
Vraag en antwoord herinrichting en uitbreiding Diemerbos 
 
 
Vraag en antwoord 
 
Natuur is belangrijk voor mensen. Om te ontspannen, er even tussenuit te zijn of te sporten. Ook mensen 
uit het dichtbevolkte Amsterdam Zuidoost en Diemen gaan mensen graag naar buiten. Terwijl het aantal 
stadsbewoners groeit, blijft de hoeveelheid toegankelijke groene recreatieruimte achter. Met de 
herinrichting en uitbreiding Diemerbos komt daar verandering en verbetering in. Het bestaande gedeelte 
wordt opgeknapt en opnieuw ingericht, aan de Oostzijde wordt het gebied met 48 ha uitgebreid. 
 
Algemeen  
 
Waarom wordt het Diemerbos heringericht en uitgebreid? 
Het Diemerbos is begin jaren 90 van de vorige eeuw aangelegd. Houtproductie was destijds nog een 
belangrijk doel. Al snel na de aanleg werd duidelijk het nieuwe bos moest voorzien in een toenemende 
behoefte aan recreatiemogelijkheden rondom de stad. Het padennetwerk is daarom ook uitgebreid, 
maar het bos zelf had nog onvoldoende te bieden. Dit kwam ook naar voren in het onderzoek naar de 
recreatiebehoeften. De uitkomsten van dat onderzoek vormen de basis van het ontwerp dat nu wordt 
uitgevoerd. Daarnaast wordt het bos ten zuiden van de A9 ook uitgebreid. Hiermee wordt een invulling 
gegeven aan het Rijksdoel om meer recreatiegebieden rondom de stad te creëren.  
 
Parallel aan dit project wordt door Staatsbosbeheer nog een extra impuls aan het Diemerbos gegeven 
met geld van het ministerie van LNV.  Hiermee worden onder meer paden en bruggen, bestaande 
recreatieve voorzieningen, zoals banken picknickweides, en de entrees opgeknapt.  
 
Zijn burgers hierbij betrokken geweest?  
De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd zijn gebaseerd op ontwerpsessies onder leiding van de 
gemeente Amsterdam. Tijdens dit ontwerpproces is meerdere malen overleg geweest met een 
klankbordgroep waarvoor diverse belanghebbenden zoals het IVN, bewonersverenigingen, scouting 
Diemen en volkstuinverenigingen zijn uitgenodigd. Daarnaast is zowel het voorlopig ontwerp als het 
definitief ontwerp gepresenteerd tijdens informatieavonden.  
 
Welke partijen zijn erbij betrokken?  
Provincie Noord-Holland, ministerie van LNV, gemeente Amsterdam, gemeente Diemen dragen financieel 
bij aan dit project. De provincie Noord-Holland is opdrachtgever. De plannen zijn ontwikkeld en worden 
uitgevoerd in opdracht van gedelegeerd opdrachtgever gemeente Amsterdam. Uitvoering door de Dienst 
Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer (eigenaar) in samenwerking met Amsterdam Zuidoost, 
Groengebied Amstelland en Waternet.  
 
Waar kan ik het ontwerp vinden?  
Op de website van Staatsbosbeheer is het ontwerp te vinden.  
http://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/Diemerbos/Beheer.aspx 
 
Hoeveel gaat dit project kosten? 
Het budget voor de uitvoering van het project is ongeveer € 1.900.000,- 
De extra impuls van het ministerie van LNV is ruim € 500.000,- 
 
 
Werkzaamheden  
Wat gaat er veranderen in het Diemerbos? 
Het bos wordt gevarieerder en herkenbaarder doordat er meer doorzichten worden gecreëerd. De 
dunningen in een aantal delen van het bos dragen hier ook aan bij. Op een aantal plaatsen worden 
waterpartijen uitgebreid. Daarnaast wordt het padennetwerk uitgebreid en opgeknapt. Ook wordt de 
basis gelegd voor een speelbos. Alle ingrepen worden zodanig uitgevoerd dat de natuur zich 



 optimaal kan ontwikkelen. Zo worden veel natuurvriendelijke oevers aangelegd. Om dit alles  
mogelijk te maken worden enkele delen bos gekapt en omgevormd tot water, grasland of 
recreatieweide. Later in het proces worden in andere delen bomen geplant. Grond zal worden 
weggezogen en op een andere plek een nuttige toepassing krijgen, waaronder bij het speelbos. 
 
Waarom worden er bomen gekapt?  
Het bos wordt door het kappen van bomen gevarieerder en herkenbaarder. Ook zullen meer overgangen 
van bos naar open gebied ontstaan. Deze overgangen zijn waardevol voor veel planten en dieren. De 
dunningen zijn nodig om het bos vitaal te houden. Er wordt op die manier ruimte gecreëerd voor andere 
bomen in de omgeving die zodoende kunnen uitgroeien tot grote bomen met een fraaie kroon. 
 
Zijn er vergunningen en/of ontheffingen voor nodig? 
Voor de graafwerkzaamheden is een ontheffing voor de flora- en faunawet nodig. Voor het dunnen en 
kappen in het Diemerbos wordt gewerkt volgens de gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Dit houdt in dat 
rekening dient te worden gehouden met het broedseizoen en met waardevolle en kwetsbare soorten. De 
reden dat nu wordt begonnen met de werkzaamheden is dat het broedseizoen voor vrijwel alle vogels 
ten einde is. 
 
Kan ik ongemak verwachten? En zo ja welke? 
Tijdens de werkzaamheden zullen veel machines en voertuigen in het bos aanwezig zijn. Hoewel we 
proberen dit zo veel mogelijk te beperken, zal dit zeker voor hinder zorgen. Het kan zijn dat fietsers, 
ruiters en wandelaars wordt verzocht af te stappen of worden omgeleid nabij een transportroute in 
verband de werkzaamheden. In het bos wordt dit zo duidelijk mogelijk aangegeven. Het Diemerbos zal 
tijdens de werkzaamheden niet de oase van rust zijn die het anders wel kan zijn. De belevingswaarde is 
tijdelijk minder, maar we hopen van harte dat u het de moeite waard vindt wanneer u de komende jaren 
het opgewaardeerde Diemerbos bezoekt. 
 
Blijft het Diemerbos open tijdens de werkzaamheden? 
Ja, het bos blijft open en toegankelijk. U kunt wel enige hinder ondervinden van de werkzaamheden en 
op sommige plekken kunnen paden tijdelijk worden omgelegd.  
 
Wanneer is alles klaar?  
De werkzaamheden duren tot medio 2011. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de 
overlast zo veel mogelijk te beperken. Het leeuwendeel van de werkzaamheden vindt in het westelijk 
deel van het Diemerbos plaats.  
 
 
Recreatie  
 
Komen er paden bij? 
Ja. Er fiets-, wandel- en ruiterpaden worden verbeterd en uitgebreid. Nieuwe routes door het bos worden 
zo mogelijk gemaakt. In het Diemerbos wordt op informatiepanelen aangegeven waar deze paden 
worden aangebracht.  
 
Kan ik straks mijn hond los laten?  
In het Diemerbos zijn honden en hun baasjes van harte welkom. Na uitvoering van het project mogen 
zoals dat nu ook het geval is in het bos ten noorden van de A9, met de ingangen bij Muiderstraatweg en 
bij de Veeneikbrug, honden vrij rondlopen. Uitzondering hierbij is toegang tot het speelbos als dit is 
gerealiseerd. Ten zuiden van de A9, het gedeelte van het Diemerbos dat een meer open karakter heeft, 
moeten honden worden aangelijnd. Bebording zal aanduiden waar honden wel of niet aangelijnd 
mogen.  
 
Wij adviseren hondenbezitters tijdens de werkzaamheden extra alert te zijn op hun viervoeter.  
 



Komt er een horecavoorziening? 
Nabij de ingang van het Diemerbos bij de Muiderstraatweg is een horecavoorziening gepland. Een 
horecagelegenheid wordt nu nog gemist door veel gebruikers. De verwachting is dat een 
horecagelegenheid het Diemerbos aantrekkelijker maakt voor een bezoek. Zekerheid is er nog niet 
omdat het bestemmingsplan van de gemeente Diemen hiervoor moet worden herzien en er een 
openbare bestemmingsplanprocedure gevolgd moet worden.  
 
Komen er meer mensen in het bos? 
Dat is in ieder geval zeker de bedoeling. Staatsbosbeheer en alle betrokken partners hebben een goed 
bezocht, gewaardeerd en aantrekkelijk stadsbos als doel voor ogen. We gaan ervan uit dat meer mensen 
van het bos gebruik gaan maken en genieten van alles wat het bos te bieden heeft.  
 
Wordt de parkeergelegenheid uitgebreid? 
Nee. Er is afgesproken dat het bos geen extra autoaantrekkende functie mag hebben. Mogelijk wordt de 
parkeerplaats de komende tijd wel anders vormgegeven. 
 
Blijven de paden drassig in de regenperiode en winter? 
Drassige paden is een veelgehoorde klacht van bezoekers van het Diemerbos. Het bos ligt op veengrond 
en de waterstanden zijn hoog. In regenachtige perioden waren drassige paden vaak het gevolg. Na de 
opwaardering is een groot aantal paden zodanig aangelegd of aangepast dat deze toch veel beter 
begaanbaar blijven, ook bij regenachtig weer. 
 
 
Speelbos  
Wat is een speelbos?  
Een speelbos is een plek in het bos waarin kinderen worden uitgenodigd om te spelen in de natuur. De 
basis van het speelbos wordt de komende tijd aangelegd. Over de verdere invulling wordt nog 
nagedacht.  
 
Mogen er honden komen? 
Het speelbos ligt in het deel waar nu nog honden vrij los mogen lopen. Het ligt voor de hand dat 
rondom het speelbos honden aangelijnd moeten worden. 
 
Hoe ziet het speelbos er straks uit?  
Dit deel van het bos is zeer afwisselend. Water, bos en open ruimtes wisselen elkaar af. Bovendien 
worden hoogteverschillen aangebracht. Een uitdagende omgeving voor kinderen waar ze met een 
trekvlot het water over kunnen. Klimmen, klauteren, verstoppertje spelen of boshutten bouwen van de 
losliggende takken. 
 
 
Natuur   
Waarom wordt het bos omgevormd?  
Belangrijk doel van de omvorming is het aantrekkelijker en gevarieerder maken van het bos. Dit wordt 
ondermeer gerealiseerd door het verwijderen van een paar delen bos. Dit verwijderen gebeurt in een zo 
gunstig mogelijke periode. Water en graslanden komen er voor in de plaats en dit draagt bij aan een 
grotere variatie die ook gunstig is voor veel plant en diersoorten. Soorten als de Ringslang, 
Meervleermuis, Waterspitsmuis, Rietzanger, kikkers en libellen zijn gebaat bij extra water. Daarnaast 
komt er in het Oostelijk deel weer bos bij. De natuur verdwijnt niet, maar wordt gevarieerder.  
 
Wat is dunning?  
Bij een dunning worden bomen in een bosperceel verwijderd ten gunste van andere bomen. De bomen 
die overblijven, kunnen hierdoor volgroeien. In een aangeplant bos waar geen dunningen worden 
uitgevoerd zullen bomen elkaar kapot concurreren en ontstaat een rommelig en eenduidig bos. 
 
Welke dieren zijn er in het Diemerbos?  
Onderstaande soorten komen in het Diemerbos voor (niet uitputtend): 



Ringslang, Bruine kikker, Kleine watersalamander en Gewone pad. 
Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis, Vos, Haas, Wezel, Veldmuis, Bosmuis, Aardmuis, 
Dwergmuis, Rosse woelmuis en zeer waarschijnlijk ook de Waterspitsmuis.  
Drie- en Tiendoornige stekelbaars en de kleine modderkruiper. 
Blauwborst, Buizerd, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Fuut, Slobeend, Houtduif, 
Zwartkop, Staartmees, Winterkoning, Merel, Koekoek en Fitis 
Diverse libellen zoals de Vroege Glazenmaker en de Bruinrode heidelibel 
 
Zijn er beschermde diersoorten? 
Ja. Veel van de voorkomende soorten zijn ook beschermd. Enkele voorbeelden zijn de Haas, Wezel, 
Kleine watersalamander, Kleine modderkruiper, Ringslang, Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, 
Meervleermuis en Rietorchis. 
 
Wat maakt de herinrichting en uitbreiding voor de flora en fauna goed? 
Doordat er meer variatie in het bos wordt gecreëerd ontstaan er verschillende leefgebieden voor flora en 
fauna. Meer licht valt in het bos wat onder meer gunstig is voor de Ringslang. De aanleg van 
natuurvriendelijke oevers zorgt ervoor dat op de scheiding tussen water en land prachtige gradiënten 
ontstaan waar veel soorten zich thuis voelen, of er voedsel halen. 
 
Is er een ontheffing nodig van de flora- en faunawet?  
Ja, voor de graafwerkzaamheden is een ontheffing nodig. Voor de kapwerkzaamheden en het dunnen 
wordt gewerkt volgens de gedragscode ‘zorgvuldig bosbeheer’. 
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