
Aanvullingen bij het 30e VAP (online) overleg van 7 oktober 2020. 

Aan de hand van een Powerpointpresentatie werden de punten toegelicht door Rijkswaterstaat en 
IXAS.

Aanvullende onderwerpen:

 Er is vervuilde grond bij de tunnel aangetroffen die binnenkort weggehaald zal worden. 
Waarschijnlijk gaat het om illegale diesellozingen door sloperijen die er destijds aanwezig 
waren. 

 Het plantseizoen voor bomen is van december t/m maart: het eerste deel van de aanplant 
komt in de periode van december 2020 t/m 2021, het tweede deel van december 2021 – 
maart 2022. (zie kaartje presentatie). Voor de aanplant plaatsvindt zal er worden gekeken of
de grond geschikt.

 Wanneer komt de aanplant van bomen voor het Bijlmerpleinpad, het Kelbergenpad en het 
Nellesteinpad? 

 Het participatietraject voor de opvulling van 8 plekken op het tunneldak

Tijdens deze vergadering was ook aanwezig de heer Age Niels Holstein. Hij is onlangs door de 
Gemeente aangesteld als projectleider voor het participatietraject voor de invulling van het 
tunneldak.  Hij is zich aan het inlezen over alle ideeën die er tot nu toe tijdens informatie-
bijeenkomsten al zijn ingediend. Hij benadrukt dat uiteindelijk het bestuur (Gemeente na advies 
Stadsdeel) het besluit zal nemen. 

Er wordt aangegeven  bewoners die rondom de Gaasperdammerweg wonen bezorgd zijn dat er 
lawaai gevende activiteiten komen op het tunneldak, dat verhoogd tussen de Bijlmer en 
Gaasperdam ligt, waardoor geluid ver draagt. 

Desgevraagd wil Age Niels Holstein graag met een delegatie van 3 of 4 personen uit de AGG 
praten (worden online gesprek(ken) vanwege corona.

Van belang voor Kelbergen:

 De aanvoer van grond voor de aanleg van het park zal niet door Kelbergen gaan, maar over de 
noodweg die er ligt. 

 Er volgt bericht wanneer bomen langs Nellestein- en Kelbergenpad  worden geplant.
 De wilgentenenschutting is hersteld waar mogelijk. T.z.t. zal met bewoners en Stadsdeel (die 

onderhoud moet gaan doen als de tunnel en het park klaar zijn) worden overlegd of schutting 
behouden moet worden of weg moet. 

 Op dit moment wordt er met auto's gereden in de buurt van het Nellesteinpad. Dat heeft te 
maken met de werkzaamheden  voor de parkbrug.

Amsterdam, 7 oktober 2020.

Verslag Nel Wiersma, secretaris BBK.

Informatie vindt u op: 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/#.X37_wtAzbcc




