen 
2. De komende tien jaar een zoekgebied van 10% van de openbare ruimte in te stellen als 
redelijk en beschikbaar (4 hectare op Strandeiland en 40 ha op het omliggende water). 
Binnen deze zoekgebieden zouden dan placemakingprocessen begonnen kunnen worden 
met als doel die functies later te gaan vervullen. 
Voor dit percentage van 10% verwijzen we graag naar discussies die recentelijk worden 
gevoerd in de Raadscommissie Kunst, Diversiteit en Demokratisering (KDD), waarbij tot 
een gebiedsnormering van buurtbeheersfuncties getracht wordt te komen.  
 
De placemaking dient als experiment voor de latere buurtfuncties en projecten. Ervaring 
laat zien dat deze experimenten (doordat het experimenten zijn) niet van te voren in een 
specifieke bestemming zijn te gieten. In de commissie DKK wordt hier daarom wel van 
“vrije ruimte” of “ruimte voor experiment” gesproken. Ook blijken dit soort buurtprojecten 
vaak inherent multidisciplinair en multifunctioneel. 
 
We pleiten ervoor om binnen de genoemde zoekgebieden in  ieder geval de komende tien 
jaar dit soort experimentele ruimte (“witte gebieden”) op te nemen als landingsplaats voor 
dit soort placemaking, met als randvoorwaarden uiteraard de nu geldende doelen uit de 
structuurvisie, watervisie en het provinciaal natuurplan voor omgevingswaarden en 
biodiversiteit. 
 



 

 

Samenvattend komt ons verzoek voor aanpassing van het plan Strandeiland op het 
volgende neer: 

1.  Neem in de maatschappelijke voorzieningen alvast een categorie “ecologische 
buurtfuncties” op. 
2.  Maak een zoekgebied voor deze functies, 4 ha landkavels en 40 ha waterkavel. 
3.  Neem placemaking op als instrument, dus als mogelijke experimenteerplekken met 
vrije bestemming, voor deze functies, binnen deze gebieden. 
 

We wijzen er tenslotte op dat het in ieder geval benoemen van deze punten in het plan 
alvast een discussie kan initiëren binnen de verantwoordelijke raadscommissies wat een 
enorme tijdswinst kan opleveren in het traject bij de vaststelling van het bestemmingsplan, 
mede omdat Waternet als autoriteit functioneert voor de waterkavels.  
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