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Kortstondig was er in 2019 een naamswijziging in Gaasperlammertunnel omdat Lammert 

Postma, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, zijn jarenlange functie in Zuidoost ging 

inruilen voor het vervolgtraject in Ouderkerk en Amstelveen. 
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I INLEIDING 

 

In augustus 1977 is de AGG opgericht door een aantal Bijlmerbewoners die bezorgd waren 

over de ’tijdelijke’ upgrading van de lokale ontsluitingsweg, genaamd de 

Gaasperdammerweg, tot snelweg. De Gemeente vond dit nodig om de Floriade van 1982 

beter te kunnen ontsluiten. Sinds 1977 bestaat de AGG dus bijna 43 jaar.  

Intussen weten we dat de Gaasperdammerweg, ondanks beloftes van de Gemeente, nooit 

meer is afgewaardeerd tot de oorspronkelijke lokale ontsluitingsweg. Integendeel, de 4-

baansweg is inmiddels uitgebreid tot een 11-baansweg (inclusief wisselstrook). In het 

voorjaar van 2020 vindt de opening plaats van de eerste tunnelbuis. 

In 2019 is er een paar weken overlast geweest bij het schoonmaken van het tunneldak en 

aanbrengen van bitumen. De AGG heeft zich dit jaar vooral gericht op de volgende zaken: 

 

• Het aantal schademeldingen aan woningen is in het verslagjaar licht toegenomen. Het 

gaat nu in totaal om ca. 250 schadegevallen. De meeste zaken zijn inmiddels 

afgehandeld. Aan het einde van het verslagjaar moet nog overeenstemming worden 

bereikt over een aantal schadegevallen in Nieuw Kempering.  

• De luchtkwaliteit is een punt van grote zorg. Er worden geen voorzieningen in de 

tunnel aangebracht om de lucht te filteren. Ook bij de in- en uitritten en de beide 

tunnelmonden wordt niets gedaan aan verbetering van de luchtkwaliteit. Er zijn 

experimentele groenvoorzieningen en filterapparaten die fijnstof kunnen afvangen. De 

AGG maakt zich sinds medio 2017 sterk dat deze voorzieningen worden aangebracht 

bij de tunnelmonden en in- en uitritten van de Gaasperdammertunnel. Zeker nu er 

gemeentelijke plannen zijn om het kantorengebied Bullewijk ook een uitgebreide 

woonfunctie te geven. Helaas hebben onze inspanningen ook in 2019 niet tot 

resultaten geleid. 

• Er is door de Gemeente in het verslagjaar nog geen Plan van Aanpak opgestart voor 

de invulling van het tunneldak. De Gemeente was voornemens medio 2019 een 

dergelijk plan te presenteren. Er zijn de afgelopen jaren al veel bijeenkomsten 

geweest waarbij de AGG aan de Gemeente een wensenlijst heeft mogen aandragen. 

Tot dusver hebben de besprekingen slechts het karakter van ‘inventarisatie van 

wensen’ gehad. De AGG geeft steeds de wens af voor rustige en geen lichtgevende 

activiteiten. In 2018 is door de Gemeente aan de AGG toegezegd dat de bewoners bij 

het Plan van Aanpak betrokken zullen worden. 

• In 2019 zou de Gemeente een Plan van Aanpak opstellen voor woningbouw in de 

Gaasperdammertunnelzone. Dit voornemen is in 2019 nog niet uitgevoerd. 

 

Wij zijn het stadsdeel Zuidoost erkentelijk voor de verstrekte subsidie zodat wij onze 

activiteiten hebben kunnen uitvoeren om de betrokken bewoners te informeren (website) en 

ondersteunen. Ook danken wij de vele vrijwilligers in de AGG die zich in blijven spannen om 

de hinder zo draaglijk mogelijk te houden voor de bewoners rondom de Gaasperdammerweg. 

 

30 januari 2020 bestuur Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG) 



 

 

 

4 

II DOEL EN ORGANISATIE AGG 

 

De uitvoering van het project verbreding/ondertunneling Gaasperdammerweg is gestart in 

maart 2014 en zal doorlopen tot najaar 2020. Daarna wordt de oude Gaasperdammerweg 

gesloopt en volgt in 2021 de aanleg van een park op het tunneldak. 

 

Het doel van de AGG is om zich tijdens het langlopende traject in te blijven zetten om het 

leefklimaat van de bewoners rondom de Gaasperdammerweg leefbaar te houden. 

 

Er zijn 14 bewonersverenigingen/groepen in het gebied rondom het project 

“verbreding/ondertunneling Gaasperdammerweg”. Deze verenigingen/groepen zijn 

aangesloten bij de Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG). 

Er wonen ca. 30.000 bewoners in dit gebied en het grootste deel van hen woont in de 

invloedsfeer van de overlast van de werkzaamheden. De hinder was niet alleen van heien en 

in/uittrillen damwanden, maar wordt/werd ook veroorzaakt door vrachtwagens met 

achteruitrijpiepers, opwaaiend stof, grote afstanden omlopen, omfietsen, veegmachines, e.d. 

 

In de AGG zitten vertegenwoordigers van de volgende wijken/organisaties: 

• Bewonersbelangenvereniging Kantershof: Wim Emmelkamp 

• Bewonersvereniging Koornhorst: vacature 

• Buurtvereniging Laag Kouwenoord: vacature. 

• Belangenvereniging Nieuw Kempering: Maarten Reuderink en Aimee Cox 

• Buurtvereniging Karspelhof: vacature 

• Wijk Groen Kralenbeek: vacature 

• Bewonersbelangenvereniging Kelbergen: Nel Wiersma-Acda 

• Bewonersbelangengroep Grote K-Buurt: vacature 

• Bewonerscommissie Mondriaan, kleine K-Buurt: Herma Spreij en Hans Mooren 

• Bewonersvereniging Huntum: Ronald Duvivier en Lony Wesseling-van der Kleij 

• Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos: Gerti Den Dekker 

• Bewonersvereniging Nellestein: Leo Hovens 

• Buurtvereniging De Laagbouw Maldenhof, Mijehof en Mijndenhof in 

Holendrecht-Oost: Janny Koridon, Hans Jekel, Geertje Snijder-Kramer en Cilia 

Hol 

• Bewonersnetwerk Holendrecht West: Irka Groen 
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Bestuur: 

Het Dagelijks Bestuur van de AGG wordt gevormd door: 

Lony Wesseling – van der Kleij, voorzitter 

Leo Hovens, secretaris en 

Ronald Duvivier, penningmeester. 

De overige AGG-leden zijn bestuursleden en tevens vertegenwoordiger van hun wijk. 

 

 

 

III  PROJECTEN 

 

Geluidsmeetposten: De AGG heeft nu twee geluidsmeetposten samen met de WVB 

(Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer). Deze geluidsmeetposten nr. 1 en nr. 3 bevinden zich 

sinds 2012 in de H-Buurt (Huntum) en sinds 2017 ook in de K-Buurt (Nieuw Kempering), 

dus aan de noordzijde van het project “Verbreding/ondertunneling Gaasperdammerweg”. Ga 

naar www.eans.net > Zuidoost 1 of Zuidoost 3.  

 

 

Meting luchtkwaliteit: 

Meetstation Holendrecht is een bevriende organisatie die vlak bij de Gaasperdammerweg 

fijnstof meet. De AGG is zelf in het bezit van eenvoudige apparatuur om op locaties fijnstof 

te meten. 

 

 

Website:  

Onze website is een druk bezocht communicatiemiddel, dat vooral ten dienste staat van onze 

achterban, de bewoners rondom de Gaasperdammerweg. Bewoners kunnen foto’s aanleveren 

die op de site worden geplaatst. Het is dus een interactief medium. Ronald Duvivier is de 

webmaster van deze site.  

http://www.eans.net/
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IV  COMMUNICATIE 

 

De AGG zorgt ervoor dat er goede contacten zijn met: 

• Haar achterban, de bewoners wonende rondom het project 

• IXAS, de aannemerscombinatie 

• Rijkswaterstaat, omgevingsmanagement en communicatie-afdeling  

• Stadsdeel Zuidoost, portefeuillehouder  

• Gemeente Amsterdam  

• Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

• UECNA, Europees Bewonersplatform, dat zich vooral bezighoudt met afname van  

vliegtuighinder. Sinds 2016 zetten zij zich ook in op terugdringen van de schadelijke 

gevolgen van uitstoot van extra fijnstof, een streven dat ook voor de AGG van belang 

is. 

• GGD. 

• Weerstation Holendrecht met geluids- en fijnstofmeter. 

• Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB). 

 

De samenwerking met Rijkswaterstaat en IXAS wordt in dit verslagjaar als heel positief 

ervaren. De communicatie met omgevingsmanagers (RWS) verloopt soepel. De ernstigste 

hinder, veroorzaakt door funderingswerkzaamheden, is gelukkig in 2017 gestopt. Dat wil niet 

zeggen dat er geen overlast meer is want die is er regelmatig wel degelijk zoals bijv. de 

afstanden die extra omgelopen en gefietst moesten worden, achteruitrijpiepers van 

vrachtwagens, geluid van slijpwerkzaamheden, veegmachines, enz. 

De AGG heeft de communicatie met haar achterban (de bewoners), en externe contacten 

goed onderhouden. De AGG-leden onderhouden onderling regelmatig contact door middel 

van vergaderingen, e-mail, telefoon enz. 

 

De communicatie werd in 2019 door de AGG als volgt verzorgd: 

• Regelmatig updaten van onze website www.gaasperdammerweg.nl  Wij constateren 

dat onze achterban, de bewoners rondom de Gaasperdammerweg, deze website 

veelvuldig bezoeken. Ook andere geïnteresseerden weten ons te vinden.. 

• Monitoring van de geluidsmeetposten 1 en 3 die wij delen met de WVB. Daarop is 

goed zichtbaar hoe de geluidsniveaus zijn geweest. Nb. Voor meer informatie zie 

website www.eans.net  

• Uitwisseling informatie via e-mail. 

• Telefonische contacten. 

• Perscontacten onderhouden. 

• Bijwonen VAP (Vinger Aan de Pols) -overleggen met IXAS en Rijkswaterstaat. 

• IXAS verzorgt regelmatig duidelijke nieuwsbrieven en voortgangsrapportages. Na 

constructieve inbreng van de AGG zijn deze stukken overzichtelijker geworden. 

• Organiseren AGG-bijeenkomsten voor onze achterban. 

 

http://www.gaasperdammerweg.nl/
http://www.eans.net/
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V ACTIVITEITEN AGG IN 2019 

 
 

In 2019 heeft de AGG activiteiten georganiseerd of gevolgd en heeft deelgenomen aan 

overleggen/bijeenkomsten zoals hieronder aangegeven: 

 
 

 

21 januari Vergadering Dagelijks Bestuur AGG over inhoudelijk jaarverslag 2018 en 

financiële verantwoording 2018. 

 

12 maart Vinger Aan de Pols (VAP)-overleg AGG met IXAS en Rijkswaterstaat in de 

keet Langbroekdreef. De AGG blijft somber gestemd over te nemen 

maatregelen die de luchtkwaliteit in de tunnel kunnen verbeteren. 

 

20 maart Overleg met Rijkswaterstaat en IXAS over aanleveren archiefmateriaal van de 

AGG voor de open dag op 15 juni want dan wordt de Gaasperdammertunnel 

open gesteld voor het publiek i.v.m. de dag van de bouw. 

 

24 april Fotosessie in de Gaasperdammertunnel i.v.m. artikel met interview van Carrol 

Sastro en Lony Wesseling voor een intern blad van Rijkswaterstaat. Carrol 

Sastro is een actieve bewoonster van zuidoost die opkomt voor mensen met 

een mobiliteitsbeperking. De Gaasperdammertunnel geeft beperkingen voor 

gehandicapten die bijvoorbeeld met een scootmobiel niet bij het 

dienstengebouw (met uitzicht) kunnen komen. 

 

26 april Uitreiking koninklijke onderscheiding voor Herma Spreij, lid AGG voor de 

kleine K-Buurt. 

 

22 mei ’ s middags: verkeerscollege, georganiseerd door Rijkswaterstaat en IXAS in 

het dienstengebouw op de Gaasperdammertunnel. 

 

22 mei ’s avonds: VAP-overleg in de keet Langbroekdreef. 

 

15 juni Dag van de bouw: de Gaasperdammertunnel wordt voor het publiek open 

gesteld. De AGG heeft veel foto’s, krantenknipsels, rapporten en jaarverslagen 

aangeleverd over de periode van 1977 – 2019 inzake de geschiedenis van de 

strijd tegen en de uiteindelijke totstandkoming van de tunnel. 
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 25 juni Vergadering voor alle leden van de AGG in ’t Glazen Huis in Huigenbos. De 

belangrijkste onderwerpen waren: 

- Opstellen activiteitenplan AGG 2020. 

- De website is ons belangrijkste communicatiemiddel naar onze achterban. 

Daar blijven we dus voorlopig mee doorgaan. 

- Invulling tunneldak. 

- Bouwvelden langs de tunnel. 

- Vaststelling privacyregels. 

 

11 september VAP-overleg: het is de 25ste keer dat het VAP-overleg plaatsvindt. Daarom 

gingen bijna alle AGG-leden met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en 

IXAS op de fiets door de tunnelbuizen, uiteraard nadat eerst iedereen was 

voorzien van veiligheidskleding. Het dienstengebouw kon niet ontsloten 

worden, daarom vond de vergadering plaats in de bouwkeet bij het 

Bullewijkpad. We werden door Rijkswaterstaat getrakteerd op heerlijke 

tunnelkoeken. Tijdens deze bijeenkomst kondigt Lammert Postma, 

omgevingsmanager RWS, aan dat hij stopt met zijn werkzaamheden voor de 

Gaasperdammertunnel. Hij gaat verder met het vervolgproject ter hoogte van 

Ouderkerk en Amstelveen. De leden van de AGG geven aan dat vanaf de 

besluitvormingsprocedure over de tunnel heel veel jaren op een prettige manier  

is samengewerkt met de heer Postma. 

 

20-21-22 MetroMovies in de Gaasperdammertunnel. 

september 

1 en 2 okt. Informatiebijeenkomsten Rijkswaterstaat en IXAS in het Planetarium. 

 

29 oktober Symposium t.g.v. het 40-jarig bestaan van Nellestein. 

 

20 november College over verkeers- en mobiliteitsmagement en communicatie inclusief 

rondleiding, georganiseerd door Rijkswaterstaat en IXAS. 

 

div. data Vele malen hebben AGG-leden hulp geboden aan individuele bewoners in 

verband met aangifte en afhandeling van schade aan hun woning. 

 

div. data Contacten met Stadsdeel Zuidoost en Gemeente o.a. over groen, tuinneldak en 

woningbouw. 

 

div. data Contacten met politici van SP, PvdA, CDA en VVD. 

 

div. data Nadeelcompensatie: via rechtsbijstandverzekeringen is geprobeerd meer 

bewoners te compenseren voor de geleden overlast. 170 bewoners hadden zich 

voor deze compensatie aangemeld. Helaas heeft dit streven niet tot resultaat 

geleid. 
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VI FINANCIËN 

 

De AGG heeft in het jaar 2019 subsidie ontvangen van Stadsdeel-Zuidoost. De AGG is het 

Stadsdeel zeer erkentelijk voor de geleverde financiële bijdrage. Dankzij deze subsidie is de 

AGG in staat geweest de in het verslagjaar ten doel gestelde activiteiten uit te voeren. 

De controlecommissie heeft vastgesteld dat de boekhouding een getrouw beeld geeft van de 

financiële gang van zaken in 2019. Vervolgens heeft het Bestuur tijdens de vergadering van 30 

januari 2020 de penningmeester gedéchargeerd voor het gevoerde financiële beheer in 2019. 

 

 

VII RESULTATEN 

 

De AGG is van mening dat, ondanks de vele inspanningen in de afgelopen jaren, nog niet 

alles is bereikt. Toch zijn er tot nu toe wel positieve ontwikkelingen te benoemen waarbij de 

AGG een grote rol heeft gespeeld, zoals: 

• Ondertunneling van de Gaasperdammerweg (het plan was eerst om een 12-baans 

snelweg aan te leggen zonder tunneloverkapping). 

• Compensatie van zes parkeerplaatsen in Nieuw-Kempering. 

• Verlenging van de tunnel bij Kantershof. 

• Verhoging van de geluidsschermen bij de tunnelmonden. 

• Aanvullende hinder beperkende maatregelen tijdens de uitvoering van het project. 

• Regelmatig communicatie met IXAS en Rijkswaterstaat bijv. VAP (Vinger Aan de 

Pols) -overleg, duidelijkere nieuwsbrieven, geluidsrapportages enz.  

• In augustus 2016 is een meldpost voor klachten ingesteld zodat ook ’s avonds, ’s 

nachts en in het weekend een melding gedaan kan worden. 

• In oktober 2016 heeft Rijkswaterstaat, na onze protesten, aangegeven dat de schade-

afhandeling voor de bewoners wordt verbeterd. Bijv. onder € 5.000,= wordt de schade 

uitgekeerd of een aannemer aan het werk gezet zonder dat aantoonbaar causaal 

verband hoeft te worden bewezen. Wij volgen of deze afspraak wordt geëffectueerd. 

• Op verzoek van de AGG en de GGD zijn in 2017 drie luchtmetingen uitgevoerd door 

bureau Blauw waarvan de resultaten in 2018 zijn gepresenteerd. Helaas hebben de 

uitkomsten hiervan niet geresulteerd in te nemen maatregelen om de luchtkwaliteit te 

verbeteren. De bewoners worden tot op heden geconfronteerd met normen die 

zodanig zijn opgesteld dat deze geen ruimte bieden voor een aanpak van de overlast 

door luchtverontreiniging . 

 

Continuering participatie bewoners: 

De AGG heeft de participatie van bewoners hoog in het vaandel en op professionele wijze 

georganiseerd. De overheid en politici profiteren hiervan, immers zij hebben nu één centraal 

aanspreekpunt; zij hoeven dus niet continue met 14 bewonersgroepen apart te overleggen. In 

2019 hebben wij ook bijeenkomsten voor bewoners bezocht en georganiseerd om informatie te 

geven over de stand van zaken betreffende de verbreding van de Gaasperdammerweg. 

Onze veel bezochte website laat zien dat bewonersverenigingen/bewoners actief bezig zijn om 
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foto’s en verhalen aan te leveren die onze webmaster op de website plaatst zodat ook andere 

bewoners hier kennis van kunnen nemen. Het is nog steeds een interactief medium. 

 

Tenslotte 

De jaren 2019 t/m 2021 zullen nog in het teken blijven staan van overleg met Rijkswaterstaat, 

IXAS, Stadsdeel Zuidoost, Gemeente, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, GGD en  

informatie verstrekken richting bewoners over de voortgang van het project 

verbreding/ondertunneling Gaasperdammerweg. Het bewaken van een goed leefklimaat voor de 

bewoners is daarbij van groot belang. 

In 2020 zal onze focus op de volgende aandachtspunten liggen: 

 

- Kritisch volgen van de voorgestelde verkeersmaatregelen tijdens de gefaseerde 

openstelling van de tunneldelen aangezien deze voor langere tijd (van mei – oktober 

2020) een grote druk zullen geven op de lokale wegen (met name Kromwijkdreef, 

Gooiseweg, Karspeldreef, Huntumdreef en Meerkerkdreef) kortom het wegenstelsel 

van Zuidoost, vooral benoorden de Gaasperdammerweg. 

 

- Kritisch volgen van de sloop van de huidige Gaasperdammerweg na ingebruikname 

van de Gaasperdammertunnel. Dit omvat het slopen van viaducten, alsmede het 

afgraven en grondtransport van de overige gronddepots en natuurlijk de weg zelf. 

Deze werkzaamheden zullen overlast geven aan alle verkeersdeelnemers die de 

‘grens’ tussen de Bijlmermeer en Gaasperdam passeren. Maar vooral voor de 

bewoners van Gaasperdam (Holendrecht-West, Holendrecht-Oost en Nellestein) 

aangezien de werkzaamheden aan de zuidzijde van de tunnel zullen plaatsvinden. 

 

- Bereikbaarheid tijdens het project en herstel van een aantal noord/zuid verbindingen 

(met name voor voetgangers en fietsers). Het blijven aandringen op zo toegankelijk 

mogelijke voetgangers-/fietsverbindingen over het tunneldak. 

 

- Aanbrengen van groen of installatie fijnstofzuigers voor afvangen van fijnstof bij 

tunnelmonden en op/afritten. Het gaat hier om experimenten waar we graag aan mee 

willen doen. 

 

- Kritisch kijken naar een goede afhandeling van de schade aan de resterende 

woningen in Nieuw-Kempering. 

 

- Opruimen depots en vrijgeven van het zuidelijk deel van het Nelson Mandelapark. 

 

- In Kantershof blijkt een stuk grond met geluidsschermen niet stabiel. Deze situatie 

wordt continue gemonitord. Waarschijnlijk zijn over een afstand van 125 meter de 

geluidsschermen te snel gebouwd. In 2020 zal er een verstevigingsoperatie met 

damwanden plaatsvinden. 
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- Groenplan en inrichting tunneldak o.a. door contacten met de projectleider van de 

gemeente en ook met belangstellenden die hiervoor plannen hebben waarbij wij 

aansturen op rustige en weinig licht gevende activiteiten. Ook willen we betrokken 

blijven bij herplanting en de keuzes voor groen, bij voorkeur bijenvriendelijk. 

 

- Continuering van de informatievoorziening aan bewoners via onze website. 

 

- Informatieverstrekking door voordrachten op vergaderingen/bijeenkomsten van  

bewonersverenigingen dus voor onze achterban. 

 

- Het kritisch volgen van de bouwplannen van de gemeente langs het gehele traject 

van de Gaasperdammertunnel. 

 

Gezien de vele punten, die om aandacht vragen, hopen wij dat de Gemeente ook onze subsidie-

aanvraag voor 2020 wil honoreren.  
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. 

 

Colofon:  

30 ex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG) 

Secretariaat:    

 Huntum 60 

 1102 JC Amsterdam-Zuidoost 

 www.gaasperdammerweg.nl 

 e-mail: aggpost@xs4all.nl 

 tel.: 06-24205247 

 Kamer van Koophandel nr. 34233411 

 ING  nr.: NL21 INGB 0008806563 

http://www.gaasperdammerweg.nl/

