Beknopt verslag gesprek met de heer Hupkens van AM
Op 12 april heeft er op verzoek van AM een gesprek plaats gevonden op de Busch 1.
De heer Hupkens van AM heeft gehoord van mijn bezwaren tegen het doorgraven van de
Busch en de vele bootjes die er in de toekomst bijkomen. Dit zal de druk op de natuur
onacceptabel doen toenemen. De Heer Hupkens komt samen met de heer Graat van
Staatsbosbeheer. Zij willen de zorgen die hierover zijn wegnemen. Ik heb me tijdens het
gesprek laten ondersteunen door het Natuurinstituut.
De samenwerking met het SBB is tot stand gekomen omdat SBB, aan de rand van het gebied
een soort invlechting tot stand wil brengen, de natuurgebieden de stad in willen brengen.
SBB is voor de ontwikkeling van de natuur, maar ook om de natuur toegankelijk te maken.
Tot mijn spijt is de heer Graat van Staatsbosbeheer niet gekomen, ook geen afbericht,
waardoor de zorgen over de natuur niet besproken konden worden. In het gesprek wordt
wel duidelijk, dat het doorgraven van de Busch, ons erfgoed en onderdeel van de dijken in
het Oer-IJ gebied, de gevolgen hiervan op de natuur groot zijn en dat je dat niet zou moeten
doen.
De waterwoningen en de vele bootjes, de heer Hupkens verklaart, dat wij een gezamenlijk
belang hebben. We kunnen in de gronduitgifte voorwaarden, in een kwalitatief beding
vastleggen. Vaarverbod in de broedtijd en alleen bootjes met E-voortstuwing toestaan,
wat je dan voor het hele natuurgebied moet laten gelden.
Mijnheer Graat kan alles vertellen over de status van het natuurgebied, de heer Hupkens:
AM gaat niet een natuurgebied vernietigen, het is ook niet de bedoeling om geluidsoverlast
te veroorzaken. Het is de bedoeling, dat de mensen met kano’s, of een fluisterbootje een
vaartochtje kunnen maken. AM heeft een visie op het plan, zij gaan alleen mensen werven,
die de planvorming onderschrijven, AM wil het plan zo positioneren, dat je het wel uit je
hoofd laat, de afspraken niet na te komen, er is ook sociale controle.
De heer Hupkens, we praten nu nog over het schetsplan, al de adviezen die wij hebben
gehoord, moeten nog in het plan verwerkt worden. In de zomer in het VO stedenbouw
overleg, komt er een uitnodiging voor de volgende participatie bijeenkomst.
De verlenging van de periode van het spreekverbod voor de bewonerscommissie, is door
hen zelf verzocht, eerst punten geheel afwikkelen en dan naar buiten toe. AM wilde graag in
een eerder stadium naar buiten treden.
Recapitulatie:
De bedreiging van de natuur door de jeugd, het gebruik van het natuurgebied als pretpark, is
wat de bewoners van de Busch, de bewoners van het Uitgeestdeel en omliggende straten
van het gebied, het meest pijn doet. Het doorgraven van de Busch en het aanleggen van een
parkje, een toekomstige hangplek, moet niet gebeuren. Het niet handhaven in de broedtijd,
borden met verboden en niet handhaven, wakkert het gedrag van de jeugd aan. Jammer dat
de SBB niet gekomen is, de heer Hupkens vermoedt dat hij ziek is.
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