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Osdorper Binnenpolder 
in groot gevaar 

De dsdorper Binnenpolder, overblijfsel van het grote basis van verplaatsing" is, 
veenweidegebied, waaruit Holland eens _ bestond, heeft Er is echter besloten het hele 
een grote rijkdom aan weldevogels, zoals grutto, tureluur, gebied aan te kopen voor 
ki lt h I k t Elk J I b 

- / 94.037.450,-,. waarbij B &- W 
ev en se o e s er. voor aar gaan ve e ewoners van - bevoegdheid kregen het grondge-

de westelijke tuinsteden kijken, of de weidevogels weer bied waarover op 5 februari ;1. nog 
aangekomen zijn. A_ls de plannen van het_ gemeentebe- geen overeenstemming was, aan 
stuur doorgaan, staat dit allès op de nominatie om te te kopen voor maximaal 
~_erdwlJn!"· --·~. __ . ~ / 16.763.625,-. 
In het kader van de hèrvestiging , raad'. Ook heeft het provincie,. De waarheid is gèwoon dat. ~r 
van- bedrijven; die in het Tuin• bestuur van Noord-Holland om voor deze aankopen te weinig 
bouwgebied Sloten moeten wij- bovengenoemde redenen de aan-- . geld is en dat de gemeente zich 
ken voor het "Olympisch Dorp",· 1eg van een tennispark en een ': rijk ge_rekend heeft met de subsi
wil het college van B & Wen in het kinderboerderij in deze polder af- __ dies u1t'_Den Haag. 
kielzog de meerderheid van de gewezen. _ _ _ Bovendien heeft het gemeentebe
gemeenteraad nu ook deze pol· Allengs ~egint_duidelijk te worden, · stuur de. economische waarde 
der maar' gaan opvreten. dat de wtvoe_rmg van ~e plannen van de tumcentra aan de Louwes• 
Twee plekken komen nu het eerst voor de ~onmgbouw, m he_t tuin~ _ weg zwaar onderschat. Om nu 
in a1mmerking, te weten de hoek bouwgebied S!oten · in _gevaar toch te proberen binnen de ge
Ookmeerweg/Osdorperweg en komt als de tuincentra met ver- . - raamde bedragen te blijven, pro~ 
een plek aan de Ookmeerweg ten plaatst kunnen worden. · beren .B & W hun financiële speel• 
westen van de parkeerplaats. ' ruimte te vergroten door vervan'-
Op beide plekken moeten -tuin- bát is althans de strekking van tiet · gende grond aan te bieden in de 
centra verrijzen, die van de Lou• verhaal dat burgemeester en wet- Osdorper Binnenpolder, dat toch 
wesweg komen. Van verschillen- houders voorschotelen aan de ge• al gemeente-eigendom was. 
de kanten zijn hierteg~_n bezwa• meenteraad. _ Zo van mondje dicht, niemand 
ren gerezen, maar het hJkt dat h~t .. . ; heeft het in de gaten... En zo 
gemeentebestuur zich te zeer m Ze schnJven aan de gemeente• mogen de Westelijke Tuinste• 
de nesten heeft Q.ewerkt ?m hier· raad dat ze i~dertijd be~loten heb• den" nog meer van h~n groen 
aan op een redellJke manier tege• ben het Tumbouwgeb•.~d Slot~n opofferen.· 
moet te komen. Hoe valt anders te aan te kopen, waarb11 , het uit• Namens groen Amsterdam 
verklaren, dat zelfs de bezwafen gangspunt "sqhadeloosstelling op - Jan Hendrik Binnik 
van .de stadsdeelraad OsdQrP, 
een bestuursorgaan, dat doo(de 
gemeenteraad zelf is tngestelc;I; zo 
maar van tafel geveegd worden? 
Ook _ het . iware pleidooi dat het 
'raadslid Roel van Duijn in de 
gemeenteraad hield vóór behoud 
van deze mooie polder, heeft het 
college van B & W nog . niet 
kunnen ovèrtuigen. · 

Het grootste bezwaar komt in het 
kort hier op neer: geen aantasting __ 
van déze· mooie polder vanwege 
de grote landschappelijke en· na- . 
tuurhistorische waarde, waaron- ,: 
der die als broedplaats- voor wei• ' 
devogels. _- · 
Dat komt niet uit de lucht vallen, 
want al in 1980 heb.ben jongeren 
van de afdeling Dwergstern van 
de Alg. Christelijke Jeugd bond· 
van Natuurstudie en Natuurb~-· 
scherming hierover een inventari
satierapport geschreven, dat o.a. 
aanqeboden is aan de gemeente· . 

Ook dit uitzicht op de molen stal!t op het punt te verdwlfnen, 
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