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Persbericht: Bergwijkpark te Diemen 

 
Milieueffectrapport volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de herontwikkeling van 

Bergwijkpark in Diemen beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten 

goed beschrijft. De effecten van de geplande woningen en stedelijke functies in 

het gebied zijn goed onderzocht. De belangrijkste opgave voor deze ontwikkeling 

vormt de leefbaarheid en gezondheid voor de nieuwe bewoners. 

 

De Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 

Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen 

milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van 

Diemen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Diemen wil het gebied Bergwijkpark herontwikkelen. Het moet transfor-

meren van een kantorenlocatie naar een stedelijk gebied voor wonen en andere func-

ties, zoals kleine winkels, sportfaciliteiten en eet- en drinkgelegenheden. Het is een ste-

delijk gebied dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. In het plan kunnen maxi-

maal 5.170 woningen worden ontwikkeld.  

 

De gemeenteraad van Diemen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te 

toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport beschrijft helder de kwaliteiten van het gebied. Kwaliteiten zijn de goede 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de kansen voor de ontwikkeling van be-

taalbare woningen nabij stedelijke voorzieningen. Een belangrijke opgave voor het ge-

bied is de leefbaarheid. De gezondheid van de nieuwe bewoners staat door de aanwe-

zige luchtverontreiniging en geluidhinder van omliggende infrastructuur en bedrijven on-

der druk. De Commissie adviseert daarom in de uitwerkingsplannen nadrukkelijk aan-

dacht te besteden aan mogelijkheden voor maatregelen die de gezondheid verbeteren, 

zoals bijvoorbeeld mogelijkheden voor recreatie, sport, groen en voldoende licht en rus-

tige plekken rond de woning. 
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