
De Diemerscheg 
 
Een aantal gebieden tussen Amsterdam en de Vechtstreek worden ontwikkeld tot een meer aaneen-
gesloten en samenhangend gebied, de Diemerscheg. Het begrip Scheggen wordt in Amsterdam als 
sinds het Algemeen Uitbreidingsplan uit de dertiger jaren van de vorige eeuw gebruikt om grote 
groene gebieden aan te duiden die van buiten diep de stad indringen en die de overheid groen wil 
houden. De Diemerscheg bestaat nu uit een nogal versnipperd aantal gebieden. De Diemerscheg 
loopt van het Flevopark in Amsterdam-Oost richting het oosten. De scheg ligt ten zuiden van het 
IJmeer, waar een fietsroute loopt naar Muiden die ‘de natuurboulevard’ heet. De scheg loopt ook 
langs het water van de Diem en de Gaasp, via het Diemerbos naar Weesp en eindigt bij de Vecht 
tussen Muiden en Weesp. 
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De gemeenten Diemen, Weesp, Gooise Meren en Amsterdam werken samen met Staatsbosbeheer 
en Groengebied Amstelland om de groengebieden in dit gebied te beheren. De gemeenten en 
Staatsbosbeheer denken na over de middellange- en lange termijn ontwikkeling van de hele groene 
scheg, ook de gebieden die geen natuur zijn. Ze stellen samen een plan op om het gebied toekomst-
bestendig te maken. In de directe omgeving komen er veel nieuwe bewoners bij, wat ervoor zorgt 
dat het hier drukker gaat worden.   
 
De provincie Noord-Holland voert op dit moment een project uit dat is gericht op inrichting van na-
tuurgebieden in de Diemerscheg. Hiermee levert de provincie een belangrijke bijdrage aan de uit-
breiding van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en het compleet maken van een natuurverbinding 
tussen het Naardermeer en Waterland aan de noordkant van Amsterdam. De herinrichting is voor 
een deel ook natuurcompensatie voor de aanleg van nieuwe infrastructuur van Rijkswaterstaat. Door 
de verlegging en verbreding van de A1 is op het voormalig tracé van de A1 ruimte ontstaan voor een 
natuurverbinding tussen de Vecht bij Muiden en de IJmeerkust bij Diemen. Inhoudelijk sluiten het 
project van de provincie en de ideeën van de gemeenten en Staatsbosbeheer op elkaar aan. De kaart 
is het gebied waar gemeenten en SBB mee aan de slag gaan, de luchtfoto geeft de projecten van de 
provincie weer. 
 
In feite sluit de scheg bij de Vecht aan op het Naardermeer en de Vechtplassen. Meer dan honderd 
jaar geleden ontsnapte het Naardermeer aan de status van vuilnisbelt. Het was destijds de aanleiding 
tot oprichting van Natuurmonumenten en het Naardermeer werd het eerste natuurgebied van Ne-
derland. Vandaag is het nog steeds een natuurparel middenin de Randstad, maar ook het Naarder-
meer staat onder druk. Met een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij wil Natuurmonu-
menten samen provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een groene buffer 
rond het Naardermeer inrichten. Ook komen er meer mogelijkheden voor publiek om het unieke 



natuurgebied te bezoeken en te ontdekken. Niet alleen voor planten en dieren is de groene buffer-
zone een aanwinst, ook voor mensen.  
 
De schil rond het Naardermeer wordt ingericht als moerasnatuur waar van alles te ontdekken valt. 
Tussen het riet en over vlonderpaden kunnen bezoekers straks speuren naar zwarte sterns, purper-
reigers, reeën en zelfs de otter. De Vechtplassen maken onderdeel uit van een gebiedsvisie, waarin 
ook NM participeert met als doel de natuur te behouden en de kwaliteit te versterken. 
 
Meer informatie op de websites van de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Natuur-
monumenten 
 

 



 


