Corantijnstraat input/wensen uit de buurt
input/wens
beleid / beheer
biodiversiteit/groen
overweging
De ambitie om voorbeeldstraat Bij alle projecten in de gemeente Amsterdam wordt gewerkt volgens de
te zijn voor hele duurzame straat richtlijnen voor een zo duurzame mogelijk inrichting. We hebben het
van Amsterdam
dan over rainproof, biodiversiteit, warmte en klimaatadaptief. Zaken die
in de beinvloedingsfeer van de gemeente zijn. Overige acties in het
kader van verduurzaming moeten opgepakt worden door
buurtbewoners zelf.

veiligheid / techniek
overweging
I.v.m. paalrotting kan de grondwaterstand
niet omlaag. i.v.m. huidige bomen kan de
grondwaterstand niet omhoog. Dit zorgt
voor beperkingen in het ontwerp (zowel
boven als ondergronds)

JA/
opmerkingen/ toelichting
NEE
NEE Project gaat over de fysieke leefomgeving van de
openbare ruimte. Gemeente geen invloed op
particulier bezit. Bijkomende acties als groene daken
etc zijn voor bewoners zelf. Wel kunnen we een
avond organiseren waarbij we grote groep bewoners
kunnen informeren over de eigen mogelijkheden.

Biodiversiteit vergroten

A.d.h.v. de Puccini groen kan er heel goed rekening gehouden worden
met inheemse beplanting en de ecologische groenstructuur. Door hier
op aan te sluiten en de biodiversiteit te vergroten.

JA

Grote wens naar het aantrekken
van diverse vogels en insecten.

bij de plantenkeuze is het goed mogelijk rekening te houden met deze
wens

JA

Grote verscheidenheid aan
planten en bomen

Bij plantenkeuze is het ook vanuit beheer goed mogelijk rekening te
houden met deze wens. Plantkeuze hangt samen met de vorm van
beheer (gemeente/zelfbeheer)
Hoe ouder de bomen (in gezonde staat) hoe beter dit is voor de
biodivesiteit. De bomen zijn kern gezond, maar wel op leeftijd.

JA

Sierappels houden

Kastanjebomen houden vs
Kastanjebomen
verplaatsen/vervangen t.b.v.
gunstiger ontwerp
Grote plantvakken

Plantvakken verdelen aan twee
kanten
Groen voor dode gevel
muziekschool

Inheems groen draagt veel bij

Door het behoud van de Sierappels komen er JA
beperkingen met zich mee (punt 6). Er mag
niet teveel in de grond geroerd worden en
de boomspiegel (circa 3m) vrij houden van
planten.

Het beleid is allen bomen te handhaven tenzij dat niet nogelijk of
JA
wenselijk is. De bomen zijn heel belangrijk voor het beeld en zorgen
voor veel verkoeling (hittestress tegen gaan). Ze gaan nog makkelijk
jaren mee en vormen geen gevaar.
Uitbreiden en toevoegen van plantvakken is mogelijk. Plantkeuze hangt Let op zichtlijnen bij plantvakken op hoeken JA
samen met de vorm van beheer (gemeente/zelfbeheer). Vanuit Puccini
wordt minimale breedte va 2,5 meter voorgeschreven.
Vast houden aan het bestaande profiel vanwege de bestaande bomen
en de buurt indeling is van belang
Is een schaduwkant waar het groen minder goed tot zijn recht zou
komen

NEE
NEE

Geeft eerder de mogelijkheid om tegen de dode
gevel fietsen rekken te plaatsen.

visie op geveltuinen

Geveltuinen groot

Geveltuinen klein

Ook planten aan schaduwkant

watervoorziening voor planten

Doorsteek door groen vs Geen
doorsteek door groen
Groen gelijk verdelen aan beide
kanten van de (gecentreerde)
rijbaan

De gemeente vindt dat de innvulling van geveltuinen juist door
bewoners zelf bepaald moeten worden. Het staat bewoners vrij om
samen met buren een plan te maken dat goed op elkaar afgestemd
wordt.
voor de bewoners aan het schoolplein essentieel om grotere
geveltuinen aan te leggen. Geveltuinen worden alleen aangelegd in
combinatie met contract voor zelfbeheer
Geveltuinen in de straat dienen de gegeven diepte aan te houden i.v.m.
de trottoir breedte. Geveltuinen worden alleen aangelegd in
combinatie met contract voor zelfbeheer.
De huidige beplanting rondom de boomspiegels worden behouden. Het
vergroten van het groen aan de zuidkant is lastig vanwege
uitstapstroken parkeerplekken (fiets en auto)
dat is niet zo eenvoudig. Voor een aansluiting op waternet moet de
rekening betaald worden en dat kan niet de gemeente zijn. Voor pomp
met hemelwaterafvoer geldt dat het een drinkwater is wat heel moeilijk
te communiceren is met kinderen. Alternatief zou zijn hemelwater
boven de grond opvangen dat zo gebruikt kan worden.
Door de lengte van de groenstrook en feedback vanuit de buurt blijken
doorsteken nodig te zijn.
Door functies in de ondergrond en de wens om de boomvakken met
sierappels te behouden is het niet mogelijk om de groenvakken aan
beide zijde van de rijbaan gelijk te maken.

JA

Zo kunnen de bewoners veiliger uit te woningen
stappen

JA

JA

Hemelwater is onveilig als drinkwater. Dus
kan niet dmv pomp open en bloot
aangeboden worden. Uitzoeken of iemand
dmv een sleutel bv kraan wil beheren?!?

Indien mogelijk en gelegenheid in gekozen ontwerp

JA/NE itentie om te regelen is er, alleen nog zoeken naar
E
mogelijkheid om veilig te realiseren.

JA
NEE

