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Datum: 10 augustus 2018   

 

Betreft: Inventarisatie van bomen en struiken, The Green Living Lab 

 

Geachte mevrouw Colgan, 

Op uw verzoek heb ik op 26 juli 2018 de beplanting op het terrein geïnventariseerd. Op de 

luchtfoto in bijlage is te zien dat het terrein aan de west- en noordzijde wordt begrensd door 

de Gustav Mahlerlaan, aan de zuidzijde door De Boelelaan en aan de oostzijde door een zone 

met groentetuintjes en daarnaast een tijdelijk parkeerterrein. 

 

1. Algemene info 

Het perceel is een restant van een groot schooltuincomplex. Toen in het begin van de jaren ’60 

de tuinstad Buitenveldert werd aangelegd werd langs De Boelelaan een parkstrook aangelegd 

met daarin de schoolwerktuin en het sportcomplex. Eerder was de natte Buitenveldsepolder 

opgehoogd met enkele meters zand.  

Het terrein vormde gedurende decennia de kennismakingsplaats voor duizenden Amsterdamse 

stadskinderen met groen, natuur en zelf planten kweken. 

De schoolwerktuinen verloren hun functie rond 2012 en sindsdien is het grootste deel van het 

terrein verdwenen. Op het huidige restant stonden indertijd diverse gebouwen die links en 

rechts werden omgeven door bomen en struiken.  

Vanwege het educatieve karakter is de beplanting destijds aangeplant in grote diversiteit. 

Ondanks de jarenlange verwaarlozing is deze structuur nog gemakkelijk herkenbaar. 

Sinds enkele jaren is op het terrein The Green Living Lab gevestigd. Door het hier geboden 

programma, de nieuwe inrichtingselementen en de ambiance hebben velen ontdekt dat dit een 

bijzonder stukje Zuidas is. De hittegolf van de maand juli toonde aan dat de Zuidas een Urban 

Heat Island is geworden door de volledige verstedelijking. Op de middag van de 

inventarisatie, donderdag 26 juli, liep ik vanaf het NS-station Zuid via de Gustav Mahlerlaan 

naar The Green Living Lab, wat die dag bijna niet vol te houden was door de enorme hitte.  

Aangekomen in de tuin ervoer ik het aangename microklimaat van deze groene oase:  

de gevoelstemperatuur leek ongeveer vijftien graden lager dan op de straten eromheen. 

 

2. Vraagstelling 

Door u is gevraagd om te inventariseren welke bomen en struiken op het terrein aanwezig zijn 

en een indicatie van de leeftijd van de bomen te geven. 

Gezien mijn bekendheid met de historie van het terrein heb ik ook gekeken naar 

beplantingsstructuur en samenhang en naar de potentie van het terrein, vooral de met 

opgaande struiken en bomen beplante randen.  

In paragraaf 3 vindt u het resultaat van mijn analyse. 

 

3. Resultaten van de inventarisatie op 26 juli 2018 

A. Sortiment 

Algemeen 

Op het geïnventariseerde terrein is een opvallend grote diversiteit aan grote 

boomsoorten, klein blijvende bomen, hoge heesters, lage heesters, klimplanten 

en bodem bedekkende planten aanwezig. Vele ervan produceren eetbare 

vruchten. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het vroegere gebruik van het 

terrein als schoolwerktuin. Vanwege educatieve functies wilde men de 

gebruikers de enorme variatie in de natuur tonen.  

Werkwijze  
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Eerst is de westelijke strook vanaf De Boelelaan naar het gebouw The Edge 

geïnspecteerd. Daarna is de noordzijde van het terrein beoordeeld. 

Daarna is de oostelijke strook lopend van De Boelelaan in noordelijke richting 

beoordeeld. 

Resultaat 

1. Westelijke strook 

De westelijke strook langs de G. Mahlerlaan en de VU-gebouwen is van 

zuid naar noord geïnspecteerd. Hierbij zijn de volgende boomsoorten en 

maten aangetroffen. Bij sommige soorten staat een relevante opmerking; 

wanneer er geen opmerking staat is de betreffende boom in goede conditie. 

Om zich te kunnen oriënteren staat op enkele punten cursief en klein een 

plaatsaanduiding tussen de aangetroffen boomsoorten. 

Kers, tweestammig, stamdiameter 30 cm. 

Kers, stamdiameter 50 cm. 

Kers, tweestammig 40 cm 

Kerspruim, 20 cm 
Voetgangersentree 

Hazelaar, 10-stammig, 10-15 cm 

Kerspruim, 30 cm 

Els, 50 cm, slechte conditie 

Ginkgo, 50 cm 

Ginkgo, 40 cm 

Himalayaceder (C. deodara), 55 cm  
Grote entreepoort 

Iep, 25 cm, ongeveer 15 jaar 

Gele kornoelje, 25 cm 

Walnoot, 70 cm, op gazon 

Japanse abrikoos, 25 cm 

Kerspruim, 40 cm 

Appel, 25 cm 

Kerspruim vierstammig, 60 cm 

Sierappel, 25 cm 

Bergiep, 60 cm, op hoek naast toegangshek aan noordzijde. 

2. Noordzijde 

Zwarte els, 50 cm 

Veldesdoorn, 2x,70 cm 

Gele kornoelje, 35 cm 

Sierappel, 2x, 25 cm 

Haagbeuk, 3x 60-80 cm, groep in noordoostelijke hoekpunt 

Himalayaceder,60 cm 

Krulwilg, 2x, 50 cm, 30 jaar oud, liggend 

3. Oostzijde 

Ginkgo, 50 cm 

Haagbeuk, 50 cm 

Treurberk, 40 cm met stinsenflora eronder 

Watercypres, 100 cm, zeer imposant 

Moerascypres, 80 cm, mooi ensemble samen met Watercypres 

Levensboom, 50 cm 

Gele kornoelje, 35 cm, veel smakelijke vruchten 

Eik + Es,15 cm, jong 

Gele kornoelje, 30 cm, veel smakelijke vruchten 
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Paarse esdoorn, (A. spaethii), 30 cm 

Ginkgo, 50 cm 

Levensboom, 50 cm 

Spar, 60 cm 

 

B. Leeftijd 

De meeste van de onder A 1 tot en met A 3 genoemde bomen hebben een 

leeftijd van naar schatting 55 jaar ervanuit gaande dat ze bij aanplant al enkele 

jaren oud waren. Ze dateren uit de aanlegperiode van de schoolwerktuin. 

Hier en daar staan enkele jonge bomen met een leeftijd van 10 tot 20 jaar. 

 

C. Beplantingsstructuur 

De hoofdstructuur bestaat uit twee parallelle plantstroken die noord-zuid 

gericht zijn met daartussen een vrije midden zone. 

De individuele bomen en grote heesters zijn destijds op zodanige afstand van 

elkaar geplant dat ze nu een geheel vormen.  

Veel bomen hebben voor mens of dier een eetbare vrucht. 

Onder de grootste bomen groeit vaak een tweede laag van kleine bomen of 

heesters.  

Op veel plaatsen groeit daaronder een lage heester, een stinsenplant (specifieke 

bolgewassen).  

In enkele bomen groeien klimplanten als Hop en Kamperfoelie. 

Er is sprake van 4 lagen beplanting. 

Omdat de twee plantstroken min of meer noord-zuid gericht zijn en enige 

tussenafstand hebben geven ze een prima beschutting tegen wind. Er is 

voldoende tussenruimte tussen de stroken voor een goede zoninstraling tot op 

de bodem. De tussenruimtes zijn nu met gazon, tegels, houtsnippers of 

groenten bedekt. 

Rechts van de oostelijke strook staat nog een rij laagstam fruitbomen die 

gevaar loopt om te verdwijnen door voorgenomen bouwplannen. Omdat deze 

fruitbomen pas enkele jaren staan is het goed mogelijk deze te verplanten naar 

de nu nog lege midden zone. 

De hierboven beschreven structuur garandeert ook een hoge waarde voor 

vogels, insecten en kleine zoogdieren. 

 

D. Verborgen waarde en potentie voor de toekomst 

Naast de onder A genoemde bomen is een groot aantal heesters met eetbare 

vruchten aangetroffen. Ik noem hier de belangrijkste: braam, vlier, hazelnoot, 

bottelroos, liguster, mahonie, bamboe, hop. 

Door de aanplantwijze, de leeftijd en het sortiment is dit feitelijk een van de 

oudste foodforests van Nederland. Momenteel worden overal in Nederland 

voedselbossen ontwikkeld en aangeplant en wil men experimenteren met 

plantwijze en sortiment. Het systeem wordt als een alternatieve vorm van 

voedselproductie gezien. Meestal worden maagdelijke terreinen zonder 

beschuttende beplanting gebruikt en duurt het vele jaren voor van enige 

ontwikkeling sprake is, in Nederland zijn nog nauwelijks voorbeelden van 

ontwikkelde voedselbossen. Hier ligt er een! 

Ik zie de volgende mogelijkheden: 

• Breng nauwkeurig de soorten in kaart met behulp van de 

planttekeningen of kennis van de voormalige medewerkers. Er zijn nog 
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enkelen van de mensen die hier werkten in dienst van de Stad 

Amsterdam. 

• Zie dit terrein als unieke kans voor onderzoek om binnen het Urban 

Heat Island van de Zuidas onderzoek te doen naar de effecten van 

volwassen groen. 

• Dit terrein is straks het enige groenobject met vijftig jaar historie in de 

Zuidas. Zie dit als een kans voor onderzoek en recreatieplaats voor de 

mensen uit de omringende kantoren. 

• Met zeer geringe investeringen ligt hier een park met historie wat veel 

bij kan dragen aan het verblijfsklimaat en -kwaliteit voor de omgeving. 

• De oost- en westranden van het terrein en het middengebied leveren tal 

van mogelijkheden om het terrein qua beplanting nog waardevoller te 

maken. Door zijn ligging in het zeer warme Zuidas gebied kan het 

terrein een waardevol studieobject worden voor de toepassing van 

eetbare soorten die normaal in Nederland niet tot vruchtzetting komen 

vanwege de gemiddeld te lage temperaturen. Denk aan kaki, 

persimoen, lotusvrucht, pistache en Chinese kwee. 

 

 

4. Conclusie  

Het terrein van The Green Living Lab biedt als oudste groenobject binnen de Zuidas en nabij 

de VU grote mogelijkheden voor de toekomst. Er staat hier een gezonde grote collectie 

eetbare planten in een gunstige beplantingsstructuur. Voor verdere ontwikkeling als 

groenobject, recreatieplaats en studiegebied zijn slechts geringe investeringen nodig. 

Het terrein biedt vele mogelijkheden voor studies naar voedselbossen, stadsklimaat, 

waterberging enz. Deze ‘onontdekte groene parel’ is een waardevol onderdeel van de Zuidas 

en het VU- complex en verdient het om gekoesterd te worden. 

 
Wij verwachten u met het bovenstaande van dienst te zijn geweest. 

Hoogachtend, 

Ing. H. D. Sneep 

Boomexpert en registertaxateur van bomen en houtachtige gewassen. 

 
Bijlagen 

 

1. Plattegrond 

2. 6 stuks foto’s 
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Luchtfoto van het terrein en zijn omgeving. 

Links twee gebouwen van de VU en de Gustav Mahlerlaan. Aan de noordzijde het gebouw 

The Edge, kantoor van Deloitte. Aan de onderzijde De Boelelaan. Rechts een stukje van het 

tijdelijke parkeerterrein. De rechterzijde van de groene zone bestaat uit geblokte 

groenteteeltperceeltjes. De linkerhelft van de groene zone is het geïnventariseerde terrein. 

Hierin zijn twee langgerekte stroken opgaande beplanting te onderscheiden die min of meer 

noord-zuid lopen. 
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Foto 1: Overzicht van het terrein van The Green Living Lab vanaf het tijdelijke parkeerterrein 

aan G. Mahlerlaan. Op de achtergrond gebouwen van de VU. De variatie in hoogtes van de 

beplanting is hier goed te zien. 

 

 
Foto 2: Detail van de ontwikkelde meerlaagse vegetatiestructuur.  

De bijna rijpe oranje bessen van Aronskelk, een stinsenplant. Daarnaast de klimop als 

bodembedekker met rechts een blad van de Hazelaar. Dit zijn de onderste drie lagen van een 

vijflaagse beplantingsstructuur, die al tien jaar nauwelijks onderhoud heeft gehad en nu is 

gefotografeerd na 10 weken intense droogte en hitte. Klimaat adaptief, productief en 

onderhoudsarm. 
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Foto 3 Zeer productieve plant op een steenworp afstand van een VU-gebouw. 

Na 10 weken droogte en hitte was deze plant nog zeer productief en kon gemakkelijk 3 kilo 

vruchten geplukt worden. Een teken van zeer goede aanpassing aan lokaal microklimaat en 

omstandigheden. 

 

  
Foto 4. Talrijke smakelijke vruchten van de Gele Kornoelje.  

De smaak van rode bessen en de grootte van een framboos, dat kenmerkt deze zeer gezonde 

boom vol vitamines. 
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Foto 5. Op de voorgrond een Kerspruim van 6-7 meter hoog en op de achtergrond de twintig 

meter hoge Watercypres en Moerascypres, de twee hoogste bomen van het terrein. 

 

 
Foto 6, Detail van drie lagen beplanting: op de voorgrond enkele rijpe rode vruchten van de 

Gele Kornoelje en de lichtgroene bloemtrosjes van Hop. Rechtsboven op de achtergrond roze 

bloeiende vaste planten. Deze systeemopbouw is in normaal openbaar groen zeer zeldzaam. 


