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1 19:30 - Algemene punten
De aangegeven tijden zijn indicatief.

Spreektijdenregeling:
We gaan door met de spreektijden.
Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum
aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de
spreektijd.
(Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

1.a Opening
1.b Mededelingen van de voorzitter
1.c Vaststelling agenda
1.d Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan

Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk vijf
minuten voor de vergadering bij de griffier.

2 Beeldvorming
Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

2.a 19:45 - Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid (2017/69)
Voorgesteld besluit:
- Kennis te nemen van de inhoud van de “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park
Zuid”, als uitwerking van het voorkeursscenario.
- De “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park Zuid” vast te stellen.
- Ten behoeve van de “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park Zuid” een budget
van €250.000,- beschikbaar te stellen.

Dossier 707 voorblad

Raadsvoorstel 2017/69: Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid

Raadsbesluit 2017/69: Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid

Concept uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid

Bijlage 1 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ

Bijlage 1.1 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ

Bijlage 1.2 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ

Bijlage 1.3 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ

Bijlage 1.4 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ

Bijlage 1.5 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ

Bijlage 1.6 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ

Bijlage 1.7.1 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ

Bijlage 1.7.2 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ

Bijlage 1.7.3 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ

Bijlage 1.7.4 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ

2.b 20:55 - Transformatie Entrada (2017/73)
Voorgesteld besluit:
- In te stemmen met de transformatie van Entrada van een kantoorgebied naar een stedelijk woongebied.
- Een samenwerking aan te gaan met de eigenaren op Entrada om te komen tot een gezamenlijk gedragen
stedenbouwkundig plan. Uitgangspunt hierbij is dat hoogbouw voornamelijk langs het trein- en metrospoor
en de rijksweg A10 wordt gerealiseerd en nader onderzoek plaatsvindt naar:
- het woon- en leefklimaat;
- de sociale veiligheid en cohesie;
- een voor de locatie passende verhouding tussen programma, bouwhoogte en dichtheid rekening houdende
met de menselijke maat;
- het voorzieningenniveau;
- de verbinding met Duivendrecht in programmering en infrastructuur;
- duurzaamheid.
- Kennis te nemen van het feit dat Wonam een stedenbouwkundige visie heeft opgesteld als vertrekpunt
voor de transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied.

Dossier 709 voorblad



Raadsvoorstel 2017/73: Transformatie Entrada

Raadsbesluit 2017/73: Transformatie Entrada

Concept Stedenbouwkundige Visie versie 31 oktober 2017

Bijlage Concept Stedenbouwkundige Visie

2.c 21:25 - Ruimtelijke visie drie percelen nabij de Ouderkerkerplas (2017/66)
Voorgesteld besluit:
De Ruimtelijke Visie voor “drie locaties nabij de Ouderkerkplas” vast te stellen.

Dossier 693 voorblad

Raadsvoorstel en -besluit 2017/66: Ruimtelijke visie drie percelen nabij de Ouderkerkerplas

Ruimtelijke visie locaties Holendrechterweg

2.d 21:55 - SCHORSING 15 MINUTEN
3 Oordeelsvorming

Behandelwijze: meningsvorming, debat commissieleden met elkaar.
3.a 22:10 - Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid (2017/69)

Voorgesteld besluit:
- Kennis te nemen van de inhoud van de “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park
Zuid”, als uitwerking van het voorkeursscenario.
- De “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park Zuid” vast te stellen.
- Ten behoeve van de “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park Zuid” een budget
van €250.000,- beschikbaar te stellen.

3.b 22:30 - Transformatie Entrada (2017/73)
Voorgesteld besluit:
- In te stemmen met de transformatie van Entrada van een kantoorgebied naar een stedelijk woongebied.
- Een samenwerking aan te gaan met de eigenaren op Entrada om te komen tot een gezamenlijk gedragen
stedenbouwkundig plan. Uitgangspunt hierbij is dat hoogbouw voornamelijk langs het trein- en metrospoor
en de rijksweg A10 wordt gerealiseerd en nader onderzoek plaatsvindt naar:
- het woon- en leefklimaat;
- de sociale veiligheid en cohesie;
- een voor de locatie passende verhouding tussen programma, bouwhoogte en dichtheid rekening houdende
met de menselijke maat;
- het voorzieningenniveau;
- de verbinding met Duivendrecht in programmering en infrastructuur;
- duurzaamheid.
- Kennis te nemen van het feit dat Wonam een stedenbouwkundige visie heeft opgesteld als vertrekpunt
voor de transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied.

3.c 22:40 - Ruimtelijke visie drie percelen nabij de Ouderkerkerplas (2017/66)
Voorgesteld besluit:
De Ruimtelijke Visie voor “drie locaties nabij de Ouderkerkplas” vast te stellen.

4 Overleg met het college
4.a 22:50 - Vragen aan het college
4.b 23:00 - Lange termijn agenda

Lange termijn agenda

4.c 23:05 - Regionale aangelegenheden
-	Amstelland- en Meerlandenoverleg
-	Groengebied Amstelland
-	Vervoersregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte

5 23:10 - Rondvraag
6 Sluiting
7 MOGELIJKE HAMERSTUKKEN

Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

7.a Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel  (2017/67)
Voorgesteld besluit :
I. artikel 2:10, vierde lid en artikel 5:24, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel
2017 aan te passen in die zin dat “Telecommunicatieverordening” wordt gewijzigd in “Algemene verordening
ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel”;
II. hoofdstuk 17 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 te wijzigen volgens de tabel;
III. vast te stellen de verordening Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel en de
daarbij behorende toelichting, inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en
opruiming van kabels en/of leidingen.

Dossier 695 voorblad

Raadsvoorstel 2017/67: Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel

Raadsbesluit 2017/67: Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel



 

Toelichting: Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel

Bijlage 1: Advies Leges aanpassing Ouder-Amstel

8 TER KENNISNAME STUKKEN
Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

8.a Projectplan Amstel Business Park Zuid
Dit is ter kennisname.
In het projectplan zijn de werkzaamheden, organisatie en wijze van financiering beschreven die nodig zijn
om te komen tot transformatie van het ABP Zuid, zoals beschreven in de ruimtelijk economische visie
(hierna: REV). Daarnaast beschrijft het projectplan een aanpak voor de woonboten (op basis van de
uitvoeringsstrategie) en de deelontwikkelingen dat parallel aan het opstellen van het beeldkwaliteitplan en de
financiële onderlegger plaatsvindt.

Dossier 708 voorblad

Concept projectplan ABP Zuid

8.b Geluidsbelastingkaarten in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai
Dit betreft geen raadsvoorstel. Het is ter kennisname voor de commissie.

Dossier 690 voorblad

Voorstel college geluidsbelastingkaarten OA 2017.docx

M2016.06400.R001.pdf

2017_Ouder-Amstel.xlsx



2.a Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid (2017/69)

1 Dossier 707 voorblad.pdf 

 

Commissie Ruimte 

Dossiernummer 707 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 30 november 2017 

Agendapunt 2.a 

Omschrijving Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten 

ABP Zuid (2017/69) 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 30 november 2017 

 

Toelichting 

Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke economische visie voor het 

Amstel Business Park Zuid (hierna: ABP Zuid) vastgesteld. In deze ruimtelijke economische 

visie (hierna: REV) is een ambitie opgenomen ten aanzien van de woonboten. Deze ambitie 

vloeit voort uit het eerder dit jaar (12 januari 2017) door de raadscommissie uitgesproken 

voorkeurscenario 3 voor de woonboten, op basis van de notitie “scenario’s woonboten ABP 

Zuid”. De raadscommissie heeft het college van b&w verzocht om het voorkeursscenario 

verder uit te werken. Deze uitwerking is in bijgaande “Uitvoeringsstrategie scenario 3 

woonboten ABP Zuid” vormgegeven. 

 



1 Raadsvoorstel 2017/69: Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid 
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Nummer 2017/69 
 

datum raadsvergadering : 14 december 2017 

onderwerp : Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 

woonboten Amstel Business Park Zuid 

portefeuillehouder : Mw. C.C.M. Korrel-Wolvers 

datum raadsvoorstel : 1 november 2017 

 

Samenvatting 
Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke economische visie voor het 

Amstel Business Park Zuid (hierna: ABP Zuid) vastgesteld. In deze ruimtelijke 

economische visie (hierna: REV) is een ambitie opgenomen ten aanzien van de 

woonboten. Die ambitie houdt in om de Duivendrechtsevaart op een aantal 

strategische plekken vrij te maken van woonboten en om het illegale gebruik van de 

kade op te heffen en de kade weer openbaar toegankelijk te maken. Deze ambitie 

vloeit voort uit het eerder dit jaar (12 januari 2017) door de raadscommissie 

uitgesproken voorkeurscenario 3 voor de woonboten, op basis van de notitie 

“scenario’s woonboten ABP Zuid”. De raadscommissie heeft het college van b&w 

(hierna: college) verzocht om het voorkeursscenario verder uit te werken. Deze 

uitwerking is in bijgaande “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid” 

(hierna: Strategie) vormgegeven. 

 

Het college vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de Strategie. De Strategie 

vast te stellen en daarbij een budget van €250.000 beschikbaar te stellen om de in 

deze strategie beschreven stappen te kunnen zetten. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Uit de uitspraak van de Raad van State (2013), in het kader van het bestemmingsplan 

ABP Zuid, bleek het besluit van de gemeenteraad om alle woonboten positief te 

bestemmen onvoldoende onderbouwd. De Raad van State heeft hierop dit onderdeel 

uit het bestemmingsplan vernietigd. Afgelopen jaar is onderzoek verricht ten behoeve 

van bovengenoemde onderbouwing. Parallel is op basis van een knelpuntenanalyse en 

een maatregelenprogramma de REV voor het ABPZ opgesteld en op 12 oktober 2017 

door de gemeenteraad vastgesteld. 

 

Het proces om te komen tot de REV heeft met instemming van de gemeenteraad 

plaatsgevonden. De uitkomst daarvan heeft geleid tot een andere beleidskeuze ten 

aanzien van de woonboten dan het besluit van de gemeenteraad in 2013. De REV 

spreekt de ambitie uit om het bedrijventerrein ABP Zuid te laten groeien van een 

klassiek werkgebied naar een gemengd gebied waar ruimte is voor andere functies 

zoals horeca, hotel, wonen, creatieve industrie en recreatie. De Duivendrechtsevaart 

heeft de potentie om daarin een belangrijke ruimtelijke drager te worden, door het 

herstellen van de relatie met het water. De kwaliteiten van de Duivendrechtsevaart 

worden nu onvoldoende benut onder andere door de aanwezigheid van woonboten en 

het gebruik en bebouwing van de kade. De keuze om woonboten en het gebruik van 

de kade wel of niet positief te bestemmen heeft daarom een relatie met de ambitie 

zoals beschreven in de REV. 

 

Wat is er aan de hand? 
In navolging van de informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad op 24 november 

2016 over de REV is in de besloten raadscommissie van 12 januari 2017 de notitie 

“scenario´s woonboten Amstel Business Park Zuid” besproken. Tijdens deze besloten 
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raadscommissie heeft de raadscommissie zich unaniem uitgesproken voor scenario 3 

‘Groeien naar de Visie’, als voorkeursscenario. Scenario 3 is een groeimodel naar de 

ambitie die is vastgelegd in de REV, waarbij naast de rol van Ouder-Amstel vooral ook 

van ontwikkelende partijen (grondeigenaren en ontwikkelaars) een actieve rol wordt 

verwacht. De raadscommissie heeft het college verzocht dit verder uit te werken. Met 

de voorliggende Strategie wordt hieraan invulling gegeven. 

 

Wat gaan we doen? 
Met het vaststellen van de REV heeft de gemeenteraad de ambitie vastgelegd voor het 

ABP Zuid. Onderdeel van deze ambitie is de Duivendrechtsevaart op een aantal 

strategische plekken vrij te maken van woonboten en om het illegale gebruik van de 

kade op te heffen en daarmee de kade weer openbaar toegankelijk te maken. Met het 

voorkeursscenario 3 is op hoofdlijnen weergegeven hoe deze ambitie kan worden 

gerealiseerd. Dit voorkeursscenario is verder uitgewerkt in de Strategie. Het is nu aan 

de gemeenteraad om het uitgewerkte voorkeursscenario vast te stellen. 

 

Het college vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de Strategie en deze vast te 

stellen zodat verdere stappen kunnen worden gezet om tot realisatie van de ambitie te 

kunnen komen. Daarvoor vraagt het college aan de gemeenteraad om een budget van 

€250.000 voor 2018 beschikbaar te stellen. Dit bedrag bestaat uit de kosten en uren 

zoals beschreven in hoofdstuk 6 van de uitvoeringsstrategie inclusief 10% onvoorzien. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het realiseren van de doelstellingen ten aanzien van de Duivendrechtsevaart wordt op 

termijn gerealiseerd, door het persoonsgebonden overgangsrecht te respecteren. De 

woonboten die niet vallen onder het overgangsrecht en derhalve illegaal zijn worden 

verwijderd. De woonboten die op strategische posities liggen ten aanzien van de 

doelstellingen met de Duivendrechtsevaart, blijven liggen onder het 

persoonsgebonden overgangsrecht, zodat die op termijn of via verwerving weggaan. 

De overige woonboten kunnen positief worden bestemd. 

De kade wordt weer openbaar toegankelijk gemaakt door het huidige gebruik en de 

bebouwing van de kade op te heffen. 

 

Standpunt juridische status woonboten en gebruik en bebouwing kade 

In de eerste helft van 2017 zijn de bewoners en eigenaren van de woonboten 

schriftelijk geïnformeerd over het standpunt van de gemeente wat betreft de 

juridische status. De bewoners en de eigenaren zijn in de gelegenheid gesteld om 

bewijslast aan te voeren als zij een andere mening toebedeeld zijn. Op basis van de 

ontvangen reacties is het standpunt van het college ten aanzien van de woonboten 

aan de Spaklerweg 56 en 58 en Van der Madeweg 38c gewijzigd. De bewoners van 

deze woonboten zijn geslaagd in de bewijslevering, voor zover die van hen gevergd 

kon worden, en dat bij gebrek aan tegenbewijs het beroep op persoonsgebonden 

overgangsrecht slaagt. Voor het overige blijft het standpunt van het college 

ongewijzigd, dat betekent dat: 

- de dubbel liggende woonboot aan de Willem Fenengastraat 46, de Woonboot aan 

de Spaklerweg 54 en de woonboot aan de Van der Madeweg 38b als illegaal 

beschouwd; 

- als gevolg van de uitspraak van de Raad van State uit 2014 het merendeel van de 

woonboten onder het persoonsgebonden overgangsrecht valt; 

- het gebruik en de bebouwing van de kade op basis van het bestemmingsplan niet is 

toegestaan. 
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Aanwijzen Duivendrechtsevaart conform APV 

Om te voorkomen dat door een aanstaande Wetswijziging verduidelijking voorschriften 

woonschepen het beleid van de gemeente wordt bepaald, is door het college besloten 

om de Duivendrechtsevaart in november 2017 aan te wijzen conform artikel 5.25, lid 

1 van de APV. Daardoor houdt de gemeente zelf regie en kunnen de gemeenteraad en 

het college een integrale afweging maken met betrekking tot de verschillende 

scenario’s. Feitelijk legt het college daarmee de huidige situatie vast en voorkomt dat 

de wetgever onbedoeld voor de gemeente bepaalt wat de juridisch planologische 

status is van de woonboten. Naar mening van het college is deze wetswijziging 

daarvoor ook niet bedoeld, maar moet er voor zorgen dat ook woonboten getoetst 

kunnen worden aan bouwregelgeving. 

 

Strategie per onderdeel 

In de Strategie wordt onderscheid gemaakt tussen: 

1. woonboten waarop dat het persoonsgebonden overgangsrecht niet van toepassing 

is, en illegaal zijn; 

2. woonboten waarop het persoonsgebonden overgangsrecht van toepassing is; 

3. het gebruik en de bebouwing van de kade. 

 

Ad 1. 

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van 

overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met 

bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze 

bevoegdheid gebruik moeten maken. In lijn met eerder handhavend optreden door het 

college (obv een motie van de gemeenteraad) tegen woonboten in de 

Duivendrechtsevaart die niet vielen onder het overgangsrecht, zal de overtreder, in dit 

geval de woonbootbewoner, worden verzocht middels bestuursdwang de overtreding 

ongedaan te maken. 

 

Het college zal, conform de eerder genoemde motie van de gemeenteraad, zich in 

overleg met de gemeente Amsterdam inspannen om alternatieve huisvesting te 

zoeken voor de bewoners van de woonboot door het afgeven van een 

urgentieverklaring in het kader van stadsvernieuwing. Tevens wordt een 

verhuisvergoeding beschikbaar gesteld conform de wettelijke 

verhuiskostenvergoeding. 

 

In de Strategie is aangegeven om welke woonboten het gaat. 

 

Ad 2. 

Voor de woonboten die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht, maar 

waarvan het op langere termijn conform de REV ongewenst is dat ze blijven liggen, zal 

het persoonsgebonden overgangsrecht in stand blijven. Het is aan de ontwikkelende 

partijen om via minnelijke verwerving of door het aanbieden van een alternatieve 

locatie(s) uitvoering te geven aan de REV. Ook zal worden onderzocht of ondernemers 

die niet van plan zijn te ontwikkelen maar belang hebben bij de REV, bereid zijn te 

investeren in de uitvoeringsstrategie. 

Voor deze woonboten zal de situatie privaatrechtelijk worden geformaliseerd middels 

het sluiten van een (tijdelijke) huur- of bruikleenovereenkomst met de eigenaar van 

het water, zijnde de gemeente Amsterdam.  
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Woonboten die liggen onder het persoonsgebonden overgangsrecht en waarvan het in 

het kader van een gemengd gebied gewenst is dat ze blijven liggen, zal gewerkt 

worden aan een positieve bestemming voor de woonboten. Tevens zal een 

ligplaatsvergunning worden verstrekt. 

Bij een reguliere ligplaats behoort ook het betalen voor het innemen van het water. 

Dit gebeurt middels erfpacht. Voorwaarde voor een positieve bestemming is acceptatie 

van de erfpachtaanbieding die de gemeente Amsterdam als eigenaar van het water zal 

doen. 

In de Strategie is aangegeven om welke woonboten het gaat. 

 

Ad 3. 

De uitvoeringsstrategie voor de kadebebouwing is tweeledig: 1) minnelijk overleg over 

het vrij maken van de kade en 2) handhavend optreden op basis van bestuursdwang. 

 

De gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel begrijpen dat woonbootbewoners met de 

ontruiming van de kade een deel van hun woongenot verliezen. Daarom zal in overleg 

met de woonbootbewoner onderzocht worden welke alternatieve mogelijkheden er 

zijn, onder voorwaarde dat daarmee de kade wordt vrij gemaakt van het huidige 

gebruik en de bebouwing. Gedacht kan worden aan een (drijvend) vlonderterras bij de 

woonboot. Er zal een regeling komen voor het gebruik van de kade in de tijdelijke 

situatie. Onderdeel van het minnelijk overleg zal het intrekken van de claim op 

verkrijgende verjaring zijn.  

 

Het minnelijk overleg heeft tot doel om te kijken of gezamenlijk gekomen kan worden 

tot alternatieve mogelijkheden. Parallel zal de gemeente echter ook een 

handhavingstraject moeten opstarten vanuit haar publiekrechtelijk taak in relatie tot 

het ingediende verzoek om handhaving. Dat handhavingstraject kan worden 

afgebroken, zodra er via het minnelijk overleg overeenstemming is over een passende 

oplossing. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
In hoofdstuk 5 en 6 van de Strategie zijn de mogelijke kosten van de 

uitvoeringsstrategie en de reeds gezette en nog te zetten stappen beschreven. 

Uitgangspunt van de kosten is dat een deel van de kosten worden gedragen door de 

markt en een deel door de gemeente. De door de gemeente te dragen kosten zijn 

kosten die naar verwachting niet te verhalen zijn op de gemeente. Voor de in de 

Strategie beschreven kosten en personele inzet is naar verwachting een bedrag nodig 

van €250.000 voor 2018. 

 

Voor het ABP Zuid is een projectplan opgesteld waarin ook wordt ingegaan op de 

woonboten. Dit projectplan is ter informatie bijgevoegd. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Begin dit jaar zijn de woonbootbewoners tijdens gesprekken geïnformeerd over de 

andere beleidskeuze ten aanzien van de woonboten dan het besluit van de 

gemeenteraad in 2013. Na deze gesprekken is de notitie “scenario’s woonboten ABP 

Zuid” met daarin het voorkeursscenario aan de bewoners beschikbaar gesteld. De 

bewoners en eigenaren van de woonboten zijn in mei 2017 formeel schriftelijk op de 

hoogte gebracht van het standpunt van de gemeente ten aanzien van de juridische 

status van de woonboten. Bewoners hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om 

daarop te reageren binnen 2 maanden na ontvangst van het schrijven van de 

gemeente. Het college zal met het toesturen van de Strategie inclusief een 

begeleidend schrijven antwoord geven op de reactie van de bewoners. 
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Bij de transformatie van het ABP Zuid zijn veel verschillende partijen betrokken. Naast 

de woonbootbewoners zijn dat ook de verschillende ondernemers. Zowel met de 

bewoners van de woonboten en ondernemers wordt overleg gevoerd over de ambitie 

en mogelijke oplossingen. 

Van deze overleggen wordt verslag gedaan aan het college en de gemeenteraad. De 

bewoners en ondernemers worden ook betrokken bij de vervolgstappen. 

 

Wat is het vervolg? 
Op hoofdlijnen zijn de vervolgstappen: 

- minnelijk overleg (inclusief taxatie) bewoners, ontwikkelde partijen en gemeente: 

woonboten en gebruik en bebouwing kade; 

- onderzoek alternatieve locaties en in kaart brengen mogelijkheden 

stadsvernieuwingsurgenten; 

- parallel aan minnelijk overleg opstarten handhavingstraject; 

- voorbereidingsbesluit nemen om ambitie ABP Zuid te waarborgen. 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017, 

nummer 2017/69, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

- Kennis te nemen van de inhoud van de “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten 

Amstel Business Park Zuid”, als uitwerking van het voorkeursscenario. 

 

- De “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park Zuid” vast te 

stellen. 

 

- Ten behoeve van de “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business 

Park Zuid” een budget van €250.000,- beschikbaar te stellen. 

 

Ouder-Amstel, 14 december 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de plaatsvervangend voorzitter, 

  

A.A. Swets G.J. Baerents 
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1. Inleiding 
In navolging van de informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad op 24 november 2016 

over de Ruimtelijke Economische Visie Amstel Business Park Zuid; “Werkstad 

Overamstel”, (hierna: REV) is in de besloten raadscommissie van 12 januari 2017 de 

notitie “scenario´s woonboten Amstel Business Park Zuid” besproken. Tijdens deze 

besloten raadscommissie heeft de raadscommissie zich unaniem uitgesproken voor 

scenario 3 ‘Groeien naar de Visie’, als voorkeursscenario. De raadscommissie heeft het 

college van burgemeester & wethouders (hierna: college) verzocht dit verder uit te 

werken. In deze notitie “Uitvoeringsstrategie scenario 3” wordt hieraan invulling 

gegeven. De notitie “scenario’s woonboten Amstel Business Park Zuid” op basis waarvan 

de raadscommissie de voorkeur heeft uit gesproken voor scenario 3, is als bijlage 1 bij 

deze notitie gevoegd. 

Daarnaast wordt in deze notitie ingegaan op de juridische status van de woonboten. De 

bewoners zijn voor de zomer geïnformeerd over het standpunt van de gemeente en 

gevraagd daarop te reageren. De reactie van de bewoners is in deze notitie samengevat 

en voorzien met een conclusie van de gemeente. 

Ook wordt in deze notitie de ‘Wet verduidelijking voorschriften woonboten’ beschreven, 

waarover de raadscommissie op 13 juli 2017 is geïnformeerd. Daarin is tevens 

meegenomen de reactie van het ministerie op de ambtelijke vragen, die voortkwamen uit 

de bijeenkomst van 13 juli 2017, en aangegeven hoe het college voornemens is hiermee 

om te gaan. 
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2. Aanleiding 
Uit de uitspraak van de Raad van State (2013), in het kader van het bestemmingsplan 

Amstel Business Park Zuid (hierna: ABPZ), bleek het besluit van de gemeenteraad om 

alle woonboten positief te bestemmen onvoldoende onderbouwd. De Raad van State 

heeft hierop dit onderdeel uit het bestemmingsplan vernietigd. Afgelopen jaar is 

onderzoek verricht ten behoeve van bovengenoemde onderbouwing. Het onderzoek 

richtte zich op de vraag of de woonboten in ABPZ vallen onder het overgangsrecht, of ze 

daarbij ook voldoen aan de normen op basis van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) en 

of er sprake is van goede ruimtelijke ordening. Parallel is op basis van een 

knelpuntenanalyse en een maatregelenprogramma de REV voor het ABPZ opgesteld. 

Het proces om te komen tot de REV het met instemming van de gemeenteraad 

plaatsgevonden. De uitkomst daarvan heeft geleid tot een andere beleidskeuze ten 

aanzien van de woonboten dan het besluit van de gemeenteraad in 2013. De REV 

spreekt de ambitie uit om de Duivendrechtsevaart op een aantal strategische plekken vrij 

te maken van woonboten en om het illegale gebruik van de kade op te heffen en 

daarmee de kade weer openbaar toegankelijk te maken.  

 

Het doel van de REV is om het bedrijventerrein ABPZ te laten groeien van een klassiek 

werkgebied naar een gemengd gebied waar ruimte is voor andere functies zoals horeca, 

hotel, wonen, creatieve industrie en recreatie. De Duivendrechtsevaart heeft de potentie 

om een belangrijke drager te worden, door het herstellen van de relatie met het water en 

daarmee het bieden van ruimtelijke kwaliteit, voor de transformatie naar een gemengd 

werk-, woon- en leefklimaat. Deze ruimtelijke kwaliteit wordt nu onvoldoende benut 

onder andere door de aanwezigheid van woonboten en het gebruik van de kade als tuin 

en bebouwing bij de woonboten. De keuze om woonboten en het gebruik van de kade 

wel of niet positief te bestemmen heeft daarom een relatie met de ambitie zoals 

beschreven in de REV. 

 

Het resultaat van het onderzoek naar het overgangsrecht en de geluidhinder moet 

worden beschouwd in het licht van de REV en is beschreven in de notitie die is 

opgenomen in bijlage 1. 
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3. Scenario 3 ´Groeien naar de Visie´ 
In de besloten raadscommissie van 12 januari 2017 is unaniem een voorkeur 

uitgesproken voor scenario 3 ´Groeien naar de Visie´. Hieronder wordt dit scenario kort 

beschreven. 

 

Scenario 3 is een groeimodel naar de ambitie die is vastgelegd in de REV, waarbij naast 

de rol van Ouder-Amstel vooral ook van ontwikkelende partijen (grondeigenaren en 

ontwikkelaars) een actieve rol wordt verwacht. 

 

Het realiseren van de doelstellingen ten aanzien van de Duivendrechtsevaart wordt op 

termijn gerealiseerd, door het persoonsgebonden overgangsrecht te respecteren. De 

woonboten die niet vallen onder het overgangsrecht en derhalve illegaal zijn worden 

verwijderd. De woonboten die op strategische posities liggen ten aanzien van de 

doelstellingen met de Duivendrechtsevaart, blijven liggen onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht, zodat die op termijn of via verwerving weggaan. 

De overige woonboten kunnen positief worden bestemd. In dit scenario is net als in de 

andere scenario´s het uitgangspunt dat de kade die openbaar is ook weer openbaar 

toegankelijk wordt gemaakt. 

  



Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid concept, 1 november 2017 

 

 

5 

4. Juridische status woonboten 
Eerder is onderzoek gedaan naar het persoonsgebonden overgangsrecht. De uitkomst 

van dat onderzoek is voorgelegd aan de bewoners van de woonboten met het verzoek 

daarop te reageren. De uitkomst van het onderzoek naar het persoonsgebonden 

overgangsrecht op basis van de toen aanwezige informatie, is opgenomen in de notitie in 

bijlage 1. Onderstaand is een korte samenvatting daarvan opgenomen en is een 

conclusie beschreven naar aanleiding van de reacties van de bewoners. 

 

4.1 Uitkomst onderzoek persoonsgebonden overgangsrecht 

In het kader van de notitie “scenario’s woonboten Amstel Business Park Zuid” is 

onderzoek gedaan naar het persoonsgebonden overgangsrecht. De uitkomst daarvan 

komt er kort gezegd op neer dat: 

- woonboten die na 20 januari 1981 (onherroepelijk worden bestemmingsplan 

“Industriegebied Amstel 1977”) zijn aangemeerd vallen niet onder persoonsgebonden 

overgangsrecht en worden als illegaal beschouwd; 

- woonboten waarvan de huidige bewoner na 31 augustus 2013 (inwerkingtreden 

bestemmingsplan “Amstel Business Park Zuid”) op de woonboot is komen wonen, 

vallen niet onder het persoonsgebonden overgangsrecht en worden als illegaal 

beschouwd; 

- als er op een adres langer dan twee jaar geen woonboot heeft gelegen of het 

afwijkend gebruik op enigerlei wijze is vergroot of verzwaard vervalt het 

persoonsgebonden overgangsrecht; 

- woonboten die voor 20 januari 1981 zijn aangemeerd en hier onafgebroken hebben 

gelegen (niet langer dan 2 jaar weg) en door huidige bewoner worden bewoond per 

uiterste datum van 31 augustus 2013, vallen onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht en zijn legaal. 

 

4.2 Conclusie reactie bewoners in relatie tot juridische status 

Na de besloten raadscommissie op 12 januari 2017 en het ambtelijk overleg met de 

bewoners van de woonboten (periode januari tot maart 2017), heeft het college in mei 

2017 haar standpunt over de juridische status van de woonboten en het gebruik van de 

kade schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bewoners. De bewoners zijn in de gelegenheid 

gesteld om binnen een termijn van 2 maanden een reactie te sturen en bewijslast aan te 

leveren indien zij van mening zijn dat er sprake is van een andere juridische status van 

de woonboten. Dit zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat bewoners kunnen aantonen 

dat er geen sprake is van illegale situaties. Van nagenoeg alle bewoners hebben wij een 

reactie op de brief van mei 2017 ontvangen. Op basis van de binnengekomen reacties is 

een conclusie getrokken, die als volgt kan worden samengevat. 

 

Persoonsgebonden overgangsrecht 

De bewoners geven in de reactie aan van mening te zijn dat er geen sprake is van 

persoonsgebonden overgangsrecht omdat: 

- de woonboten volgens besluit van de gemeenteraad zijn gelegaliseerd; 

- met de uitspraak van de Raad van State het persoonsgebonden overgangsrecht niet 

van toepassing is op de woonboten; 

- de woonboten vallen onder het overgangsrecht van het vorige bestemmingsplan 

“Industriegebied Amstel 1977”. 

 

In die uitspraak van de Raad van State is de aanduiding ‘woonschepenligplaats’ 

vernietigd. Het bestemmingsplan is voor het overige niet door de uitspraak aangetast. De 

Duivendrechtsevaart heeft in dit bestemmingsplan de bestemming ‘Water’. Binnen deze 

bestemming zijn (nu de aanduiding ‘woonschepenligplaats’ is vernietigd) geen woonboten 

toegestaan. In het onherroepelijk geworden bestemmingsplan uit 2013 is voor de 

woonboten een persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen. De woonboten vallen 

door de uitspraak van de Raad van State dus niet terug op het bestemmingsplan 

Industriegebied Amstel 1977.  
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Gevolg van de uitspraak van de Raad van State uit 2014 is dat een deel van de 

woonboten valt onder het persoonsgebonden overgangsrecht. De overige woonboten zijn 

niet onder enig overgangsrecht toegestaan. Woonboten die onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht vallen kunnen in beginsel positief worden bestemd, mits dit vanuit het 

oogpunt van geluidhinder aanvaardbaar is en past binnen de REV. De woonboten die niet 

vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht kunnen niet positief worden 

bestemd. 

 

“Illegale” woonboten 

In de notitie “scenario’s woonboten Amstel Business Park Zuid” heeft het college zich op 

het standpunt gesteld dat de woonboten aan de Spaklerweg 54, 56 en 58 en Van der 

Madeweg 38b en 38c niet onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen en illegaal 

zijn. Daarnaast is geconstateerd dat ter hoogte van de woonboot aan de Willem 

Fenengastraat 46 een tweede woonboot is aangemeerd. 

In hun reacties hebben de bewoners nieuw bewijsmateriaal aangeleverd om aan te tonen 

dat hiervan geen sprake is. In navolgende tekst wordt beschreven of dit tot een andere 

conclusie leidt dan het eerder door het college aangenomen standpunt.  

 

Spaklerweg 54 

Voor de woonboot Spaklerweg 54 is er geen nieuw bewijsmateriaal aangeleverd waaruit 

blijkt dat de woonboot voor de peildatum 20 januari 1981 is aangemeerd. Daardoor is er 

vooralsnog geen sprake van een andere conclusie dan het standpunt van het college dat 

deze woonboot niet onder het persoonsgebonden overgangsrecht valt. 

 

Spaklerweg 56 

Op basis van aanvullend fotomateriaal van voor de peildatum 1981 lijken er twee boten 

of schepen te liggen op de kop van de Duivendrechtsevaart aan de Spaklerweg. 

Geconcludeerd wordt dat er sprake is van boten op deze locaties, maar dat de foto’s 

geen duidelijk bewijs leveren dat het gaat om de huidige woonboot. Het is echter de 

vraag of de bewoner kan worden geacht in staat te zijn bewijs te leveren dat het zijn 

aangemeerde woonboot betrof op 20 januari 1981. Niet kan worden uitgesloten dat een 

rechter oordeelt dat een beroep op het persoonsgebonden overgangsrecht toekomt. 

 

Spaklerweg 58 

Voor zover nu bekend lijkt er sprake te zijn van een woonboot op de peildatum van het 

overgangsrecht. De woonboot is echter vervangen door een andere woonboot die in 

afmetingen afwijkt. Over het vervangen van de woonboot heeft overleg plaatsgevonden 

met de gemeente. Dit is schriftelijk bevestigd en in dit schrijven is door de gemeente 

geen melding gemaakt dat het vervangen van de woonboot mogelijk consequenties 

heeft. Dit schrijven is in beginsel niet juridisch bindend, maar maakt de positie van de 

gemeente niet sterker. Daarom kan niet worden uitgesloten dat een rechter oordeelt dat 

een beroep op het persoonsgebonden overgangsrecht toekomt. 

 

Van der Madeweg 38b 

Uit de stukken blijkt dat de datum van bewoning van de woonboot aan de Van der 

Madeweg 38b na de peildatum 31 augustus 2013 ligt, waardoor het persoonsgebonden 

overgangsrecht is komen te vervallen. Er is geen nieuw bewijsmateriaal aangeleverd 

waaruit blijkt dat er een andere conclusie moet worden getrokken en het standpunt 

aangepast. 

 

Van der Madeweg 38c 

Er is bewijsmateriaal geleverd waaruit blijkt dat er voor de peildatum van het 

overgangsrecht een woonschip lag op de Van der Madeweg 38c. Gebleken is dat op een 

aantal fotomomenten op de Van der Madeweg 38c geen woonschip lag. 

 

Bewezen moet worden of die informatie voldoende is om aan te tonen dat het woonschip 

er 2 jaar of langer niet heeft gelegen, waardoor het persoonsgebonden overgangsrecht 



Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid concept, 1 november 2017 

 

 

7 

vervalt. In beginsel kan niet worden aangetoond dat de woonboot 2 jaar of langer is 

weggeweest. Daarom kan niet worden uitgesloten dat een rechter oordeelt dat een 

beroep op persoonsgebonden overgangsrecht toekomt. 

 

Willem Fenengastraat 46 (dubbel liggende woonboot) 

Achter de Willem Fenegastraat 46 is naar verwachting in 2010 een tweede woonboot 

afgemeerd. Aangezien deze woonboot er pas sinds 2010 ligt valt deze niet onder het 

persoonsgebonden overgangsrecht en is daarmee illegaal. 

 

Conclusie 

Voor de woonboten aan de Spaklerweg 56 en 58 en Van der Madeweg 38c wordt 

verwacht dat in een rechterlijke procedure een rechter oordeelt dat de bewoners van de 

woonboten een beroep op het persoonsgebonden overgangsrecht toekomt. De bewoners 

van de woonboten op de genoemde adressen zijn geslaagd in de bewijslevering, voor 

zover die van hem gevergd kon worden. 

Ten aanzien van de woonboot aan de Spaklerweg 54 is geen nieuw bewijsmateriaal 

aangeleverd die leidt tot een andere conclusie dan dat de bewoner geen beroep op het 

persoonsgebonden overgangsrecht toekomt. 
Met betrekking tot de woonboot aan de Van der Madeweg 38b en Willem Fenengastraat 

46 (dubbel liggende woonboot) kan met zekerheid worden gesteld dat de bewoner geen 

beroep op het persoonsgebonden overgangsrecht toekomt. 

 

Gebruik en bebouwing kade 

Voor de bebouwing en het gebruik van de kade claimen de bewoners verkrijgende 

verjaring. Daarnaast wordt aangegeven dat ook het gebruik en de bebouwing van de 

kade onder het overgangsrecht zouden vallen van vorige bestemmingsplan 

“Industriegebied Amstel 1977”. De bewoners geven aan dat al jarenlang sprake is van 

het gebruik en de bebouwing, gedoogd wordt door de gemeente en bedoeld is voor de 

(sociale) veiligheid van de bewoners van de woonboten. Zolang het woon- en leefklimaat 

van het ABPZ niet verandert, is het volgens de bewoners nodig de woonboten op deze 

wijze af te schermen. 

 

Begrijpelijk dat het kunnen afschermen van de woonboten tegen indringers belangrijk 

wordt gevonden. Dat neemt echter niet weg dat voor bouwwerken een 

omgevingsvergunning nodig is (voor 2010: een bouwvergunning) en dat de bouwwerken 

moeten passen binnen het bestemmingsplan. Bovendien is op de kade véél meer 

bebouwing gerealiseerd, zoals bergingen, schuurtjes, hekwerken, et cetera. Voor geen 

van de bouwwerken is een bouwvergunning of omgevingsvergunning verleend en deze 

kan ook niet worden verleend omdat het bestemmingsplan dit niet mogelijk maakt. 

 

De peildatum voor het overgangsrecht voor de kadebebouwing ligt op oktober 1977. De 

kadebebouwing valt niet onder het overgangsrecht. Alleen bouwwerken waarvoor reeds 

uiterlijk in oktober 1979 een bouwvergunning was verleend of op grond van het op dat 

moment geldende bestemmingsplan verleend had kunnen worden, vallen onder het 

overgangsrecht. Dit is nergens het geval. Het gestelde dat er al lange tijd bebouwing op 

de kade staat, wil nog niet zeggen dat de kadebebouwing hierdoor legaal is geworden. 

Uit jurisprudentie volgt dat zelfs wanneer een illegaal bouwwerk al lange tijd bestaat, dat 

nog geen reden is om af te zien van de beginselplicht om handhavend op te treden 

(bijvoorbeeld: Raad van State 17 juli 2013, 201211567/1/A1). 

 

Daarnaast speelt mee dat met de ontwikkeling van ABPZ ook de sociale veiligheid wordt 

verhoogd, waardoor er vanuit het oogpunt van sociale veiligheid bebouwing van de kade 

niet meer nodig is. 
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5. Uitvoeringsstrategie Scenario 3 
In navolgende tekst wordt ingegaan op de verschillende middelen die ingezet kunnen 

worden om de ambitie om de Duivendrechtsevaart gedeeltelijk vrij te maken van 

woonboten te realiseren. In paragraaf 5.2 (kade) en paragraaf 5.3 (woonboten) wordt 

verder ingegaan op de uitvoeringsstrategie en een voorstel gedaan welke van 

onderstaande middelen ingezet kunnen worden, rekening houdende met de door de 

gemeenteraad uitgesproken zorgplicht. Met een zorgplicht wordt bedoeld een bij de 

situatie passende oplossing tot stand gekomen vanuit een zorgvuldig traject, waarbij 

rekening is gehouden met het feit dat de ontstane situatie reeds jarenlang aanwezig is en 

waarbij niet eerder sprake is geweest van handhavend optreden. Dit laat onverlet dat bij 

illegale situaties waardoor sprake is van een overtreding handhaving aan de orde kan zijn 

of mogelijk verplicht is. 

 

a. Opheffen illegale situaties 

Uitgangspunt is een illegale situatie waardoor sprake is van een overtreding. Dat 

betekent dat de overtreder wordt aangeschreven en onder last van bestuursdwang wordt 

verzocht om de overtreding ongedaan te maken. Omdat bij de meeste overtredingen 

jarenlang niet is opgetreden wordt parallel in overleg met de bewoners gekeken naar 

alternatieve mogelijkheden. Dit geldt overigens niet alleen voor de woonboten en het 

gebruik en de bebouwing van de kade, maar voor alle illegale situaties op het ABPZ 

waarbij sprake is van een overtreding. 

 

b. Urgentieverklaring 

De gemeente kan in het kader van de besluitvorming van de REV en als gevolg daarvan 

het verwijderen van woonboten, bewoners van woonboten aanwijzen als 

stadsvernieuwingsurgent. Met een dergelijke urgentie kunnen bewoners met voorrang op 

zoek naar een sociale huurwoning. 

 

c. Alternatieve locaties 

De gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel doen onderzoek naar locaties die geschikt zijn 

voor woonboten. Dit onderzoek richt zich op: ruimte (aantal mogelijke ligplaatsen), 

eigendom, planologische kader, planschade, tijd en financiële haalbaarheid. Locaties 

waarnaar onderzoek wordt gedaan zijn: Bullewijk (Ronde Hoep Oost), Holendrecht 

(Holendrechterweg), De Nieuwe Kern en het noordelijk deel van de Duivendrechtsevaart 

(gemeente Amsterdam). Mogelijk komt ook het deel van de Duivendrechtsevaart, 

gelegen tussen de Metro en de A10 aan de zijde van het GVB-locatie, in aanmerking. Dit 

moet echter verder onderzocht worden in verband met de geluidbelasting en de normen 

die gelden volgens de Wgh. Voor deze locaties is het nog niet zeker of en hoeveel 

ligplaatsen beschikbaar komen en op welke termijn. 

 

d. Verwerven 

De begroting van de gemeente biedt, mede door de (te verwachten) begrotingstekorten, 

onvoldoende ruimte om middelen beschikbaar te stellen voor verwerving. Wel is de 

gemeente bereid om te onderzoeken of extra inkomsten (OZB, bouwleges, etc.) die de 

gemeente ontvangt als gevolg van de verschillende ontwikkelingen op het ABPZ, deels 

ingezet zouden kunnen worden voor het verwerven van woonboten. 

Dit betekent dat het verwerven van woonboten, die op basis van de REV plaats moeten 

maken, in beginsel gefinancierd moeten worden vanuit de verschillende ontwikkelingen 

op het ABPZ. Daarvoor gaan de ontwikkelende partijen (eventueel) samen met de 

gemeente in overleg met de bewoners van de woonboten om te kijken of woonboten 

verworven kunnen worden en tegen welke prijs. Hiervoor zal een taxatie worden 

uitgevoerd. Vooruitlopend wordt eerst per woonboot geïnventariseerd of een gesprek 

over verwerving mogelijk is en onder welke voorwaarden. Mogelijk zijn ook ondernemers 

op het ABPZ (zonder ontwikkelpotentie) bereid om te investeren in de ambitie om de 

kwaliteiten van de Duivendrechtsevaart beter te benutten en daarmee bij te dragen aan 

de verwerving van woonboten. 
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e. In stand laten persoonsgebonden overgangsrecht 

De woonboten die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht en waarover geen 

overeenstemming is over een urgentieverklaring, alternatieve locatie of verwerving, 

blijven liggen onder het persoonsgebonden overgangsrecht. Aandachtspunt is de termijn 

in relatie tot het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.  

Voor de woonboten die onder het persoonsgebonden overgangsrecht blijven liggen, 

wordt met de gemeente Amsterdam, als eigenaar van het water, een huur- of 

gebruiksovereenkomst gesloten. 

 

F. Positief bestemmen 

Woonboten die onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen en vanuit de REV 

kunnen blijven liggen in de Duivendrechtsevaart worden positief bestemd. Het positief 

bestemmen ziet alleen op de woonboot en het gebruik van het water als ligplaats, niet op 

het gebruik en de bebouwing van de kade. 

Het positief bestemmen van de woonboten gaat gepaard met de afgifte van een 

ligplaatsvergunning en het sluiten van een erfpachtovereenkomst met de gemeente 

Amsterdam, als eigenaar van het water. 

 

5.1 Instellen verplichting ligplaatsvergunning conform APV 

Algemene plaatselijke verordening 

Op basis van artikel 5.25 lid 1 van de APV Ouder-Amstel is het verboden zonder 

vergunning met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een 

ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen 

gedeelten van openbaar water. Op dit moment is de Duivendrechtsevaart nog niet 

aangewezen door het college, en daarom geldt het ligplaatsverbod niet. Dat heeft tot 

gevolg dat in de huidige situatie (woon)boten kunnen aanmeren in de 

Duivendrechtsevaart zonder dat de gemeente daarop kan handhaven. Voorbeelden 

daarvan zijn de boten die aangemeerd liggen aan de Pieter Braaijweg, waarbij ook 

sprake is van boten waarop wordt gewoond, en de woonboot die sinds 2010 is 

aangemeerd achter de woonboot aan de Willem Fenengastraat 46. Om daarop te kunnen 

handhaven moet het water conform de APV worden aangewezen door het college, zodat 

er een ligplaatsverbod gaat gelden. 

 

Wetswijziging verduidelijking voorschriften woonschepen 

Daarnaast heeft het niet aanwijzen van de Duivendrechtsevaart door het college van b&w 

nog een ander belangrijk gevolg. Op 1 januari 2018 treedt naar verwachting de 

Wetswijziging verduidelijking voorschriften woonschepen (hierna: Wet) in werking. Deze 

Wet moet er voor zorgen dat woonboten net als woningen als bouwwerken (gebouwen) 

worden gezien die moeten worden getoetst aan de bouwregelgeving. Daarmee wordt ook 

bij wet vastgelegd dat woonboten bouwwerken zijn, waarop de bouwregelgeving van 

toepassing is. Over de inwerkingtreding van deze Wet in relatie tot de woonboten in de 

Duivendrechtsevaart heeft contact plaatsgevonden met de Rijksoverheid. De uitkomst 

van dat contact is verwerkt in navolgende tekst waarin de gevolgen en een voorstel voor 

een aanpak zijn beschreven. 

 

Het innemen van een ligplaats met een woonboot is aan te merken als het bouwen van 

een bouwwerk (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State interpreteert dit 

al op grond van de huidige wetgeving). Met het invoeren van de Wet wordt van 

rechtswege verkregen omgevingsvergunning voor het bouwen en/of gebruiken van een 

bouwwerk. Dat is de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, het 

gebruiken van een bouwwerk in strijd met een bestemmingsplan of het in gebruik nemen 

of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid. Een te verwachten 

consequentie van het invoeren van deze Wet is dat alle woonboten legaal worden. Op het 

moment van inwerkingtreding is er dan geen sprake meer van woonboten die illegaal zijn 

of woonboten die onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen. 
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Het invoeren van de Wet betekent niet dat automatisch een ligplaatsvergunning wordt 

verkregen. Zie daarvoor ook de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State van 30 december 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:4019) en 2 november 2016 

(ECLI:NL:RVS:2016:2879). Een ligplaatsvergunning kan vereist zijn met het oog op een 

doelmatig gebruik van de ligplaatscapaciteit, openbare orde en vlotte en veilige 

doorvaart. 

 

Voorstel aanpak 

Van belang is dat voor alle woonboten een integrale afweging gemaakt moet kunnen 

worden. Dat heeft de gemeente ook aangedragen als argument om momenteel niet 

handhavend op te treden tegen illegale situaties, waarvoor twee handhavingsverzoeken 

bij de gemeente zijn ingediend. Deze zijn door de gemeente in dit stadium afgewezen, 

juist om een integrale afweging te kunnen maken. Op het moment dat alle woonboten bij 

wet gelegaliseerd worden, is het niet meer mogelijk om een integrale afweging en keuze 

te kunnen maken, omdat deze beleidsvrijheid voor de gemeente niet meer aanwezig is. 

Daarbij is ook de verwachting dat er geen sprake is van goede ruimtelijke ordening, 

omdat van een aantal woonboten bekend is dat de gemeten geluidbelasting de normen 

uit de Wgh overschrijdt. 

Het bovenstaande kan worden voorkomen door de Duivendrechtsevaart conform de APV 

aan te wijzen als openbaar water waarvoor het verboden is om zonder vergunning een 

ligplaats in te nemen. Het niet aanwijzen van de Duivendrechtsevaart heeft als gevolg 

dat (financiële) haalbaarheid van het voorkeursscenario 3 onder druk komt te staan en 

de kans kleiner wordt dat hieraan uitvoering kan worden gegeven en de REV kan worden 

gerealiseerd. Alle woonboten zijn immers gelegaliseerd. Daarnaast is het denkbaar dat 

ondernemers en ontwikkelende partijen planschade zullen claimen.  

 

Om te voorkomen dat door een aanstaande wetswijziging het beleid van de gemeente 

wordt bepaald, is door het college besloten om de Duivendrechtsevaart in november 

2017 aan te wijzen conform artikel 5.25, lid 1 van de APV. Daardoor houdt de gemeente 

zelf regie en kunnen de gemeenteraad en het college een integrale afweging maken met 

betrekking tot de verschillende scenario’s. Feitelijk legt het college daarmee de huidige 

situatie vast en voorkomt dat de wetgever onbedoeld voor de gemeente bepaald wat de 

juridisch planologische status is van de woonboten. Naar mening van het college is deze 

wetswijziging daarvoor ook niet bedoeld, maar moet er voor zorgen dat ook woonboten 

getoetst kunnen worden aan bouwregelgeving. 

 

5.2 Openbare Kade 

Ambitie 

De kade moet weer openbaar toegankelijk worden gemaakt, zodat de relatie met het 

water kan worden hersteld, de kade daarmee kwaliteit kan toevoegen aan het gebied en 

de gewenste verbindingen, zoals een onderdoorgang onder de A10, mogelijk kan worden 

gemaakt. 

 

In het verlengde van de REV van Ouder-Amstel, de planvorming van het Amstelkwartier 

2 en 3 en bedrijventerrein Overamstel van de gemeente Amsterdam wordt er een 

intergemeentelijk inrichtingsplan voor de openbare ruimte (de kades) aan, de 

verbindingen langs en over én het waterprogramma in de Duivendrechtsevaart gemaakt. 

Inzet is het meer openbaar toegankelijk maken van de kades en het maken van een 

aantal nieuwe routes aan en over deze centrale open ruimte. In het bestuurlijk overleg 

Amsterdam-Ouder-Amstel van d.d. 31 mei 2017 is besloten tot het opstellen van dit  

gezamenlijk inrichtingsplan openbare ruimte en watergebruik Duivendrechtsevaart. De 

gebruikers van de openbare ruimte (woonbootbewoners en bedrijven) zullen hierbij 

worden betrokken. 

 

 

 

 



Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid concept, 1 november 2017 

 

 

11 

Situatie 

Door de jaren hebben de bewoners van de woonboten de openbare kade zonder 

toestemming van de grondeigenaar, de gemeente Amsterdam, in gebruik genomen als 

tuin en in sommige gevallen ook bebouwing gerealiseerd. 

De kadebebouwing en het gebruik van de kade zijn niet positief bestemd (in strijd met 

het bestemmingsplan) en vallen ook niet onder het overgangsrecht (er is geen 

bouwvergunning verleend en daarop was ook geen zicht op). De kadebebouwing en het 

gebruik van de kade zijn dus niet toegestaan c.q. zijn illegaal.  

 

Een aantal woonbootbewoners hebben in hun inspraakreactie op de REV verkrijgende 

vergaring geclaimd van de kade en het water. Als er inderdaad sprake zou zijn van 

verkrijgende verjaring heeft dit mogelijk consequenties voor de haalbaarheid van de 

herinrichting van de openbare ruimte. Amsterdam gaat als grondeigenaar onderzoeken of 

hiervan sprake kan zijn en welke acties ondernomen kunnen worden om dit te 

voorkomen of ongedaan te maken. 

 

Uitvoeringsstrategie 

De uitvoeringsstrategie voor de kadebebouwing is tweeledig: 

1. minnelijk overleg over het vrij maken van de kade; 

2. handhavend optreden op basis van bestuursdwang. 

 

Ad 1. 

De gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel begrijpen dat woonbootbewoners met de 

ontruiming van de kade een deel van hun woongenot verliezen. Daarom zal in overleg 

met de woonbootbewoner onderzocht worden welke alternatieve mogelijkheden er zijn, 

onder voorwaarde dat daarmee de kade wordt vrij gemaakt van het huidige gebruik en 

de bebouwing. Gedacht kan worden aan een (drijvend) vlonderterras bij de woonboot. Er 

zal een regeling komen voor het gebruik van de kade in de tijdelijke situatie. 

 

Onderdeel van het minnelijk overleg zal het intrekken van de claim op verkrijgende 

verjaring zijn.  

 

Het minnelijk overleg heeft tot doel om te kijken of gezamenlijk gekomen kan worden tot 

alternatieve mogelijkheden. Parallel zal de gemeente echter ook een handhavingstraject 

moeten opstarten vanuit haar publiekrechtelijk taak in relatie tot het ingediende verzoek 

om handhaving. Dat handhavingstraject kan worden afgebroken, zodra er via het 

minnelijk overleg overeenstemming is over een passende oplossing. 

 

Ad 2. 

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van 

overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met 

bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze 

bevoegdheid gebruik moeten maken. Bovendien is bij de gemeente in 2016 een verzoek 

om handhaving ingediend. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het 

bestuursorgaan weigeren dit te doen. Voorts kan handhavend optreden zodanig 

onevenredig zijn in verhouding tot de te dienen belangen dat van optreden in die 

concrete situatie kan worden afgezien. Ouder-Amstel heeft gezien de lopende 

onderzoeken en in het kader van het opstellen van de REV de bijzondere omstandigheid 

gezien om niet direct handhavend op te treden, zodat Ouder-Amstel een integrale 

afweging kan maken. Met de afronding van de onderzoeken en het vaststellen van de 

REV op 12 oktober 2017 is er geen bijzondere omstandigheid meer om geen uitvoering 

te geven aan het opheffen van de overtreding.  

 

In lijn met eerder handhavend optreden rondom kadegebruik door het college (obv een 

motie van de gemeenteraad in 2013), wordt het volgende voorgesteld. De overtreder, in 

dit geval de woonbootbewoner, wordt verzocht middels bestuursdwang de overtreding 



Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid concept, 1 november 2017 

 

 

12 

binnen een periode van 1 jaar vanaf dagtekening brief ongedaan te maken. De brief zal 

zo spoedig mogelijk na vaststelling van de uitvoeringsstrategie worden verzonden. 

 

5.3 Woonboten 

In navolgende tekst is de ambitie, situatie en uitvoeringsstrategie voor de woonboten 

beschreven. 

 

Ambitie 

De relatie met het water moet worden hersteld door op een aantal strategische locaties 

zichtrelaties en contact met het water te maken, zoals verblijfsplekken. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat de kade weer openbaar toegankelijk wordt gemaakt en door op een 

aantal strategische locaties woonboten worden verwijderd. 

 

Situatie 

Woonschepen die voor 20 januari 1981 zijn aangemeerd en hier onafgebroken hebben 

gelegen (niet langer dan 2 jaar weg zijn geweest) en door huidige bewoner worden 

bewoond per uiterste datum van 31 augustus 2013, vallen onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht. Het overgangsrecht is niet meer van toepassing indien het afwijkend 

gebruik op enigerlei wijze is vergroot of verzwaard. 

 

Woonboten waarbij sprake is van een illegale situatie 

Spaklerweg 54 

Op basis van het fotomateriaal (april/mei 1983) is te zien dat er een boot ligt maar die 

lijkt niet op een woonboot en komt niet overeen met de huidige woonboot. 

 

Van der Madeweg 38b 

De inschrijving van de bewoner is na de peildatum van 31 augustus 2013. 

 

Willem Fenengastraat 46 (dubbel) 

Onlangs is geconstateerd dat er achter de woonboot Willem Fenengastraat 46 nog een 

woonboot ligt. Op basis van luchtfoto’s is geconstateerd dat deze woonboot er ligt vanaf 

2010 en daarmee illegaal is.  

 

Uitvoeringsstrategie 

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van 

overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met 

bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze 

bevoegdheid gebruik moeten maken. In lijn met eerder handhavend optreden door het 

college (obv een motie van de gemeenteraad) tegen woonboten in de 

Duivendrechtsevaart die niet vielen onder het overgangsrecht, zal de overtreder, in dit 

geval de woonbootbewoner, worden verzocht middels bestuursdwang de overtreding 

binnen een periode van 1 jaar. vanaf dagtekening brief ongedaan te maken. De brief zal 

zo spoedig mogelijk na vaststelling van deze uitvoeringsstrategie worden verzonden. 

 

Ouder-Amstel zal, conform de eerder genoemde motie van de gemeenteraad, zich in 

overleg met de gemeente Amsterdam inspannen om alternatieve huisvesting te zoeken 

voor de bewoners van de woonboot door het afgeven van een urgentieverklaring in het 

kader van stadsvernieuwing. Tevens wordt een verhuisvergoeding beschikbaar gesteld 

conform de wettelijke verhuiskostenvergoeding. 

 

Woonboten waarbij sprake is van persoonsgebonden overgangsrecht 

Voor de volgende adressen is geconstateerd dat het er sprake is van persoonsgebonden 

overgangsrecht: 

Van der Madeweg 38a en 38c 

Spaklerweg 56 en 58 

Johan Muyskenweg 27b, 27c en 27d 

Willem Fenengastraat 70 
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Willem Fenengastraat 68 

Willem Fenengastraat 66 

Willem Fenengastraat 64 

Willem Fenengastraat 62 

Willem Fenengastraat 60 

Willem Fenengastraat 58 

Willem Fenengastraat 56 

Willem Fenengastraat 54 

Willem Fenengastraat 52 

Willem Fenengastraat 50 

Willem Fenengastraat 48 

Willem Fenengastraat 46 

 

Uitvoeringsstrategie woonboten die op termijn weg moeten 

Voor de woonboten die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht, maar 

waarvan het op langere termijn conform de REV ongewenst is dat ze blijven liggen, zal 

het persoonsgebonden overgangsrecht in stand blijven. Het is aan de ontwikkelende 

partijen om via minnelijke verwerving of door het aanbieden van een alternatieve 

locatie(s) uitvoering te geven aan de REV. Ook zal worden onderzocht of ondernemers 

die niet van plan zijn te ontwikkelen maar belang hebben bij de REV, bereid zijn te 

investeren in de uitvoeringsstrategie. 

 

Bovenstaande is van toepassing op de volgende adressen: 

Van der Madeweg 38a en 38c 

Spaklerweg 56 en 58 

Johan Muyskenweg 27 d 

Johan Muyskenweg 27 c 

Johan Muyskenweg 27 b 

Willem Fenengastraat 70 

Willem Fenengastraat 62 

Willem Fenengastraat 60 

Willem Fenengastraat 58 

Willem Fenengastraat 48 

Willem Fenengastraat 46 

 

Voor de woonboten van bovenstaande adressen zal de situatie privaatrechtelijk worden 

geformaliseerd middels het sluiten van een (tijdelijke) huur- of bruikleenovereenkomst 

met de eigenaar van het water, zijnde de gemeente Amsterdam.  

 

Uitvoeringsstrategie woonboten die kunnen blijven liggen 

Voor de woonboten die liggen onder het persoonsgebonden overgangsrecht en waarvan 

het in het kader van een gemengd gebied gewenst is dat ze blijven liggen, zal gewerkt 

worden aan een positieve bestemming voor de woonboten. Tevens zal een 

ligplaatsvergunning worden verstrekt. Bij een reguliere ligplaats behoort ook het betalen 

voor het innemen van het water. Dit gebeurt middels erfpacht. Voorwaarde voor een 

positieve bestemming is acceptatie van de erfpachtaanbieding die de gemeente 

Amsterdam als eigenaar van het water zal doen. 

 

Bovenstaande is van toepassing op de volgende adressen: 

Willem Fenengastraat 68 

Willem Fenengastraat 66 

Willem Fenengastraat 64 

Willem Fenengastraat 56 

Willem Fenengastraat 54 

Willem Fenengastraat 52 

Willem Fenengastraat 50 
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Het is mogelijk dat ook met de bewoners van bovenstaande adressen tot een andere 

oplossing (verwerven, alternatieve locaties, andere huisvesting etc.) wordt gekomen. 

Daardoor kunnen plekken op bovenstaande adressen vrij komen voor woonboten die nu 

nog op plekken liggen waarvoor het wenselijk is deze vrij te maken van woonboten 

conform de REV. Bij een verplaatsing kan sprake zijn van een juridisch nieuwe situatie 

dus moet worden onderzocht of kan worden voldaan aan de Wgh.  

 

5.4 Kosten 

Te verwachten kosten 

Onderstaand zijn de te verwachten kosten weergegeven voorzien van een toelichting, 

waarmee bij de uitvoeringsstrategie minimaal rekening gehouden moet worden. Voor 

zover dat in deze fase mogelijk is, is ook een inschatting gegeven van de hoogte van de 

kosten en of deze voor rekening zijn van de gemeente. 

 

Verwerven van woonboten 

De hoogte van de kosten voor verwerving van woonboten wordt bepaald door de waarde 

van de woonboot en de waarde van een ligplaats. Formeel hebben de woonboten geen 

ligplaats waaraan een waarde gehangen kan worden, ze beschikken immers niet over 

een ligplaatsvergunning. Op basis van het persoonsgebonden overgangsrecht hebben de 

woonboten wel bepaalde rechten die mogelijk een waarde vertegenwoordigen. 

 

De kosten voor het verwerven van sec de woonboot zijn in de scenario studie geschat op 

€100.000 per woonboot. Deze inschatting is naar verwachting hoger dan de gemiddelde 

koopprijs van een woonboot (zonder ligplaats). Om waarde van de woonboot met 

zekerheid te kunnen vaststellen is een taxatie nodig. Onderdeel van die taxatie kan zijn 

dat worden gekeken of en welke waarde het persoonsgebonden overgangsrecht met zich 

meebrengt.  

 

Daarnaast is minnelijk overleg nodig om te kijken of er overeenstemming kan worden 

bereikt over verwerving en de hoogte daarvan. Uit de tot nu toe gevoerde gesprekken 

blijkt namelijk dat de bewoners uitgaan van een waardebepaling voor de woonboot, 

ligplaats en het gebruik van de kade. Dat betekent waarschijnlijk dat een bod van 

€100.000 voor een woonboot niet zal worden geaccepteerd. Dit is in het verleden en 

tijdens recent overleg tussen de gemeente en de bewoners al aangegeven. 

 

Omdat het minnelijk nog niet is afgerond kunnen de exacte kosten nog niet worden 

bepaald. Die zijn namelijk deels afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt in het 

minnelijk overleg en de daarvoor benodigde taxaties. Uitgangspunt is dat de kosten voor 

verwerving voor rekening komen van de ontwikkelingen op het ABPZ en in beginsel niet 

voor de gemeente. Daarnaast zijn mogelijk ook ondernemers op het ABPZ, die niet 

ontwikkelen, bereid een deel van de kosten voor hun rekening te nemen. 

 

Geschikt maken alternatieve locaties 

In het kader van de scenariostudie is een inschatting gemaakt van €50.000 per te 

verplaatsen woonboot. Hierin is inbegrepen: verhuiskosten, versleepkosten, en 

voorzieningen nieuwe plek. Daarin zijn niet inbegrepen de procedurele kosten die nodig 

zijn voor het planologisch mogelijk maken van woonboten op alternatieve locaties. Ook 

het eventueel in eigendom verkrijgen van de alternatieve locaties is niet in begrepen in 

dit bedrag. De hoogte daarvan is afhankelijk van de taxatie en onderhandeling met de 

eigenaar/eigenaren van de gronden op de alternatieve locaties. 

 

Verwijderingskosten illegale situaties 

Los van eventuele procedurele kosten die aan de orde zijn op het moment dat er een 

handhavingstraject wordt gestart, zullen er ook kosten gemaakt moeten worden voor het 

fysiek opheffen van illegale situaties, zoals het verwijderen van bebouwing, 

aansluitingen, etc. 
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Een eerste inschatting daarvan is dat het gaat om een bedrag van circa €10.000 per 

woonboot. Deze kosten kunnen niet worden verhaald op ontwikkelingen in het ABPZ en 

moeten worden gedekt door de gemeente Ouder-Amstel.  

 

Verhuiskostenvergoeding 

Voor de verhuiskostenvergoeding wordt in beginsel uitgegaan van de op dat moment 

geldende wettelijke verhuiskostenvergoeding. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2017 

bedraagt deze minimaal €5.910 per woonboot. Deze kosten zijn voor de gemeente 

Ouder-Amstel. 

 

Creëren van alternatieve buitenruimte 

Als alternatieve oplossing voor het huidige gebruik en de bebouwing van de kade, kan in 

overleg met de bewoners worden gekeken naar een tuin op het water aan de woonboot. 

Dat betekent dat er kosten gemaakt moeten worden voor het opheffen van het huidige 

gebruik en bebouwing, aanschaf van een vlonder, ponton of dekschuit en financiële 

bijdrage aanleg nieuwe tuin. De hoogte van deze kosten moeten nader onderzocht 

worden en besproken wie deze kosten voor zijn of haar rekening neemt. 

Een eerste inschatting van de kosten bedraagt €20.000 per boot. Dit is gebaseerd op de 

aanschaf van een dekschuit en een vergoeding voor inrichting daarvan. 

 

Nader onderzoek 

In de uitvoeringsstrategie is voorgesteld om nader onderzoek te doen om te kijken of het 

mogelijk is woonboten te verplaatsen binnen het gebied, naar bijvoorbeeld de GVB 

locatie. Gezien het eerder verrichte geluid onderzoek wordt verwacht dat de kosten 

daarvoor circa €10.000 bedragen. 

 

Daarnaast moeten de alternatieve locaties in beeld gebracht en onderzocht worden op 

planologie, eigendom, omvang, etc. De kosten daarvoor worden geraamd op €30.000. 

De totale kosten voor ander onderzoek bedragen daarmee naar verwachting €40.000. 

 

Personele kosten Ouder-Amstel 

Om deze uitvoeringsstrategie te kunnen realiseren en de in hoofdstuk 6 beschreven 

stappen te zetten, is personele inzet nodig vanuit Ouder-Amstel. Dit zijn uren op het 

gebied van minnelijk overleg, divers onderzoek, voorbereiden besluiten, voorbereiden en 

uitvoeren eventuele handhavingstrajecten, etc. Personele inzet die daarvoor nodig is 

wordt op dit moment geraamd op 750 uur voor 2018. 

 

Totaal overzicht externe kosten 

De tabel op de volgende pagina geeft een eerste inschatting van de kosten die gemaakt 

moeten worden in het kader van de uitvoeringsstrategie. Het betreft de uitvoerende en 

externe kosten. In deze kosten is de personele inzet niet in begrepen, omdat die uren in 

beginsel voor eigen rekening zijn. 

 

Om een inschatting te kunnen maken van de totaal kosten is een aanname gedaan van 

het aantal woonboten dat wordt verworven en het aantal woonboten waarvoor een 

alternatieve locatie beschikbaar komt. Deze aantallen kunnen echter wijzigen, afhankelijk 

van het minnelijk overleg dat moet worden gevoerd. 
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Kostensoort Kostendrager Kosten 

per boot 

Kosten 

totaal 

Opmerking 

Verwerven 

woonboten 

(6 boten) 

Ontwikkeling en 

overige 

ondernemers ABPZ 

€100.000 €600.000 Dit bedrag is gebaseerd 

op alleen de boot, zonder 

minnelijk overleg. Voor 

het aantal is een 

aanname gedaan. 

Alternatieve 

locaties 

(7 boten) 

Ontwikkeling en 

overige 

ondernemers ABPZ 

€50.000 €350.000 Voor het aantal 

woonboten is een 

aanname gedaan. 

Verwijderings

kosten illegale 

situaties 

(2 boten) 

Ouder-Amstel €10.000 €20.000 Dit betreffen de 

woonboten die niet vallen 

onder het 

persoonsgebonden 

overgangsrecht. 

Verhuiskosten

vergoeding 

(15 boten) 

Ouder-Amstel €6.000 €90.000 Uitgangspunt is dat alle 

woonboten die 

vertrekken deze 

vergoeding krijgen. 

Alternatieve 

buitenruimte 

(7 boten) 

Nader te bepalen €20.000 €140.000 Dit geldt alleen voor de 

woonboten die vanuit de 

REV blijven liggen. 

Nader 

onderzoek 

Ouder-Amstel n.v.t €40.000 Dit betreffen algemene 

kosten voor nader 

onderzoek naar 

alternatieve locaties. 

 

Een eerste inschatting van de totale kosten komt neer op €1.240.000. Minnelijk overleg 

en nader onderzoek kunnen echter leiden tot andere bedragen. 

 

Kosten gemeente 

Als uitgangspunt voor de te maken kosten geldt dat het verwerven van woonboten en 

het geschikt maken van alternatieve locaties in eerste instantie vanuit de verschillende 

ontwikkelingen gefinancierd moet worden. Dat betekent ook dat in samenwerking met de 

gemeente het minnelijk overleg door ontwikkelende partijen gevoerd moet worden, 

waarvoor taxatiekosten aan de orde zijn. Ook zal bij de ondernemers op het ABPZ, 

zonder ontwikkelpotentie, moeten worden overlegd of er bereidheid is om middelen 

beschikbaar te stellen voor het beter benutten van de kwaliteit van de 

Duivendrechtsevaart. 

Ten aanzien van kosten die gemaakt moeten worden voor alternatieve buitenruimte moet 

nog worden onderzocht wie deze voor zijn of haar rekening neemt. 

 

De door de gemeente te maken kosten wat betreft de woonboten bestaan uit: 

 

1. Procedurele kosten die nodig zijn voor het opheffen van illegale situaties of 

planologisch mogelijk maken van alternatieve oplossingen (buitenruimte of andere 

locaties). 

 

2. Kosten ten aanzien van de zorgplicht, die bestaat uit de verhuiskostenvergoeding en 

een urgentieverklaring, verwijderingskosten illegale situaties en het nader onderzoek. 

Deze kosten zijn vooralsnog geraamd op een bedrag van €150.000. 

 

3. Uren van personele inzet door Ouder-Amstel die nodig is voor de uitvoeringsstrategie 

woonboten, zijn vooralsnog geraamd op 750 uur voor 2018. 
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De door de gemeente te maken kosten worden opgenomen in het projectplan voor het 

ABP Zuid, waarover samen met de uitvoeringsstrategie nog apart besluitvorming 

plaatsvindt. Doelstelling van de door de gemeente te maken kosten die voortvloeien uit 

de REV, is dat deze 100% verhaald worden op de ontwikkeling via de Wet ruimtelijke 

ordening. Dit geldt echter niet voor de kosten die gerelateerd zijn aan het opheffen van 

een illegale situatie. 
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6. Vervolgstappen 
Onderstaand zijn de stappen weergegeven die in het najaar van 2017 in gang gezet 

worden. De gegeven planning is onder voorbehoud van besluitvorming en overleg dat 

daarover moet plaatsvinden. 

 

1. Vaststellen REV ABP Zuid (12 oktober 2017) 

 

2. Aanwijzen Duivendrechtsevaart conform APV (november 2017) 

 

3. Vaststellen uitvoeringsstrategie en voorkeursscenario (december 2017) 

 

4. Minnelijk overleg bewoners, ontwikkelde partijen en gemeente: woonboten en 

gebruik en bebouwing kade (vanaf oktober 2017 en loopt door in 2018) 

 

5. Taxatie van de woonboten (onderdeel van het minnelijk overleg) 

 

6. Onderzoek alternatieve locaties (vanaf november 2017 en loopt door in 2018) 

 

7. In kaart brengen mogelijkheden stadsvernieuwingsurgenten (begin 2018) 

 

8. Parallel aan minnelijk overleg opstarten handhavingstraject (vanaf november 2017 

en loopt door 2018) 

 

9. Voorbereidingsbesluit nemen om ambitie ABP Zuid te waarborgen (1e kwartaal 2018) 
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1. Samenvatting 
Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat onvoldoende is aangetoond dat het 

besluit om alle woonboten positief te bestemmen gerechtvaardigd is. Daarbij is verzocht 

om nader onderzoek te doen. Afgelopen jaar is dat onderzoek verricht en heeft zich 

gericht op de volgende drie hoofvragen: 

1. vallen de woonboten onder het persoonsgebonden overgangsrecht, 

2. voldoen de woonboten aan de normen uit de Wet geluidhinder (hierna: Wgh), of 

3. geldt er een acceptabele geluidbelasting op en in de woonboten waardoor sprake is 

van goede ruimtelijke ordening. 

 

Het bovenstaande onderzoek moet worden beschouwd in het licht van de ruimtelijke en 

economische visie voor het Amstel Business Park Zuid (hierna: ABPZ). Het doel van de 

ruimtelijk en economische visie (hierna: Visie) is om het bedrijventerrein ABPZ te laten 

groeien van een klassiek werkgebied naar een gemengd gebied waar ruimte is voor 

andere functies zoals horeca, hotel, wonen, creatieve industrie en recreatie. De 

Duivendrechtsevaart heeft een belangrijke rol voor transport en recreatief gebruik en als 

ruimtelijke kwaliteit in een gemengd werk-, woon- en leefklimaat. 

Keuze om woonboten wel of niet positief te bestemmen heeft daarom een relatie met de 

ambitie voor de Duivendrechtsevaart en daarmee het ABPZ. Om daarin een keuze te 

kunnen maken is de uitkomst van het onderzoek naar de woonboten vertaald naar 4 

scenario’s: 

1. bestemmen 

2. illegale woonboten verdwijnen 

3. groeien naar de Visie 

4. verwerven 

 

De scenario’s variëren van het voornamelijk in stand houden van de huidige situatie als 

bedrijventerrein in scenario 1 (alle 21 woonboten worden positief bestemd) tot het 

creëren van een woon- en werkgebied met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in 

scenario 4 (7 woonboten worden positief bestemd en de overige woonboten verwijderd). 

Scenario 3 en 4 vragen een meer actieve rol van partijen, zoals de gemeente en partijen 

met grond- en/of ontwikkelpositie, om te zorgen dat woonboten plaatsmaken voor de 

doelstellingen met de Duivendrechtsevaart. Waarbij scenario 4 de meeste financiële 

risico’s met zich meebrengt. 

 

Scenario 1 heeft de hoogste kosten vanwege de investering in een geluidscherm. Dit 

scenario is alleen mogelijk indien Ouder-Amstel of de eigenaren van de boten de 

beschreven investering zouden willen doen. Scenario 4 is duur omdat in dat scenario 

kosten gemaakt moeten worden voor het verplaatsen of verwerven van woonboten die 

onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen. 

Bij elk scenario moet rekening gehouden worden met (lange) juridische procedures en 

kosten die daarbij horen. De kosten voor dergelijke juridische procedures zijn op dit 

moment niet inzichtelijk omdat dat afhankelijk is van het scenario. 

 

Tegenover de kosten kunnen ook opbrengsten worden gezet: 

1. het water is eigendom van de gemeente Amsterdam: 

- erfpacht: €120.000 (eenmalig) of €3.000 (jaarlijks) per boot 

- verhuur: €1.500 per boot per jaar. 

2. Toename van de ontwikkelpotentie van het gebied. 

De inkomsten voor scenario 1 zijn relatief laag (minder ontwikkelpotentie en geen uitgifte 

in huur of erfpacht) en dat loopt in positieve zin op naar scenario 4. 

 

Woonboten die niet vallen onder het overgangsrecht zijn illegaal en moeten in scenario 2, 

3 en 4 worden verwijderd. Omdat al jaren sprake is van deze illegale situatie kan worden 

overwogen om de bewoners tegemoet te komen (zorgplicht) door: 

1. het afgeven van een urgentieverklaring (sociale huurwoning op de wal), of; 

2. financiële compensatie. 
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In scenario 3 maar vooral in scenario 4 wordt voorgesteld om ook woonboten die vallen 

onder het persoonsgebonden overgangsrecht te verwijderen. Dat kan middels verwerving 

van de woonboot of door het verplaatsen naar een andere locatie. De gemeente 

Amsterdam en de gemeente Ouder-Amstel hebben de positie (Amsterdam 

privaatrechtelijk en Ouder-Amstel bestuursrechtelijk) om de ontstane situatie 

gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat beide gemeenten gezamenlijk binnen hun 

gemeentegrenzen moeten zoeken naar alternatieve locaties voor het verplaatsen van 

woonboten. 

 

Door de jaren hebben de bewoners van de woonboten de kade in gebruik genomen als 

tuin en in sommige gevallen ook gebouwen gerealiseerd. Het in gebruik nemen van de 

kade als tuin en de gerealiseerde bebouwing zijn illegaal. Voor alle scenario’s geldt dat de 

huidige walbebouwing verdwijnt en daarvoor in de plaats nieuwe afspraken worden 

gemaakt met de bewoners van de woonboten over het gebruik van buitenruimte. 
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2. Aanleiding 
In 2013 is de gemeente in samenwerking met de gemeente Amsterdam gestart met een 

verbetertraject voor het ABPZ. Dat traject heeft geresulteerd in een knelpuntenanalyse 

en maatregelenprogramma. Eén van de maatregelen is het opstellen van een visie die de 

ambitie weergeeft en richting geeft aan de toekomst van het ABPZ. Op basis van deze 

visie kunnen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en een of meerdere 

bestemmingsplannen worden opgesteld. 

 

Eind 2015 is gestart met het opstellen van een Visie met een aantal bijeenkomsten met 

ondernemers op het ABPZ. Een belangrijk element in deze Visie vormt de 

Duivendrechtsevaart en de wijze waarop deze van nut en meerwaarde kan zijn voor het 

ABPZ. Daarbij gaat het niet alleen om transport door en recreatief gebruik van de 

Duivendrechtsevaart, maar ook als ruimtelijke kwaliteit (zicht op het water) voor het 

werk-, woon- en leefklimaat op het ABPZ. In dat laatste spelen de woonboten een 

cruciale rol omdat deze gedeeltelijk het zicht op de Duivendrechtsevaart en het openbaar 

karakter van de kade langs de Duivendrechtsevaart belemmeren. Naar aanleiding van de 

bijeenkomsten met de ondernemers is een concept van de Visie opgesteld. Een 

samenvatting van de concept Visie is bijgevoegd in bijlage 1. 

 

Om in de Visie uitspraken te kunnen doen over de Duivendrechtsevaart is het 

noodzakelijk om eerst het door de Raad van State (bij de behandeling van beroep op het 

bestemmingsplan “Amstel Business Park Zuid”) gevraagde onderzoek naar de Woonboten 

af te ronden, voordat de Visie door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. In deze 

notitie is de uitkomst van het onderzoek samengevat en vertaald naar 4 mogelijke 

scenario’s. Per scenario zijn de (financiële) consequenties en de maatregelen in beeld 

gebracht in relatie tot de ruimtelijk economische visie. 

 

Voorafgaand aan de inhoudelijk behandeling van de uitkomst van het onderzoek en de 4 

scenario’s is het goed te beseffen dat er afgelopen 30 tot 40 jaar geen actie is 

ondernomen om een illegale situatie tegen te gaan/op te heffen of een legale situatie te 

creëren. Met uitzondering van de 4 woonboten waarvan bij vaststelling van het 

bestemmingsplan “Amstel Business Park Zuid” reeds was vastgesteld dat deze illegaal 

waren. Deze woonboten zijn verplaatst. 

De gemeente Amsterdam heeft als eigenaar van de grond en het water privaatrechtelijke 

bevoegdheden en de gemeente Ouder-Amstel heeft als bevoegd gezag 

bestuursrechtelijke bevoegdheden. Beide partijen proberen de ontstane situatie nu 

gezamenlijk op te lossen. Dat betekent dat beide partijen ook gezamenlijk daarvoor de 

mogelijkheid moeten bieden en dat er niet één partij verantwoordelijk gehouden kan 

worden. 

 

 

3. Juridische positie woonboten (door besluit bestemmingsplan) 
Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat onvoldoende is aangetoond dat het 

besluit om alle woonboten positief te bestemmen gerechtvaardigd is. Daarbij is verzocht 

om nader onderzoek te doen naar de juridische status van de woonboten 

(overgangsrecht) in relatie tot de (milieu)wetgeving. Maatgevend is de Wet geluidhinder 

(hierna: Wgh), vanwege de aanwezigheid van een gezoneerd bedrijventerrein en de 

Rijksweg A10. 

 

 

4. Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek richt zich op de vraag of de woonboten op het ABPZ: 

1. onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen, 

2. voldoen aan de normen uit de Wgh, of 

3. een acceptabele geluidbelasting hebben waardoor sprake is van goede ruimtelijke 

ordening. 
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Om te kunnen toetsen aan de Wgh en goede ruimtelijke ordening, is eerst onderzocht of 

woonboten vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht. Dat de woonboten al 

geruime tijd feitelijk aanwezig zijn, betekent niet zondermeer dat woonboten ook onder 

het persoonsgebonden overgangsrecht vallen. 

Dat is afhankelijk van het moment waarop een woonboot aanwezig is en door wie deze 

wordt bewoond. Daarvoor is de peildatum van respectievelijk het onherroepelijk worden 

van de bestemmingsplannen “Industriegebied Amstel 1977” (onherroepelijk op 20 

januari 1981, op deze datum moet een boot aanwezig zijn) en “Amstel Business Park 

Zuid” (onherroepelijk op 31 augustus 2013, op deze datum moet een bewoner aanwezig 

zijn) bepalend. 

 

Vervolgens is de geluidbelasting op de woonboten berekend in een akoestisch onderzoek. 

Bij een aantal woonboten is ook gekeken naar het geluidniveau in de woonboten1. Dat 

laatste is nodig om te kunnen beoordelen of sprake kan zijn van goede ruimtelijke 

ordening. 

De uitkomsten van het onderzoek naar het persoonsgebonden overgangsrecht (zie 

hoofdstuk 5) en het akoestisch onderzoek (zie hoofdstuk 6) zijn vertaald in verschillende 

scenario’s. Deze worden beschreven in hoofdstuk 7. 

 

 

5. Persoonsgebonden overgangsrecht 
Het geldende bestemmingsplan ABPZ regelt dat het persoonsgebonden overgangsrecht 

voor woonboten van toepassing is op: 

- het gebruik waarin het overgangsrecht van het voorgaande bestemmingsplan 

(industriegebied Amstel 1977) voorziet, en 

- de bewoner van het woonschip waarin het persoonsgebonden overgangsrecht van het 

vigerende bestemmingsplan (Amstel Business Park) voorziet. 

De peildatum (20 januari 1981) van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan 

“Industriegebied Amstel 1977” is daarbij van belang, omdat dat het moment is waarop 

het overgangsrecht inwerking is getreden wat betreft het gebruik. Op het moment van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Amstel Business Park Zuid” (31 augustus 

2013) is het overgangsrecht overgegaan in een persoonsgebonden overgangsrecht. Dat 

betekent dat het overgangsrecht niet meer ziet op het gebruik maar op de bewoner, niet 

op de eigenaar, en is daarmee strikt persoonsgebonden. 

 

Wieringa advocaten heeft geadviseerd (zie bjlage 1) over de toepassing van het 

overgangsrecht. Samengevat stelt dit advies het volgende. Woonboten die na 20 januari 

1981 zijn aangemeerd komen niet in aanmerking voor het persoonsgebonden 

overgangsrecht en zijn illegaal. Woonboten waarvan de huidige bewoner na 31 augustus 

2013 op de woonboot is komen wonen, komen niet in aanmerking voor het 

persoonsgebonden overgangsrecht en zijn illegaal. 

Als er op een adres langer dan twee jaar geen woonboot heeft gelegen vervalt het 

persoonsgebonden overgangsrecht. 

Woonboten die voor 20 januari 1981 zijn aangemeerd en hier onafgebroken hebben 

geleden (niet langer dan 2 jaar weg) en door huidige bewoner worden bewoond per 

uiterste datum van 31 augustus 2013, vallen onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht en zijn legaal. 

 

Op basis van het advies van Wieringa Advocaten  zijn de woonboten geïnventariseerd en 

beoordeeld aan de hand van fotomateriaal en de Basisregistratie personen. De uitkomst 

daarvan is opgenomen in de tabel in bijlage 3. 

 

De woonboten op de volgende adressen komen niet in aanmerking voor het 

persoonsgebonden overgangsrecht en zijn daarom illegaal: 

                                           
1 Er is aanvullend opdracht gegeven om van elke woonboot het geluidniveau in de woonboten te berekenen. Dit 

onderzoek loopt nog op het moment van schrijven van deze notitie. 
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Spaklerweg 54 

Op het beschikbaar fotomateriaal lijkt er op de peildatum 20 januari 1981 wel een schip 

te liggen maar dat komt qua uiterlijk en omvang niet overeen met de huidige woonboot. 

 

Spaklerweg 56 

Volgens het beschikbaar fotomateriaal was de woonboot niet aanwezig op de peildatum 

20 januari 19812, het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Industriegebied 

Amstel 1977. 

 

Spaklerweg 58 

Op basis van het beschikbaar fotomateriaal wordt geconcludeerd dat er tot 2011 een 

andere boot ligt op dit adres. 

 

Van der Madeweg 38b 

De datum van bewoning van de woonboot ligt na de peildatum 31 augustus 2013, het 

onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Amstel Business Park. 

 

Van der Madeweg 38c 

Uit het fotomateriaal wordt geconcludeerd dat er op dit adres meer dan twee jaar geen 

woonboot heeft gelegen. 

 

De uitkomst van het onderzoek naar het persoonsgebonden overgangsrecht is  

gebaseerd op bij de gemeente aanwezig bewijsmateriaal. De bewoners van de 

woonboten die volgens de uitkomst van het onderzoek niet onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht vallen, worden in de gelegenheid gesteld om het tegendeel te bewijzen. 

Dat kan mogelijk leiden tot een andere uitkomst. Het is aan de bewoners van de 

woonboten om bewijslast te leveren waaruit blijkt dat de woonboten alsnog onder het 

persoonsgebonden overgangsrecht vallen. 

 

 

6. Akoestisch onderzoek 
Door M+P is in een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidsruimte van de bedrijven 

en de geluidbelasting op de woonboten. Voorafgaand is een nieuw zonemodel gemaakt 

omdat het bestaande zonemodel verouderd is. Het nieuwe zonemodel geeft lagere 

geluidbelastingen omdat afgelopen jaren het aantal gezoneerde bedrijven is afgenomen. 

Uit het onderzoek blijkt dat het industrielawaai en wegverkeerlawaai (Rijksweg A10) 

maatgevend zijn voor de geluidbelasting op de woonboten. De rapporten van het 

onderzoek zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

Uit het akoestisch onderzoek kunnen twee belangrijke conclusies worden getrokken: 

1. Alle woonboten hebben een hogere geluidbelasting op de gevel dan de normen uit de 

Wgh, waarbij de Rijksweg A10 voor de meeste woonboten maatgevend is. 

2. De aanwezigheid van de woonboten is geen beperking voor de aanwezige 

geluidsruimte voor de bedrijven en vormt in dat licht geen belemmering voor deze 

bedrijven. 

 

Conclusie 1 

Bij woonboten waarvan geen sprake is van persoonsgebonden overgangsrecht, is sprake 

van een juridisch-planologisch nieuwe situatie die moet worden getoetst aan de normen 

in de Wgh. Omdat alle woonboten een hogere geluidbelasting hebben dan de normen uit 

de Wgh, zijn maatregelen nodig om daaraan te kunnen voldoen. Daarvoor zijn 3 

maatregelen denkbaar: 

1. toepassen van een geluidscherm langs de A10 (en eventueel dubbellaags ZOAB voor 

zover nog niet aanwezig) 

                                           
2 Het fotomateriaal waarop deze conclusie is gebaseerd dateert uit 1983 en later. Eerder fotomateriaal is niet 

beschikbaar. 
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2. geluidreducerende maatregelen bij bedrijven (gedacht kan worden aan geluiddempers 

op installaties); 

3. verbeteren geluidwering gevels woonboten door toepassen van isolatie. 

 

Voor nieuwe juridisch-planologische situaties geldt als maximale geluidbelasting: 

- wegverkeerlawaai (Rijksweg A10): 53 dB 

- wegverkeerlawaai (overig): 63 dB 

- industrielawaai: 55 dB(A) 

Boven deze grenzen is wonen alleen toegestaan indien dove gevels (zonder te openen 

delen) worden toegepast. 

 

Voor woonboten die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht kan 

beargumenteerd worden dat sprake is van een juridisch-planologisch bestaande situatie. 

Voor juridisch-planologisch bestaande situaties kent de Wgh geen normen. In dat geval 

moet worden onderbouwd dat er sprake is van goede ruimtelijk ordening op het gebied 

van woon- en leefklimaat. Daarvoor gaat het onderzoek uit van een maximale 

binnenwaarde in relatie tot de geluidswering van de gevel. Op basis van deze 

binnenwaarde kan worden berekend wat de maximaal toelaatbare geluidbelasting is op 

de gevel: 

 

Maximale binnenwaarde (juridisch-planologisch bestaande situaties) + geluidwering gevel 

(gemiddelde van drie woonboten) = maximaal toelaatbare geluidbelasting op de gevel. 

 

Op basis van de wet- en regelgeving blijkt dat als maximale binnenwaarde bij 

overgangsrecht gehanteerd kan worden: 

- wegverkeerlawaai: 43 dB 

- industrielawaai: 40 dB(A) 

 

In de tabel in bijlage 5 is aangegeven over welke geluidwering een woonboot, die valt 

onder het persoonsgebonden overgangsrecht, minimaal moet beschikken om een goed 

woon- en leefklimaat te kunnen realiseren en er sprake is van goede ruimtelijke 

ordening. Het lopende onderzoek berekend voor welke woonboten daaraan kan worden 

voldaan. Als woonboten niet aan de minimale geluidwering voldoen, waardoor de 

maximale binnenwaarde te hoog is, zullen maatregelen genomen moeten worden aan de 

geluidbron of moet de geluidwering van de gevel worden verbeterd. 

 

Conclusie 2 

Het onderzoek toont aan dat de woonboten geen belemmering vormen voor de bedrijven 

als het gaat om de geluidsruimte die de bedrijven hebben. Dit geldt voor zowel de 

woonboten op het gezoneerde industrieterrein als daarbuiten. Woonboten waarvan op 1 

juli 2012 sprake is van een juridisch-planologische bestaande situatie en binnen het 

gezoneerde industrieterrein liggen, zijn voor de beoordeling van milieuvergunningen niet 

geluidsgevoelig. Voor de woonboten die niet op het gezoneerde industrieterrein liggen 

maar binnen de geluidzone van de bedrijven is gebleken, dat de geluidbelasting niet de 

wettelijk toegelaten geluidbelasting overschrijdt. 

 

 

7. Scenario’s 
Omdat niet voor alle woonboten éénzelfde conclusie kan worden getrokken en het 

resultaat van het onderzoek moet worden beschouwd in het licht van de Visie op het 

ABPZ, zijn scenario’s opgesteld. De scenario’s bieden inzicht  in de juridische 

mogelijkheden, de benodigde maatregelen en de gevolgen van te maken keuzes in 

relatie tot de ambitie voor het ABPZ. 

 

Met de Visie wordt beoogd een toekomstbestendig bedrijventerrein te realiseren met  

ruimte voor bedrijvigheid maar ook ruimte voor wonen en voorzieningen als gevolg van 

de toename van de vraag naar woningen in de regio. 
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Zoals reeds aangegeven neem de Duivendrechtsevaart speelt daarin een belangrijke rol 

als het gaat om woon- en leefklimaat. De Visie voor het ABPZ heeft ten aanzien van de 

Duivendrechtsevaart de volgende belangrijke doelstellingen: 

- koppen van de vaart aan Spaklerweg en Van der Madeweg worden vrij maken voor 

verblijfsplekken (eventueel in combinatie met horeca); 

- de kade langs de Duivendrechtsevaart wordt zoveel als mogelijk openbaar 

toegankelijk (sommige delen zijn uitgegeven aan de bedrijven); 

- de stationsomgeving rondom metrostation Overamstel wordt vrij gemaakt en 

openbaar toegankelijk; 

- realiseren van zichtlijnen op de Duivendrechtsevaart als ruimtelijke kwaliteit. 

 

Op onderstaande afbeeldingen zijn de doelstellingen nog eens weergeven. 

 

 
 

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren moeten woonboten inclusief bebouwing op 

de wal plaatsmaken. Met de keuze voor een scenario wordt tevens gekozen welke 

ambitie de gemeente met de Duivendrechtsevaart voor ogen heeft en of ze de Visie voor 

het ABPZ in zijn geheel onderschrijft. Dit varieert van het voornamelijk in stand houden 

van de huidige situatie als bedrijventerrein in scenario 1 (alle 21 woonboten worden 

positief bestemd) tot het creëren van een woon- en werkgebied met ruimte voor nieuwe 

ontwikkelingen in scenario 4 (7 woonboten worden positief bestemd en de overige 

woonboten worden verwijderd). 

 

Bij elk scenario horen (financiële) maatregelen en consequenties. Daarbij moet gedacht 

worden aan investeringen in geluidwerende maatregelen om woonboten te kunnen laten 

liggen, alternatieve locaties voor woonboten en consequenties als het gaat om het 

uitvoeren van de ambitie met het ABPZ. De kosten zijn een indicatie van de financiële 

impact van een scenario, en zullen verder moeten worden uitgewerkt als duidelijk is 

welke ambitie wordt nagestreefd en welk scenario daarbij de voorkeur heeft. De 

genoemde kosten zijn alleen kosten als gevolg van een scenario. 

De procedurele en handhavingskosten die voortkomen uit handhavend optreden van de 

gemeente bij illegale situatie zijn hierin niet opgenomen, omdat die onderdeel zijn van de 

reguliere kosten van de gemeente. 
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De 4 scenario’s zijn schematisch in tabellen weergegeven en opgenomen in bijlage 6. 

Ook zijn de maatregelen per scenario opgenomen in de tabel in bijlage 6 inclusief een 

inschatting van de kosten. Om elk scenario te visualiseren is elk scenario ook op tekening 

weergegeven in bijlage 7. Met kleuren is aangegeven wat elk scenario betekent voor de 

woonboten. Deze kleuren komen overeen met de tabellen in bijlage 6. Onderstaand 

worden de scenario’s nader toegelicht en wordt beschreven welke consequenties daarbij 

gelden. Daarbij is het belangrijk om het verschil tussen de woonboten die vallen onder 

het persoonsgebonden overgangsrecht en de illegale woonboten die niet vallen onder het 

persoonsgebonden overgangsrecht in ogenschouw te nemen: 

 

1. Woonboten die niet vallen onder het overgangsrecht, zijn illegaal en moeten worden 

beschouwd als “nieuwe situatie” waarbij moet worden getoetst aan de normen uit de 

Wgh. 

2. Woonboten die vallen onder het overgangsrecht, zijn legaal, worden beschouwd als 

bestaande situatie en worden daarom getoetst aan de “eisen” voor goede ruimtelijke 

ordening op basis van een maximale binnenwaarde en een minimale geluidwering van 

de gevel.   
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Scenario 1: bestemmen 
Alle woonboten blijven liggen, ook de woonboten die volgens het onderzoek naar het 

overgangsrecht als “illegaal” worden beschouwd en worden desondanks positief bestemd. 

Dat betekent dat geïnvesteerd moet worden in geluidwerende maatregelen omdat anders 

niet kan worden voldaan aan de normen uit de Wgh voor een nieuwe situatie.  

De woonboten die vallen onder het overgangsrecht worden eveneens positief bestemd, 

waarbij moet worden voldaan aan goede ruimtelijke ordening wat betreft geluid voor een 

bestaande situatie. 

 

Benodigde Maatregelen 

De woonboten die op de tekening in bijlage 7. zijn aangeduid met de nummers 1, 2, 3, 5 

en 6, vallen niet onder het overgangsrecht en daarvoor moet worden getoetst aan de 

normen van de Wgh voor nieuwe situaties. 

 

Omdat met name de woonboot op Spaklerweg 54 veel hinder ondervindt van de Rijksweg 

A10 zullen daarvoor maatregelen genomen moeten worden. De geluidbelasting op de 

boot is dusdanig hoog dat een geluidscherm nodig is om te kunnen voldoen aan de Wgh. 

De woonboten op de Spaklerweg 56 en de Van der Madeweg 38b en c hebben als gevolg 

van Industrielawaai een te hoge geluidbelasting. Om dat terug te dringen moeten er 

geluidwerende maatregelen worden getroffen aan de bedrijven. 

 

De overige woonboten vallen onder het overgangsrecht. Daarvoor geldt dat als voldaan 

wordt aan de maximale binnenwaarde geen maatregelen nodig zijn. Indien dat niet het 

geval is, zal de geluidwering van de woonboot aangepakt moeten worden of 

geluidwerende maatregelen aan de geluidbron moeten worden getroffen. Uit het lopende 

onderzoek zal blijken voor hoeveel woonboten dat geldt en hoeveel de geluidwering 

moeten worden verbeterd. 

Vooralsnog is een aanname gedaan van maximaal 10 woonboten waarvan de 

geluidwering van de gevel aangepakt moet worden.  

 

Investering: minimaal 5,5 en maximaal 10 miljoen euro. 

De benodigde investering voor dit scenario zal naar verwachting minimaal €5,5 mln 

bedragen, afhankelijk van de lengte van het geluidscherm. Bij een langer scherm of 

tweezijdig moet rekening gehouden worden met kosten die kunnen oplopen naar €10 

mln. Het verbeteren van de geluidwering van de diverse boten komt hier eventueel nog 

bij, dit is afhankelijk van het nog lopende onderzoek. De investering die hiervoor nodig is 

zal aanzienlijk zijn maar blijft naar verwachting onder het half miljoen. 

 

Consequenties 

Dit scenario’s staat een aantal doelen van de Visie op het ABPZ in de weg vooral daar 

waar het gaat om de Duivendrechtsevaart en zicht daarop. De verwachting is dat het 

bedrijventerrein zich minder zal ontwikkelen naar een toekomstig bestendig 

bedrijventerrein met een mix van functies en voorzieningen. Partijen (o.a. 

grondeigenaren) hebben aangegeven minder te zullen/willen investeren in het gebied als 

wordt besloten om alle woonboten positief te bestemmen. Gezien de reeds ingediende 

verzoeken om handhaving en bezwaar op het besluit van het college van b&w wordt 

verwacht dat partijen bezwaar/beroep zullen aantekenen tegen dit scenario als daartoe 

wordt besloten. 

 

De benodigde investering voor dit scenario is groot terwijl er geen inkomsten uit 

ontwikkeling of anderszins tegenover staan.  
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Scenario 2: illegale woonboten verdwijnen 
Uitgangspunt voor dit scenario is dat woonboten worden verwijderd die niet vallen onder 

het persoonsgebonden overgangsrecht en daarom illegaal zijn. De woonboten die wel 

vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht worden positief bestemd, waarbij 

moet worden voldaan aan goede ruimtelijke ordening wat betreft geluid.  

 

Benodigde maatregelen 

Dit scenario betekent dat de volgende woonboten als illegaal worden beschouwd en op 

een nader te bepalen termijn verwijderd moeten worden en op de tekening in bijlage 7 

zijn aangeduid met de nummers 1, 2, 3, 5 en 6. 

Omdat het een illegale situatie betreft wordt er vanuit gegaan dat er geen kosten voor 

het verplaatsen van deze woonboten aan de orde zijn. Dat betekent dat bewoners zelf op 

zoek moeten naar een andere plek op eigen kosten. Wel kan worden overwogen om te 

onderzoeken of er in het kader van de zorgplicht een urgentie of financiële compensatie 

gegeven kan worden, zie ook hoofdstuk 11. 

 

Van de (overige) woonboten die vallen onder het overgangsrecht moet aangetoond 

worden dat sprake is van goede ruimtelijke ordening. Daarvoor mag de binnenwaarde 

van 40 dB(A) voor industrielawaai en 43 dB voor wegverkeerlawaai niet worden 

overschreden. Als in de huidige situatie blijkt dat daaraan niet wordt voldaan zijn 

maatregelen nodig aan gevel van woonboot (verbeteren geluidwering) en de bron. 

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat er geen kostbare geluidschermen langs de 

Rijksweg A10 nodig zijn om de geluidbelasting omlaag te brengen om te kunnen voldoen 

aan de maximale binnenwaarde. 

 

Investering: 400.000 euro. 

Vanwege het ontbreken van een geluidscherm en uitgaande van het uitblijven van 

financiële compensatie voor de illegale woonboten zijn de geraamde kosten aanzienlijk 

lager dan in scenario 1. Deze worden geraamd circa €400.000 voor geluidbeperkende 

maatregelen bij bedrijven en het verbeteren van geluidwering van boten. De kosten voor 

het verbeteren van de geluidwering van de woonboten is een inschatting op basis van 

het huidige onderzoek. Dit kan mogelijk nog wijzigen naar aanleiding van het lopende 

onderzoek. 

Uitgangspunt is dat er in dit scenario geen duur geluidscherm nodig is langs de A10. Om 

dit zeker te weten wordt het aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

 

Consequenties 

In dit scenario kan maar een deel van de ambitie uit de Visie worden gehaald, omdat 

cruciale plekken zoals rondom het metrostation Overamstel of nabij de gewenste 

onderdoorgang van de A10 niet vrijkomen. Dat betekent dat in mindere mate de 

doelstelling van een toekomstbestendig bedrijventerrein wordt gerealiseerd. De vraag is 

welke investeringsbereidheid van partijen in het ABPZ er is voor dit scenario. De kans is 

ook hier aanwezig dat partijen in bezwaar/beroep gaan tegen het besluit van de 

gemeente. 

Rekening gehouden moet worden met juridische procedures van de bewoners van de 

illegale woonboten om te bewijzen dat ze wel onder het overgangsrecht vallen. 

 

Ook voor dit scenario wordt verwacht dat er geen inkomsten zijn waaruit de kosten 

gefinancierd kunnen worden. Er komt wellicht beperkte ontwikkeling op gang waaruit 

misschien enige financiering komt. 
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Scenario 3: groeien naar de Visie 
Dit scenario is een groeimodel naar de ambitie van de Visie waarin vooral van 

ontwikkelende partijen (grondeigenaren en ontwikkelaars) een actieve rol wordt 

verwacht. Het realiseren van de doelstellingen ten aanzien van de Duivendrechtsevaart 

wordt op termijn gerealiseerd, door het persoonsgebonden overgangsrecht te 

respecteren. De woonboten die niet vallen onder het overgangsrecht worden verwijderd. 

De woonboten die op strategische posities liggen ten aanzien van de doelstellingen met 

de Duivendrechtsevaart, blijven liggen onder het persoonsgebonden overgangsrecht, 

zodat die op termijn weggaan. De overige woonboten worden positief bestemd. 

 

Benodigde maatregelen 

Dit scenario betekent dat de volgende woonboten als illegaal worden beschouwd en op 

een nader te bepalen termijn verwijderd moeten die op de tekening in bijlage 7 zijn 

aangeduid met de nummers 1, 2, 3, 5 en 6. 

Omdat het een illegale situatie betreft wordt er vanuit gegaan dat er geen kosten voor 

het verplaatsen van deze woonboten aan de orde zijn. Dat betekent dat bewoners zelf op 

zoek moeten naar een andere plek op eigen kosten. Wel kan worden overwogen om te 

onderzoeken of er in het kader van de zorgplicht een urgentie of financiële compensatie 

gegeven kan worden, zie ook hoofdstuk 11. 

 

Ter hoogte van de omgeving van het metrostation Overamstel, van de zichtlijnen op de 

Duivendrechtsevaart en van het viaduct onder de A10, worden woonboten niet positief 

bestemd maar mogen blijven liggen onder persoonsgebonden overgangsrecht. Op 

termijn kan dan alsnog de ambitie van de ruimtelijk-economische visie worden 

gerealiseerd, als de huidige bewoners de woonboten om welke reden dan ook verlaten. 

Dat betreft de volgende 9 woonboten die op de tekening in bijlage 7 zijn aangeduid met 

de nummers: 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20 en 21. Deze boten liggen conform het huidige 

bestemmingsplan reeds onder het overgangsrecht. Hun situatie verandert dus niet. 

De overige woonboten worden positief bestemd. 

 

Investering: 400.000 euro 

De kosten voor de beschreven maatregelen voor dit scenario zijn naar verwachting gelijk 

aan die van scenario 2 en circa €400.000, vanwege de benodigde geluidmaatregelen bij 

de bedrijven en verbetering geluidwering van de boten. Dit kan mogelijk lager zijn als 

blijkt dat geen maatregelen nodig zijn voor woonboten die, onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht blijven liggen en dus niet positief bestemd worden (dit kan mogelijk 

worden beschouwd als tijdelijke situatie). Dit moet bij een verdere uitwerking inzichtelijk 

gemaakt worden. De kosten voor het verbeteren van de geluidwering van de woonboten 

is een inschatting op basis van het huidige onderzoek. Dit kan mogelijk nog wijzigen naar 

aanleiding van het lopende onderzoek. 

Uitgangspunt is dat er in dit scenario geen duur geluidscherm nodig is langs de A10. Om 

dit zeker te weten wordt het aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

 

Consequenties 

In dit scenario wordt een deel van de woonboten die vallen onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht positief bestemd, terwijl een deel onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht blijft liggen. Dit zal tegenstand opleveren omdat het iets betekent voor 

het recht om te mogen blijven liggen op lange termijn en de waarde van de woonboot. 

 

Het realiseren van de ambitie is afhankelijk van het vertrek van de bewoners. Dat 

betekent dat er lange tijd overheen kan gaan voordat onderdelen van de visie 

gerealiseerd kunnen worden. Dit is een risico voor de ambitie van met het 

bedrijventerrein ABPZ omdat die hangt op de keuze van de bewoners van de woonboten 

die blijven liggen onder het persoonsgebonden overgangsrecht. 

Dit kan mogelijk invloed hebben voor de investeringsbereidheid van partijen die een 

(grond)positie hebben als het gaat om de ontwikkeling van het ABPZ. 
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Voordeel is dat ontwikkelende partijen naar verwachting tegen lagere kosten woonboten 

kunnen verwerven, als dat nodig blijkt voor de ontwikkeling, dan bij het positief 

bestemmen van woonboten 
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Scenario 4: verwerven 
In tegenstelling tot scenario 3 wordt hier niet alleen een actieve rol verwacht van 

ontwikkelende partijen (grondeigenaren en ontwikkelaars), maar ook van de gemeente 

Ouder-Amstel omdat gericht gestuurd wordt op het realiseren van de doelstellingen uit 

de Visie voor het ABPZ. Concreet betekent dit dat alle woonboten die niet vallen onder 

het overgangsrecht en de boten die vallen onder het overgangsrecht maar op een 

strategische locaties liggen wat betreft de doelstellingen voor de Duivendrechtsevaart, 

moeten verdwijnen. De overige woonboten worden positief bestemd. In tegenstelling tot 

scenario 3 kunnen op “korte” termijn de doelstellingen uit de Visie gerealiseerd worden.  

 

Benodigde maatregelen 

In dit scenario worden de woonboten die niet vallen onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht, en op de tekening in bijlage 7 zijn aangeduid met de nummers: 1, 2, 3, 

5 en 6, verwijderd. 

Omdat het een “illegale” situatie betreft wordt er vanuit gegaan dat er geen kosten voor 

het verplaatsen van deze woonboten aan de orde zijn. Dat betekent dat bewoners zelf op 

zoek moeten naar een andere plek op eigen kosten. Wel kan worden overwogen om te 

onderzoeken of er in het kader van de zorgplicht een urgentie of financiële compensatie 

gegeven kan worden, zie ook hoofdstuk 11. 

 

Naast de woonboten die niet vallen onder het overgangsrecht moeten ook woonboten die 

onder het overgangsrecht vallen plaats maken omdat ze op voor de Visie strategische 

locaties liggen. Daarbij gaat het om de woonboten die op de tekening in bijlage 7 zijn 

aangeduid met de nummers: 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20 en 21. Deze boten moeten plaats 

maken door het verplaatsen van woonboten naar andere locaties of door verwerving van 

de woonboten. In het resume van de scenario’s wordt nader ingegaan op het verplaatsen 

van woonboten en specifiek locaties. 

 

Voor de woonboten die kunnen blijven liggen (zie de woonboten op de tekening in bijlage 

7 met de nummers 11, 12, 13, 16, 17, 18 en 19) geldt net als in voorgaande scenario’s 

dat deze moeten kunnen voldoen aan goede ruimtelijke ordening. De binnenwaarde moet 

worden gehaald door maatregelen aan de woonboten (geluidwering gevel) of de bron. De 

kosten voor het verbeteren van de geluidwering van de woonboten is een inschatting op 

basis van het huidige onderzoek. Dit kan mogelijk nog wijzigen naar aanleiding van het 

lopende onderzoek. 

Uitgangspunt is dat er in dit scenario geen duur geluidscherm nodig is langs de A10. Om 

dit zeker te weten wordt het aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

 

Investering: 650.000 tot 1,1 miljoen euro. 

Omdat er gekozen kan worden tussen verwerven of verplaatsen van woonboten zijn de 

financiële consequenties variabel: 

- Circa €650.000 als wordt uitgegaan van verplaatsen van woonboten. 

- Circa €1,1 mln als wordt uitgegaan van verwerven van woonboten. 

Het is mogelijk dat sommige woonboten worden verworven en sommige verplaatst. 

Bovengenoemde bedragen geven een bandbreedte aan. 

 

Consequenties 

Daar waar de weerstand in scenario 1 vanuit de bedrijven komt en de partijen die grond 

in eigendom hebben voor ontwikkeling, zal in dit scenario de weerstand vooral van de 

woonbootbewoners komen. Dat kan leiden tot lange procedures vooral van bewoners van 

woonboten die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht. 

Daarbij spelen mee de hoge kosten voor verwerving op het moment dat er geen nieuwe 

locatie voor de te verplaatsen woonboten voor handen is. 
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Dit scenario vraag een actieve houding van partijen ten aanzien van de woonboten, en 

daarmee ook voor de gemeente. Dat betekent onder andere voorfinanciering als het gaat 

om verwerving en beschikbaar stellen van andere locaties, waarvan de kosten pas later 

verhaald kunnen worden. Dit betreft een mogelijk risico voor de gemeente. De 

investeringsbereidheid van partijen met (grond)positie is daarentegen groot en biedt 

kansen als het gaat om dekking van de kosten voor dit scenario. 
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8. Resume scenario’s 
Het overzicht in de tabel in bijlage 6 en de tekeningen in bijlage 7 geven de scenario’s 

samengevat weer: 

1. bestemmen 

2. illegale woonboten verdwijnen 

3. groeien naar de Visie 

4. verwerven 

De maatregelen en consequenties per scenario verschillen niet alleen maar ook de 

gevolgen voor de ambitie wat betreft de Visie op het ABPZ. Waar scenario 1 en 2 de Visie 

niet tot nauwelijks lijken te ondersteunen en doelstellingen ten aanzien van de 

Duivendrechtsevaart (gedeeltelijk) worden losgelaten, steunen scenario 3 en 4 de Visie 

van het ABPZ wel, waarbij in scenario 3 op termijn de Visie gerealiseerd gaat worden en 

in scenario 4 op “korte” termijn. 

Scenario 3 en 4 vragen een meer actieve rol van partijen, zoals de gemeente en partijen 

met grond- en/of ontwikkelpositie, om te zorgen dat woonboten plaatsmaken voor de 

doelstellingen met de Duivendrechtsevaart. Waarbij scenario 4 de meeste financiële 

risico’s met zich meebrengt. 

 

 

9. Financiering  
Duidelijk is dat voor scenario 1 de kosten het hoogst zijn vanwege de investering in een 

geluidscherm. Dit scenario is alleen mogelijk indien Ouder-Amstel of de eigenaren van de 

boten de beschreven investering zouden willen doen. 

Scenario 4 is duur omdat in dat scenario kosten gemaakt moeten worden voor het 

verplaatsen of verwerven van woonboten die onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht vallen. 

 

Tegenover de kosten kunnen ook opbrengsten worden gezet: 

 

1. Het water is eigendom van de gemeente Amsterdam 

Op het moment dat een woonboot blijft liggen onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht of positief bestemd wordt ligt het in de lijn der verwachting dat de 

gemeente Amsterdam het water onder de woonboot respectievelijk verhuurt of in 

erfpacht uitgeeft. De inkomsten hiervan kunnen mogelijk deels gebruikt worden om de 

kosten per scenario te dekken. Een inschatting van de hoogte van de huur of erfpacht: 

- Erfpacht: €120.000 per boot bij afkoop (€3.000 canon per jaar niet-afkoop). 

- Verhuur €1.500 per boot per jaar. 

Dit zal echter in overleg met Amsterdam nog nader bepaald moeten worden en is daarom 

nog niet gekwantificeerd per scenario. 

 

2. Toename van de ontwikkelpotentie van het gebied 

Deze ontwikkelpotentie levert geld op dat gedeeltelijk bij kan dragen aan de kosten. Een 

voorbeeld: als gevolg van het verwijderen/verplaatsen van de boten op de kop van de 

Duivendrechtsevaart ontstaat er op (in de nabijheid van) die locatie ruimte voor horeca. 

De grond onder de horeca wordt verhuurd of uitgegeven in erfpacht, dat levert geld op 

dat deels gebruikt kan worden voor dekking van de kosten voor verwijderen/verplaatsen. 

De inkomsten voor scenario 1 zijn relatief laag (minder ontwikkelpotentie en geen uitgifte 

in huur of erfpacht) en dat loopt in positieve zin op naar scenario 4. 

 

10. Illegale bebouwing wal verwijderen 
Door de jaren hebben de bewoners van de woonboten de kade in gebruik genomen als 

tuin en in sommige gevallen ook gebouwen gerealiseerd. Het in gebruik nemen van de 

kade als tuin en de gerealiseerde bebouwing is illegaal. De bebouwing is zonder 

vergunning gerealiseerd en niet in overeenstemming met het huidige bestemmingsplan. 

Om de Duivendrechtsevaart als ruimtelijke kwaliteit onderdeel te laten zijn van het ABPZ 

gaat de Visie uit van openbare kades met langzaam verkeersroutes. 
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Om dat te kunnen realiseren dient de walbebouwing te worden verwijderd en de kade 

weer openbaar te worden gemaakt. Voor alle scenario’s geldt dan ook dat de huidige 

walbebouwing verdwijnt en daarvoor in de plaats nieuwe afspraken worden gemaakt met 

de bewoners van de woonboten over het gebruik van buitenruimte. 

 

 

11. Zorgplicht en alternatieve locatie 
Zorgplicht 

Bij elk scenario moet rekening gehouden worden met (lange) juridische procedures en 

kosten die daarbij horen. Bedrijven en mogelijke investeerders zullen zich niet direct 

neerleggen bij scenario 1 en 2, terwijl de woonbootbewoners zich niet zullen neerleggen 

bij scenario 3 en 4. De kosten voor dergelijke juridische procedures zijn op dit moment 

niet inzichtelijk omdat dat afhankelijk is van het scenario en de vraag of daarbij en 

actieve houding door de gemeente wordt aangenomen. 

 

Woonboten die niet vallen onder het overgangsrecht zijn illegaal en moeten in scenario 2, 

3 en 4 worden verwijderd. Dat betekent dat de woonboot binnen een nader te bepalen 

termijn moet worden versleept door de bewoner, waarbij de bewoner zelf een andere 

locatie moet vinden. Omdat al jaren sprake is van deze illegale situatie waarop geen actie 

ondernemen is kan een zorgplicht worden overwogen, om de bewoners van deze 

woonboten tegemoet te komen. Die zorgplicht kan bestaan uit: 

1. het afgeven van een urgentieverklaring (sociale huurwoning op de wal), of; 

2. financiële compensatie. 

 

1. Urgentieverklaring 

Overwogen kan worden om de woonbootbewoners een urgentieverklaring af te geven 

voor een woning (op de wal) op de sociale woningmarkt, als er sprake zou zijn van een 

zorgplicht. Dat moet echter wel goed onderbouwd worden waarom mensen vanuit een 

“illegale” woonsituatie voorrang hebben op mensen in een “legale” woonsituatie. 

 

2. Financiële compensatie 

De bewoner van woonboten kunnen financieel gecompenseerd worden in plaats van een 

urgentieverklaring. Deze financiële compensatie kan enerzijds bestaan uit compensatie 

van kosten voor het verplaatsen van de boot en anderzijds uit een tegemoetkoming in 

schade omdat de woonboot onbewoonbaar is geworden vanwege het gebrek aan 

ligplaatsen. Dat laatste is afhankelijk van de waarde van de boot (bouwkundige staat) in 

relatie tot de juridische positie en wordt pas duidelijk nadat de woonboot getaxeerd is. 

 

Andere locatie voor woonboten 

In scenario 3 maar vooral in scenario 4 wordt voorgesteld om ook woonboten die vallen 

onder het persoonsgebonden overgangsrecht te verwijderen. Dat kan middels verwerving 

van de woonboot of door het verplaatsen naar een andere locatie. Tevens kan uit een 

juridische procedure door één of meerdere bewoners van woonboten komen, dat gezocht 

moet worden naar een alternatieve locatie. 

 

Om te kunnen voorzien in een alternatieve locatie moet die wel voor handen zijn. Eerder 

in deze notitie is aangegeven dat de gemeente Amsterdam en de gemeente Ouder-

Amstel de ontstane situatie gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat beide gemeenten 

gezamenlijk binnen hun gemeentegrenzen moeten zoeken naar alternatieve locaties voor 

het verplaatsen van woonboten. De gemeente Amsterdam heeft recent ligplaatsen 

beschikbaar gesteld Amsterdam Noord waarnaar 4 woonboten van het ABPZ zijn 

versleept. Mogelijk is Amsterdam bereid verder te zoeken naar alternatieve locaties 

specifiek voor woonboten die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht. Daar 

zal tegenover staan dat ook de gemeente Ouder-Amstel binnen haar gemeentegrenzen 

op zoek zal moeten gaan naar alternatieve locaties, om woonboten vanaf het ABPZ te 

kunnen opvangen. Voorgesteld wordt dit in gang te zetten omdat dit in elk scenario 

(behalve het zeer dure eerste scenario) nuttig is. 



Scenario’s woonboten ABPZ 4 januari 2017 

 

Bijlagen 
1. Samenvatting en presentatie ruimtelijk-economische visie 

2. Advies Wieringa overgangsrecht 

3. Uitkomst onderzoek overgangsrecht 

4. Concept rapport M+P 

5. Minimale geluidwering woonboten 

6. Overzicht scenario’s 

7. Visualisatie scenario’s 



1 Bijlage 1.1 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE VISIE AMSTEL BUSINESS PARK ZUID 

2 1  n o v e m b e r  2 0 1 6  

V A N  B E D R I J V E N T E R R E I N  N A A R  
 W E R K S T A D  O V E R A M S T E L  



STAP 1: ANALYSE EN KANSEN  
13 oktober 2015 

STAP 2: IDENTITEIT EN 
ONTWIKKELRICHTING  

1 december 2015 

STAP 3: STRATEGIE EN 
VERBLIJFSPLEKKEN  

26 januari 2016 

o p g a v e  

AANPAK  

Eerste kwartaal 2017 



De nieuwe 
kern 

Amstelkwartier 

Creatieve industrie 
tussen zijkanaal 
en metrolijn 

Verkoop 
Bijlmerbajes 

D Y N A M I E K  I N  D E  Z U I D O O S T L O B  



H E T  E C O N O M I S C H  P R O F I E L  V A N  H E T  A B P  



D Y N A M I E K :  A 1 0  Z O N E  E N  N O O R D E L I J K  D E E L  

Dynamiek is hoog 
 
Gemiddelde bedrijfsgrootte 
was 19,5 is 16,5 

 
Toename: 
 
• ICT en zakelijke diensten 
• Facilitaire diensten 
• Creatieve industrie 



 Bedrijven zitten hier vanwege:  
• Goede bereikbaarheid 
• Toegang tot een groot verzorgingsgebied 
• Zichtlocatie 
• Vastgoedprijzen 

 
Verbeterpunten die genoemd worden: 
• Kwaliteit openbare ruimte 
• Herkenbaarheid en toegankelijkheid 

D Y N A M I E K :  V E S T I G I N G S P L A A T S F A C T O R E N  



D Y N A M I E K  E C O N O M I E  V O O R  D E  S T A D  



Ruimtelijke vertaling: 
 
• Meer kantoorgerelateerde werkgelegenheid 
• Grotere mix aan bedrijfsactiviteiten 
• Hogere dichtheid van activiteiten 
• Hogere toegevoegde waarde 

 
• Grondprijzen stijgen 

 
• Vraagt om: 

• Betere uitstraling gebied 
• Hogere kwaliteit openbare ruimte 
• Veiliger gebied 
• Grotere functiemix 

 
 
 

D Y N A M I E K  E C O N O M I E  V O O R  D E  S T A D  



G R O F  R A A M W E R K  

Hoofdstructuur grofmazig 
 
Veel infra op eigen terrein 
 
Water, spoor en A10 zorgen 
voor scheidingen  



N E T W E R K  O P  S T E D E L I J K E  S C H A A L  

Eén hoofdas = kwetsbaar 
 
Wijzigingen op schaal van 
de snelwegen op komst 



U I T S T R A L I N G  B E D R I J V E N T E R R E I N  O F  W E R K S T A D ?  

Eén hoofdas = kwetsbaar 
 
Wijzigingen op schaal van 
de snelwegen op komst 



a m b i t i e  

VAN  B ED RIJVENT ERREIN NAAR  WERK STAD  

 
Identiteit  =  Werkstad Overamstel 
• Stedelijk: levendig met ruig randje 
• Economie van de stad: oud en nieuw werken in balans 
• Maken: permanent in verandering 
• Hoofdstraten en water: ruimtelijke dragers  
 
Aanpak 
• Bereikbaarheid/netwerk: VERBINDEN op stedelijke schaal 
• Ontwikkelmogelijkheden vergroten: VERDICHTEN, VERKLEUREN 
• VERBETEREN openbare ruimte, gebouwen, milieu 
 



C O N T A C T  m e t  d e  S T R A A T  

Z u r i c h  w e s t  



H a m b u r g  

C O N T A C T  m e t  h e t  W A T E R  



Z u r i c h  w e s t  

C O N T R A S T :  I N D U S T R I E  n a a s t  S C H O O N  W E R K E N  



S T E D E L I J K E  M I X : b e d r i j v e n ,  k a n t o o r ,  
c r e a t i e v e  i n d u s t r i e  e n  w o n e n   

N a n t e s  



Z u r i c h  w e s t  

V E R D I C H T E N  



V E R B L I J V E N  

Z u r i c h  w e s t  



v e r b e t e r d e  H O O F D S T R U C T U U R  

B A R C E L O N A  d i s t r i c t  2 2 @  



s t r a t e g i e  

GELEIDELIJK  GROEIEN 

• Groeien vanuit het bestaande: werken blijft de basis 
 

• Altijd af en nooit klaar; stap voor stap ontwikkelen 
 

• Hoofdinfrastructuur is opgave gemeente;  uitvoering gekoppeld aan stedelijke 
opgaven zoals de A2. 
 

• Deelgebieden met verschillende dynamiek vragen om een andere aanpak. 
Initiatief van de ondernemer is uitgangspunt. 



s t r a t e g i e  

T WEE  SCHAALNIVEAU’S 

Stedelijk raamwerk 
 Gemeente is aan zet 
 Hoofdinfrastructuur 
 Programma 
 Duurzaamheid 
 

 
Deelgebieden met een samenhangend karakter 
 Per deelgebied verschilt de dynamiek 
 Initiatief ondernemers staat voorop 



S t e d e l i j k  r a a m w e r k   

HOOFDINFRASTRUC TUUR 

Nieuwe aansluiting van der 
Madeweg op de  A2 

Joan 
Muyskenweg 
stadsstraat 

verbeteren 
aansluiting 
Weespertrekvaart 

Dwarsverbindingen 
tussen de twee 
hoofdassen 



S t e d e l i j k  r a a m w e r k   

HOOFDINFRASTRUC TUUR 

Route langs 
de vaart 

verbeteren 
aansluiting 
Weespertrekvaart 

Kwaliteit hoofdassen 
voor de fiets 



S t e d e l i j k  r a a m w e r k   

PROGRAMMA 



Gebiedsniveau:  
• Mobiliteit > omgeving stations en fietspaden 
• Water 
• Groen > hoofdinfra als linear park 
• Grondstoffen 
• Energie 
• Ruimtegebruik > verdichten en mengen 
• Sociaal 

 
Kavelniveau: 
• Keuze passend bij onderneming 
• Voorbeeld lijst als inspiratie  
• Bedrijven leren van elkaar 

 

S t e d e l i j k  r a a m w e r k   

DUURZAAMHEID 



• Initiatief ondernemer is leidend:  
> Geen initiatief, geen investering van de gemeente 

 
• Ondernemer wordt beloont voor initiatief door: 
> Investering in infrastructuur/openbare ruimte en/of  
> Vergroten mogelijkheden op de kavel  ( ruimtelijk/programmatisch) 

u i t g a n g s p u n t e n   

DEELGEBIEDEN 



V I J F  G E B I E D E N  M E T  V E R S C H I L L E N D E  O P G A V E N  

Eilanden aan de vaart 

Nieuwe Stadsstraat 

de Culinaire Straat 

de Werkboulevard 

Balkon aan de A10 



V I J F  G E B I E D E N  H U I D I G  E C O N O M I S C H  P R O F I E L  

Eilanden aan de vaart 

de Culinaire Straat 

de Werkboulevard 

Balkon aan de A10 

Nieuwe Stadsstraat 



D u i v e n d r e c h t s e v a a r t  o o s t :  D E  E I L A N D E N  

Verdichten, mix met wonen 

Kade bebouwingsvrij,  
woonboten mogelijk ten 
noorden van de A10 mits de 
geluidsproblematiek  
oplosbaar is 

Zicht op het water  

Zicht op het water  

Verdichten met 
werken 

Route voor 
fiets/voet langs 
de kade 



D E  E I L A N D E N  

Canal de l’ Ourq, 
Parijs 



S p a k l e r w e g :  D E  W E R K B O U L E V A R D  

 ventweg als 
ontsluitingsprincipe, 
adres aan de straat 

ruimte voor 
verdichting en 
hoogteaccenten 

mix werken, 
leisure, 
maatschappelijke 
voorzieningen 

schaalverkleining, diversiteit 



D E  W E R K B O U L E V A R D  

King Spadina, 
Toronto 



D e  F l i n e s s t r a a t :  C U L I N A I R E  S T R A AT  

Nieuwe lus maakt:  
• beter bereikbaar 
• betere doorstroming 
• betere vindbaarheid/ 

oriëntatie 
 
Kavel NS wordt ontsloten en 
daarmee bruikbaar: 
Investering koppelen aan 
initiatief ondernemers 

Verdichten, werken 
hoogteaccenten 

Hart van de 
culinaire straat: 
voorkanten, horeca 

Uitrit aan van der Madeweg 
biedt extra route 
evenementenverkeer 

Nieuwe entree aan 
de Spaklerweg 

Ontwikkelruimte, 
bij voorkeur 
passend bij profiel 
culinaire straat 

Uitrit aan 
Spaklerweg 



C U L I N A I R E  S T R A AT  

Wynwood,  
Miami 



J o a n  M u y s k e n w e g :  D E  N I E U W E  S T A D S S T R A A T  

GVB locatie: wonen 
is mogelijk  

ten zuiden van de A10 
werken, handel, hotel 

straatoriëntatie! 

westelijke kade 
toegankelijk 

ventweg als 
ontsluitingsprincipe 

omgeving metro 
verbeteren 

aansluiting op de A2 



Cruquius,  
Amsterdam 

D E  N I E U W E  S T A D S S T R A A T  



W e e s p e r t r e k v a a r t  +  E n t r a d a :  B A L K O N  A A N  D E  A 1 0  

Stedelijke verbinding 
van der Madeweg- 
Wenckebachweg  
tenminste voor fiets 

wonen rukt op in het 
Amsterdamse deel 

transformatie 
Entrada, verbeteren 
openbare ruimte 

verbeteren 
aansluiting lokale 
netwerk 



Kopenhagen 

B A L K O N  A A N  D E  A 1 0  



Uitwerking op 
• beleid tav horeca, (detail)handel, hotels en leisure nader uitwerken 
• programma mix / percentages 
• (maximale) bouwhoogtes 
• duurzaamheid nader uitwerken? 
• parkeren 

 
 
 
 

v e r v o l g   

Bestemmingsplan 



Ruimtelijke samenhang per deelgebied 
 
In eerste instantie voor de te verdichten deelgebieden:  
Werkboulevard, Eilanden, Nieuwe Stadsstraat  
 
Principes uit de visie concreet maken:  
• straatoriëntatie 
• variatie in gebouwen, korrelgrootte 
• kwaliteitsniveau en materialisatie gebouwen  
• groen en openbare ruimte 

 
 
 
 

v e r v o l g   

Beeldkwaliteitplan 



v e r v o l g  

O ntmoetings/ver bli jfsplek ken  

• Postzegel verblijfsplekken 
• Budget vanuit de Provincie:  3 grotere verblijfsplekken à € 10.000,- en 12 

kleinere plekken à  € 5.000 
 

 



c o n c e p t :  V E R B L I J V E N  



c o n c e p t :  A C T I V E R E N  



i n r i c h t i n g :  S T R I J P  S  A L S  V O O R B E E L D  



l o c a t i e :  S T R A T E G I S C H E  P L E K K E N  



D O O R G R O E I  O P  L O C A T I E  



D O O R G R O E I  O P  L O C A T I E  



  

WERKSTAD  OVERAMSTEL 

• Bereikbaarheid/netwerk: VERBINDEN op stedelijke schaal 
• Ontwikkelmogelijkheden vergroten: VERDICHTEN, VERKLEUREN 
• VERBETEREN openbare ruimte, gebouwen, milieu 
 



1 Bijlage 1.2 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 

 
 

 
 

NOTITIE 
 

Aan: Gemeente Ouder-Amstel, Paul Cottaar en Serge van Donkelaar 
Van: Wieringa Advocaten, Silvan Boer 
d.d.: 6 september 2016 
Inzake: 37450 Gemeente Ouder-Amstel / Advies woonboten 
 

 
Gevraagd is te adviseren over de (interpretatie van) de overgangsbepalingen zoals 
weergegeven in de voorschriften van het bestemmingsplan “Industriegebied Amstel 
1977”. 
 
Het overgangsrecht voor bouwwerken is neergelegd in artikel 18 lid 1 van de 
voorschriften; het overgangsrecht voor gebruik staat in artikel 18 lid 3. 
 
Bouwovergangsrecht 
Op grond van recente jurisprudentie1 is een woonboot een bouwwerk. Deze recente 
jurisprudentie wijkt af van eerdere jurisprudentie, waarin als uitgangspunt werd 
genomen dat een woonboot géén bouwwerk is.2 In een wetswijziging die in 
voorbereiding is, wordt voorzien in een overgangsrecht dat er kort gezegd op 
neerkomt dat woonboten die zijn geplaatst in overeenstemming met de op dat 
moment geldende regels, als ‘vergund’ kunnen worden beschouwd. 
 
Ten tijde van de goedkeuring van het bestemmingsplan (op 20 januari 1981) was de 
algemene consensus dat een woonboot geen bouwwerk is. In lijn hiermee dient in 
redelijkheid tot uitgangspunt genomen te worden genomen dat het overgangsrecht 
voor bouwen (art. 18 lid 1 voorschriften) niet van toepassing is althans niet aan de 
woonbooteigenaren kan worden tegengeworpen, voor zover zij wel onder het 
gebruiksovergangsrecht vallen (zie hierna). Het rechtszekerheidsbeginsel en het 
vertrouwensbeginsel verzetten zich daar tegen. 
 
Gebruiksovergangsrecht 
Het gebruiksovergangsrecht zoals dat is neergelegd in artikel 18 lid 3 van de 
voorschriften kent de volgende uitgangspunten:  

- het op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan 
bestaand gebruik mag worden voortgezet; 

- verboden om de afwijking van het gebruik (ten opzichte van het bestem-
mingsplan) op enigerlei wijze, ook naar de aard te vergroten of te 
verzwaren; 

- indien gebruik 2 jaar onafgebroken is gestaakt vervalt het overgangsrecht; 
- het is verboden om het afwijkend gebruik te wijzigen in een ander van het 

plan afwijkend gebruik, tenzij dat gebruik minder afwijkt van het plan. 

                                                 
1
 ABRS 16 april 2014, 201306684/1/A1; ECLI:NL:RVS:2014:1331. 

2
 Bijvoorbeeld: ABRS 12 juli 2006, ECLI:NL:RVS:AY3703. 
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Het ijk moment is dus de inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dat is in dit 
geval het moment van goedkeuring door Gedeputeerde Staten op 20 januari 1981. 
In het overgangsrecht is niet als voorwaarde gesteld dat het bestaand gebruik op 
dat moment ‘legaal’ moet zijn. Het gaat dus om ‘legaliserend overgangsrecht’.  
In jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is 
uitgemaakt dat een dergelijke overgangsbepaling (‘legaliserend overgangsrecht’) 
niet zover strekt dat zij mede kan worden ingeroepen in een geval waarin het 
bevoegd gezag onder vigeur van de vroegere regeling het in het geding zijnde 
gebruik heeft gewraakt en rechtens kon wraken, en het gebruik desondanks is 
voortgezet. Voor wraking is voldoende, dat het bevoegd gezag op ondubbelzinnige 
wijze te kennen heeft gegeven dat sprake is van illegaal gebruik en dat in (voortge-
zette) overtreding van dit illegale gebruik niet zal worden berust.3  
 
Niet gebleken is dat het college het bestaande gebruik ten behoeve van woonboten 
nadrukkelijk heeft gewraakt vóór 20 januari 1981. Voor zover op deze datum sprake 
was van bestaand gebruik ten behoeve van woonboten, is dat gebruik dus gelegali-
seerd op grond van het overgangsrecht van het bestemmingsplan Industriegebied 
Amstel 1977. Gelet hierop kan in het midden blijven of de planologische regeling 
voorafgaand aan dit bestemmingsplan reeds gebruik ten behoeve van woonboten 
toestond.  
 
Voor zover op 20 januari 1981 sprake was van bestaand gebruik ten behoeve van 
woonboten, valt dat gebruik dus onder het overgangsrecht. Voor de verdere 
interpretatie van dat overgangsrecht kunnen naar mijn mening de volgende 
uitgangspunten worden gehanteerd.  
 

- verbouwen van een boot: 
Het verbouwen van een boot is toegestaan. Overgangsrecht voor bouwen is gelet 
op het voorgaande niet van toepassing c.q. kan niet aan de eigenaren worden 
tegengeworpen. Onder het gebruiksovergangsrecht is verbouwen niet geregeld; 
zolang het gebruik niet verandert mag dit dus. 
 

- Vervangen van een boot 
Onder het gebruiksovergangsrecht is vernieuwen c.q. vervangen niet geregeld. 
Bepalend is of het gebruik minimaal 2 jaar onafgebroken is gestaakt, pas daarna 
vervalt het overgangsrecht. Wel brengt redelijke uitleg van het gebruiksovergangs-
recht mee dat het vervangen van een boot door een substantieel grotere boot niet 
is toegestaan: op grond van art. 18 lid 3 is het immers verboden om het afwijkende 
gebruik te vergroten of te verzwaren. De exacte maatvoering is hierbij in mijn ogen 
niet doorslaggevend. Wanneer een nieuwe boot min of meer dezelfde afmetingen 
heeft kan in redelijkheid niet worden gesteld dat het afwijkend gebruik daardoor 
wordt verzwaard. Wel zou naar mijn mening sprake kunnen zijn van verzwaring 

                                                 
3
 Zie onder meer: ABRS 25 maart 2009, nr. 200803773/1 alsmede ABRS 10 juli 2002, nr. 200102089/1. 
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wanneer bijvoorbeeld een boot die geschikt is voor één huishouden is vervangen 
door een boot die geschikt is voor meerdere huishoudens.  
 

- Verplaatsen van een boot 
Het gebruiksovergangsrecht staat naar mijn mening in de weg aan het permanent 
verplaatsen van een woonboot. Zie ter vergelijking de toelichting bij de wetswijzi-
ging waarmee wordt geregeld dat woonboten als ‘bouwwerken’ worden 
aangemerkt, waarin ook is voorzien in overgangsrecht (p. 7). Uitgangspunt is daar 
dat het tijdelijk verplaatsen zonder nieuwe vergunning moet kunnen, permanent 
verplaatsen niet omdat daarvoor een nieuwe ruimtelijke afweging gemaakt moet 
worden. In lijn hiermee brengt redelijke uitleg van het gebruiksovergangsrecht mee 
dat dit niet meer van toepassing is wanneer de woonboot ‘definitief’ (meer dan 2 
jaar) op een andere plek is afgemeerd. De verplaatsing moet wel ruimtelijk relevant 
zijn: daarvan is in mijn ogen sprake wanneer in redelijkheid niet meer kan worden 
geoordeeld dat het om dezelfde ligplaats gaat.  
 



1 Bijlage 1.3 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 

Nr. Boot Adres boot

Woonboot aanwezig op 

peildatum 20 januari 1981

Bewoner ingeschreven op 

peildatum 31 augustus 2013

Persoonsgebonden 

overgangsrecht Bewijsmateriaal peildatum 20 januari 1981 Bewijsmateriaal peildatum 31 augustus 2013

1 Spaklerweg 56 Nee Ja Nee

Op basis van het fotomateriaal wordt 

geconcludeerd dat er tot 2003 geen woonboot 

ligt op dit adres. 28-3-1988, Spaklerweg t/o 53

2 Spaklerweg 58 Nee Ja Nee

Op basis van het fotomateriaal wordt 

geconcludeerd dat er tot 2011 een andere 

kleinere woonboot ligt op dit adres. 5-6-1997, Spaklerweg naast 58

3 Spaklerweg 54 Nee Ja Nee

Op het fotomateriaal is te zien dat er een boot 

ligt maar die lijkt niet op een woonboot en komt 

daarom niet overeen met de huidige woonboot. 26-9-1989, Spaklerweg bij 52

4 Van der Madeweg 38a Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 1-9-2011

5 Van der Madeweg 38b Ja Nee Nee

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 16-7-2014. Inschrijving na peildatum.

6 Van der Madeweg 38c Nee Ja Nee

Op basis van het beschikbaar fotomateriaal 

wordt geconcludeerd dat er een boot ligt maar 

die lijkt niet op een woonboot. Tevens is er in 

2006, 2007 en 2011 geen woonboot aanwezig is 

op dit adres. 7-6-2012

7 Joan Muyskenweg 27d Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 4-7-2011, Joan Muyskenweg 27c

8 Joan Muyskenweg 27c Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 14-12-1992, Joan Muyskenweg t/o 25d

9 Joan Muyskenweg 27b Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 11-6-2012, Joan Muyskenweg 25e

10 Willem Fenengastraat 70 Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 18-8-1989, Willem Fenengastraat t/o 45

11 Willem Fenengastraat 68 Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 16-7-1996

12 Willem Fenengastraat 66 Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 25-11-1998

13 Willem Fenengastraat 64 Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 14-1-1998



14 Willem Fenengastraat 60/62 Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 12-8-1996

15 Willem Fenengastraat 58 Ja. Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 10-4-1990, Willem Fenengastraat t/o 41 (d)

16 Willem Fenengastraat 56 Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 14-9-1994, Willem Fenengastraat t/o 39 (b)

17 Willem Fenengastraat 54 Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 19-6-1997

18 Willem Fenengastraat 52 Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 19-1-2006

19 Willem Fenengastraat 50 Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 13-5-1965, Willem Fnengastraat t/o 37 (B)

20 Willem Fenengastraat 48 Ja Ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 9-2-2001

21 Willem Fenengastraat 46 Ja ja Ja

Het beschikbare fotomateriaal lijkt te bevestigen 

dat er sprake is van een woonboot op dit adres. 6-3-1991, Willem Fenengastraat t/o 37 ©

De conclusie of een woonboot wel of niet onder het overgangsrecht valt is afhankelijk van het moment waarop de boot er onafgebroken (boot mag niet meer dan 2 jaar weg zijn) ligt.

Op basis van beschikbaar fotomateriaal is geconcludeerd of een boot aanwezig was op de peildathm.





1 Bijlage 1.4 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 
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Samenvatting 

Op basis van het vooronderzoek van M+P naar de geluidbelasting van de ligplaatsen op het Amstel 

Business Park Zuid, heeft Ouder-Amstel gevraagd om de geluidbelasting per ligplaats in beeld te 

brengen. Op basis van het onderhavige onderzoek dient de gemeenteraad van Ouder-Amstel 

opnieuw de afweging te maken of ligplaatsen voor woonschepen op deze locatie planologisch 

worden toegestaan.  

 

Dit onderzoek betreft met name actualisatie van de gegevens met betrekking tot 

 Het industrieterrein en de daarop gevestigde bedrijven 

 De intensiteiten van het wegverkeer en het spoorverkeer 

 De overdracht tussen bron en ontvanger (onder meer meettechnisch) 

 

Conclusie met betrekking tot industrielawaai 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op een nieuw zonemodel met peildatum 9 juni 2016. 

Er zijn drie berekeningsvarianten uitgevoerd: 

1. Met het nieuwe zonemodel 

2. Met het nieuwe zonemodel inclusief enkele aanpassingen, die bij de bezochte bedrijven zijn 

aangetroffen 

3. Met het nieuwe zonemodel inclusief de aanpassingen uit punt 2 en inclusief enkele aanvullende 

maatregelen (demper op uitlaat drooginstallatie bij Beamix, automatisch sluitende 

overheaddeuren van de verpakkingshal van PCM en geluidsdempers op de uitlaten van de 

afzuigingen van de werkplaats van BMW Amsterdam).  

De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel: 

 

Geluidsbelasting 

LA,ETMAAL in 

dB(A) 

Aantal ligplaatsen op industrieterrein en in de zone 

Berekening 1 Berekening 2 Berekening 3 

Industrieterrein zone Industrieterrein zone Industrieterrein zone 

≤50 0 12 0 15 0 16 

51-55 1 4 1 1 2 0 

56-60 2 0 2 0 2 0 

61-65 0 0 2 0 2 0 

>65 3 0 1 0 0 0 

 

Met een toe te staan binnenniveau van 40 dB(A) en een gemiddelde geluidswering van 25 dB(A) 

kan een geluidsbelasting op de gevel worden toegestaan tot 65 dB(A). 

 

Uitgaande van berekening 1 hebben de volgende ligplaatsen een geluidsbelasting hoger dan  

65 dB(A): 

 Van der Madeweg 38c (maximaal 69 dB(A)) 

 Van der Madeweg 38a (maximaal 69 dB(A)) 

 Van der Madeweg 38b (maximaal 66 dB(A)) 

Uitgaand van berekening 1 kan worden onderzocht hoe de geluidswering van deze woonboten kan 

worden verbeterd om een binnenniveau van 40 dB(A) te realiseren. 
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Uitgaande van berekening 2 heeft de volgende ligplaats een geluidsbelasting hoger dan 65 dB(A): 

 Spaklerweg 54 (maximaal 66 dB(A)). 

Uitgaand van berekening 1 kan worden onderzocht hoe de geluidswering van de woonboot op dit 

adres kan worden verbeterd om een binnenniveau van 40 dB(A) te realiseren. 

 

Uitgaande van berekening 3 (met alle genoemde maatregelen) zijn er geen ligplaatsen met een 

geluidsbelasting hoger dan 65 dB(A). Bij alle ligplaatsen is hiermee een binnenniveau gerealiseerd 

van 40 dB(A). Dit wordt ook al gerealiseerd indien alleen de uitlaten van de ventilatie van de 

werkplaats van BMW Amsterdam worden voorzien van een geluidsdemper (hetgeen in het kader 

van toepassing van de Beste Beschikbare Technieken van deze inrichting kan worden gevraagd. 

 

De in de omgeving aanwezige bedrijven worden niet gehinderd in hun bedrijfsvoering door de 

aanwezigheid van ligplaatsen. 

 

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader gegeven. 

Ons inziens vormt industrielawaai geen belemmering voor het positief bestemmen van de 

ligplaatsen. 

 

Conclusie wegverkeerslawaai 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de A10 (en A2 samen) is beduidend hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde voor nieuwe situaties. 

De maximale grenswaarde die kan worden verleend bij geluidsgevoelige terreinen is afhankelijk 

van de situatie en is voor stedelijke situaties (binnenstedelijke wegen) maximaal 63 dB en voor 

buitenstedelijke situaties (vanwege Rijkswegen) maximaal 53 dB. In dit geval is er sprake van een 

feitelijk bestaande situatie en zijn deze grenswaarden niet van toepassing. Vanuit het oogpunt van 

een goede ruimtelijke ordening dient te worden beoordeeld of vanwege de geluidhinder een goed 

woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Als we ons baseren op aanwezige geluidswering 

van de gevel is een geluidsbelasting tot 68 dB toelaatbaar. Daarbij gaan we uit van de maximale 

binnenwaarde alvorens de gevel moet worden gesaneerd van 43 dB en een gemiddelde 

geluidswering van 25 dB(A)
1
. Met de binnenwaarde van 43 dB sluiten we aan bij de hoogste 

binnenwaarde die geldt alvorens een woning moet worden gesaneerd (zie Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai, art 15)). Het sluit ook aan bij de maximale waarde voor tijdelijke situaties 

conform het Bouwbesluit 2012 (zie art 3.6, 10 dB minder strenge eisen dan nieuwbouw). Uit zowel 

de regeling als het besluit blijkt derhalve dat binnenwaarden tot 43 dB voor een woonbestemming 

toelaatbaar zijn.  

 

In dit licht bezien is de maximaal berekende waarde voor de geluidsbelasting van 67 dB op de 

ligplaatsen toelaatbaar. 

 

De geluidsbelasting vanwege de A10 kan worden gereduceerd door: 

 Het toepassen van dubbellaags ZOAB op het hele traject langs het industrieterrein (ten oosten 

van het terrein al (deels) aanwezig) 

 Het oprichten van een geluidsschermlangs beide zijden van de A10 in de nabijheid van de brug 

over de Duivendrechtsevaart 

 Het beperken van de maximaal toegestane snelheid op de A10 

 

Alle andere wegen voldoen aan de voorkeurgrenswaarde of de maximale grenswaarde. 

 

Indien wordt aangetoond dat de geluidswering van de ligplaatsen voldoende is om een 

binnenniveau van 43 dB te waarborgen, is een geluidbelasting van 67 dB toelaatbaar. 
  

                                                        
1
 Zoals bepaald in rapport M+P.GOA.15.01.1 van 29 maart 2016 
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Conclusie railverkeerslawaai 

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege het doorgaande spoor en de metro op een enkel punt de 

voorkeursgrenswaarde met 1 dB wordt overschreden. De geluidsbelastingen vanwege de metro en 

het doorgaande spoor zijn verder niet relevant te noemen ten opzichte van de andere bronnen in 

het gebied. 

 

De geluidbelasting als gevolg van railverkeerslawaai vormt geen belemmering voor de ligplaatsen. 

 

Conclusie cumulatie 

Er zijn drie ligplaatsen met een cumulatieve geluidsbelasting hoger dan 65 dB, met een maximale 

waarde van 68 dB. Nergens is de gecumuleerde waarde 3 dB hoger dan de maximaal te verlenen 

hogere waarde. Hiermee voldoen de geluidsbelastingen aan het gemeentelijke cumulatiebeleid. 
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1 Inleiding 

 

De gemeente Ouder-Amstel de geluidsbelasting op de bestaande ligplaatsen op het Amstel 

Business Park Zuid in beeld te brengen zodat de gemeenteraad van Ouder-Amstel opnieuw de 

afweging kan maken of ligplaatsen voor woonschepen op deze locatie planologisch worden 

toegestaan. Uit vooronderzoek door M+P
2
 blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de industrie en 

het wegverkeer ter plaatse van de ligplaatsen dit niet zonder meer mogelijk maakt.  

 

Het vooronderzoek concludeert betreffende het industrielawaai: 

 het aantal bedrijven dat bepalend is voor de geluidsbelasting vanwege de industrie is beperkt 

 het vigerende zonemodel is op veel aspecten niet actueel 

 nader onderzoek bij de relevante bedrijven en de fysieke situatie op het industrieterrein en het 

voormalige V&D terrein (nu Zuidpark) is noodzakelijk 

Wij verwachten dat de geluidsbelasting, die met het rekenmodel wordt berekend lager zal worden 

door de bovengenoemde (gedeeltelijke) actualisatie van het zonemodel 

 

Het vooronderzoek concludeert betreffende het wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en 

metrolawaai: 

 de berekeningen van de geluidsbelasting vanwege wegverkeer en railverkeer zijn tot nu toe 

gebaseerd op geluidskaarten uit 2011. Er zijn intussen meer actuele gegevens beschikbaar 

voor de verkeersintensiteiten;  

 er is ook een nieuw Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 

Verder is de geluidswering van de gevels en de daken van drie verschillende woonboten gemeten. 

Uit de metingen blijkt dat de gemiddelde geluidwering (GA) circa 25 dB(A) bedraagt. 

 
De conclusie uit dit vooronderzoek is dat er mogelijkheden zijn voor het planologisch toestaan van 
(een deel van de) ligplaatsen. Het onderhavige onderzoek onderzoekt deze mogelijkheden. 

 

Dit onderzoek omvat: 

 Industrielawaai: 

 berekening op basis van het geactualiseerde zonemodel 

 nader onderzoek van de relevante bedrijven 

 mogelijkheden om de geluidsbelasting te reduceren  

 Wegverkeerslawaai: 

 bepalen actuele verkeersintensiteiten, onder andere door de gemeente en uit het 

geluidregister van Rijkswaterstaat en door nieuwe tellingen 

 meettechnisch bepalen geluidsoverdrachtsdemping tussen Rijksweg A10 en de ligplaatsen 

 aanpassing van het rekenmodel met de nieuwe ondergrond van het geactualiseerde 

zonemodel 

 berekening wegverkeer op de ligplaatsen 

 Railverkeerslawaai (metro en doorgaand spoor): 

 bepalen actuele emissiegegevens, onder andere op basis van dienstregeling metro en uit 

het geluidregister van Rijkswaterstaat 

 aanpassing van het rekenmodel met de nieuwe ondergrond van het geactualiseerde 

zonemodel 

 berekening metro en doorgaand spoor op de ligplaatsen 

                                                        
2
 Rapport: Ligplaatsen voor woonschepen op en nabij industrieterrein Amstel Business Park Zuid; onderzoek  mogelijkheden positieve 

bestemming, rapportnummer M+P.GOA.15.01.1 van 29 maart 2016 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Algemeen 

Ten aanzien van de geluidsgevoeligheid van de ligplaatsen voor de woonboten zijn de volgende 

uitgangspunten van belang: 

 

 Alle in dit onderzoek beschouwde ligplaatsen zijn bestaande ligplaatsen, in de zin van feitelijk 

aanwezig op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan; 

 Alle ligplaatsen zijn geluidsgevoelig in de zin van artikel 1.2 lid 3 onder b. van het Besluit 

geluidhinder, behoudens de hierna genoemde uitzondering; 

 Ligplaatsen die op 1 juli 2012 als zodanig waren bestemd (al dan niet onder het 

overgangsrecht van het toen geldende bestemmingsplan) en zijn gelegen binnen het 

gezoneerde industrieterrein, zijn voor de toepassing van artikel 2.14 lid 1 onder c. Wabo (de 

beoordeling van omgevingsvergunning voor inrichtingen) niet geluidgevoelig (zie art. 2.1 lid 8 

Besluit omgevingsrecht). Deze uitzondering geldt tot het tijdstip waarop de Omgevingswet in 

werking treedt; 

 Voor de toepassing van de Wet geluidhinder zijn alle ligplaatsen dus sowieso geluidsgevoelig. 

De in de Wet geluidhinder gestelde normen (wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en 

industrielawaai) zijn evenwel niet rechtstreeks van toepassing op feitelijk bestaande situaties; 

voor feitelijk bestaande situaties kan in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel 

akoestisch onderzoek vereist zijn waarbij het bevoegd gezag dient af te wegen of vanwege de 

geluidhinder op de ligplaats een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd (zie: 

ABRS 23 oktober 2013, 201301638/1/R1 (Borne);  

 Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling volgt verder dat de geluidsbelasting op de ligplaatsen 

(geluidsgevoelige functies) binnen het gezoneerde industrieterrein geen grond opleveren voor 

weigering van een omgevingsvergunning voor inrichtingen. Wel is toelaatbaar dat de inrichting 

met het oog op bescherming van ligplaatsen binnen het gezoneerde industrieterrein 

maatregelen moet treffen, mits deze niet zodanig zijn dat gesproken moet worden van een 

aantasting van het speciale vestigingsklimaat voor inrichtingen op een gezoneerd 

industrieterrein (zie bijvoorbeeld: ABRS 24 januari 2007, 200600676/1); 

 Op grond van art. 2.14 lid 7 Wabo geldt voorts voor ligplaatsen (zowel binnen als buiten het 

gezoneerde industrieterrein), dat deze alleen dan betrokken dienen te worden bij de 

beoordeling van omgevingsvergunningen voor inrichtingen, indien deze planologisch zijn 

toegestaan;    

 

Resumerend is voor de totstandkoming van het bestemmingsplan het volgende van belang: 

- de ligplaatsen zijn feitelijk bestaand en voor de beoordeling van de normen uit de Wet 

geluidhinder (zover relevant) geluidsgevoelig; 

- de in / krachtens de Wet geluidhinder opgenomen normen zijn niet direct van toepassing 

voor bestaande ligplaatsen; vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet 

wel worden getoetst of vanwege de geluidhinder een aanvaardbaar- woon en leefklimaat 

kan worden gewaaborgd; 

- ook moet in het kader van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan worden 

beoordeeld in hoeverre het positief bestemmen van ligplaatsen (nadelige) gevolgen heeft 

voor de geluidsruimte van (bestaande) inrichtingen. Hierbij is van belang dat: 

o ligplaatsen die op 1 juli 2012 al planologisch waren toegestaan en binnen het 

gezoneerde industrieterrein liggen, voor te beoordeling van milieuvergunningen 

niet geluidsgevoelig zijn. Deze ligplaatsen leveren dus per definitie geen 

beperking op voor de geluidsruimte van inrichtingen, indien deze (wederom) 

positief zouden worden bestemd; 
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o ligplaatsen binnen het gezoneerde industrieterrein geen weigeringsgrond 

opleveren voor omgevingsvergunningen voor inrichtingen (wel kunnen ter 

bescherming van deze ligplaatsen maatregelen worden opgelegd aan de 

inrichting, mits deze niet ten koste gaan van het bijzonder vestigingsklimaat dat de 

Wet geluidhinder binnen het gezoneerde industrieterrein beoogd te waarborgen.  

Voor de criteria betreffende een goed/acceptabel akoestisch woon – en leefklimaat kan mede van 

belang zijn of de ligplaats rechtmatig aanwezig is op het tijdstip van vaststelling van het 

bestemmingsplan. 

Door het bevoegd gezag dient nader te worden vastgesteld, welke ligplaatsen op het tijdstip van 

vaststelling van het bestemmingsplan rechtmatig aanwezig zijn. 

 

 

In tabel I is aangegeven welke ligplaatsen worden beschouwd en welke ligplaatsen daarvan op het 

gezoneerde industrieterrein zijn gelegen. De ligplaatsen zijn geïnventariseerd door de gemeente 

Ouder-Amstel. 

 

 

 

tabel I Ligplaatsen op het wel/niet op het gezoneerde industrieterrein 

 
 

 

op gezoneerd

Adres  industrieterrein?

1 Spaklerweg 56 ja

2 Spaklerweg 58 ja

3 Spaklerweg 54 ja

4 Van der Madeweg 38a ja

5 Van der Madeweg 38b ja

6 Van der Madeweg 38c ja

7 Joan Muyskenweg 27b nee

8 Joan Muyskenweg 27c nee

9 Joan Muyskenweg 27d nee

10 Willem Fenengastraat 70 nee

11 Willem Fenengastraat 68 nee

12 Willem Fenengastraat 66 nee

13 Willem Fenengastraat 64 nee

14 Willem Fenengastraat 62 nee

15 Willem Fenengastraat 60 nee

16 Willem Fenengastraat 58 nee

17 Willem Fenengastraat 56 nee

18 Willem Fenengastraat 54 nee

19 Willem Fenengastraat 52 nee

20 Willem Fenengastraat 50 nee

21 Willem Fenengastraat 48 nee

22 Willem Fenengastraat 46 nee
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2.2 Uitspraak Raad van State planregeling woonschepen 

Het eerder vastgestelde bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid, voor zover dat ziet op de 

plandelen met de aanduiding "woonschepenligplaats", was genomen in strijd met de Wro, zo heeft 

de Raad van State beslist in haar uitspraak van 3 september 2014 (zaaknummer 201307633/1/R1):  

 

“De raad stelt weliswaar terecht dat de Wgh ten tijde van de vaststelling van het plan niet voorzag 

in de bescherming van woonschepen, maar dat laat onverlet dat, daargelaten wat de wens van de 

bewoners/eigenaren van de woonschepen is, de raad vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke 

ordening niettemin dient te beoordelen of de aanwezigheid van ligplaatsen binnen de begrenzing 

van een gezoneerd industrieterrein of in de geluidzone daarvan aanvaardbaar is. De stelling van de 

raad dat de aanwezigheid van woonschepen in het verleden niet heeft geleid tot ruimtelijke 

problemen en dat ook vanuit nautisch oogpunt geen bezwaren bestaan, is daartoe niet voldoende. 

 

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat de raad van mening is dat ter plaatse van de 

als zodanig bestemde ligplaatsen voor woonschepen sprake is van hoge geluidniveaus en dat 

binnen enkele jaren hogere waarden voor de ten hoogste toegestane geluidbelasting moeten 

worden vastgesteld. Voorts heeft de raad erkend dat de ter plaatse gevestigde bedrijven te maken 

kunnen krijgen met geluidbeperkende maatregelen.  

De raad heeft, in aanmerking genomen het hiervoor vermelde overgangsrecht, zonder nader 

onderzoek te doen niet aannemelijk gemaakt dat het plan geen ingrijpende gevolgen voor deze 

bedrijven kan hebben. 

De Afdeling overweegt voorts dat de raad mede aan de hand van het hiervoor bedoelde onderzoek 

bij het nemen van een nieuw besluit onderscheid kan maken tussen ligplaatsen voor woonschepen 

die niet vielen onder het overgangsrecht van het voorheen geldende plan en ligplaatsen voor 

woonschepen waarop dat overgangsrecht wel van toepassing was. Wat betreft de laatste categorie 

ligt het op de weg van de raad om, indien een positieve bestemming niet mogelijk is, en nu een 

object in beginsel niet tweemaal onder het overgangsrecht mag worden gebracht, te bezien of een 

uitsterfregeling kan worden vastgesteld.” 

 

De Raad van State heeft daarmee de planregeling voor woonschepenligplaatsen vernietigd. 

 

Doel van dit onderzoek is om de geluidsbelasting op de bestaande ligplaatsen in beeld te brengen.  

Op basis van het onderhavige onderzoek dient de gemeenteraad van Ouder-Amstel opnieuw de 

afweging te maken of ligplaatsen voor woonschepen op deze locatie planologisch worden 

toegestaan.  

 

 

2.3 Grenswaarden voor geluid 

In navolgende tekst zijn de grenswaarden uit de Wet geluidhinder beschreven. Deze 

grenswaarden zijn niet direct van toepassing op een feitelijk bestaande situatie. In geval van 

de ligplaatsen op het Amstel Business Park Zuid moet beoordeeld worden of er sprake is 

van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en goede ruimtelijke ordening, daarbij spelen de 

grenswaarden indirect een rol als het gaat om de afweging of ligplaatsen voor woonschepen 

planologisch worden toegestaan. 

2.3.1 Industrielawaai 

De ligplaatsen aan de Willem Fenengastraat en de Joan Muyskenweg zijn gelegen op het 

bedrijventerrein. De overige beschouwde ligplaatsen liggen op het gezoneerde industrieterrein. 

Voor zover de ligplaatsen geluidsgevoelig zijn, zijn de in tabel II gegeven voorkeursgrenswaarden 

voor geluid van toepassing met betrekking tot industrielawaai. 



 

M+P.GOA.15.01.2 | 7 september 2016 

M
+

P
.G

O
A

.1
5
.0

1
.2

, F
o

u
t! V

e
rw

ijz
in

g
s

b
ro

n
 n

ie
t 

e
v

o
n

d
e

n
. 

13 

 

tabel II Voorkeursgrenswaarden industrielawaai 

 
 

De waarden voor inrichtingen op het gezoneerde industrieterrein zijn cumulatieve waarden, voor 

alle bedrijven samen op het industrieterrein. 

 

Het Activiteitenbesluit kent de mogelijkheid van maatwerkvoorschriften, waarmee onder 

voorwaarden afwijkende grenswaarden mogelijk zijn. De grenswaarde voor een Activiteitenbesluit 

inrichting op een gezoneerd industrieterrein geldt op 50 m afstand van de inrichtingsgrens of op de 

gevel van een geluidsgevoelig object, indien dit dichterbij is gelegen. 

De grenswaarde voor een vergunningsplichtige inrichting, niet gelegen op een gezoneerd 

industrieterrein hangt af van het referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

De grenswaarde voor een vergunningsplichtige inrichting, wel gelegen op een gezoneerd 

industrieterrein hangt af van de beperkingen die het zonebeheer stelt (maximaal 50 dB(A) 

cumulatief op de zonegrens en geen overschrijding van de maximaal toegestane geluidsniveaus bij 

de woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen in de zone).  

 

De overige ligplaatsen liggen in de zone van het industrieterrein. Derhalve kunnen geluidsniveaus 

hoger dan 50 dB(A) worden toegestaan, met een maximale grenswaarde van 60 dB(A) voor 

bestaande ligplaatsen en 55 dB(A) voor nieuwe gevoelige bestemmingen. In de handreiking 

industrielawaai en vergunningverlening wordt aangegeven, dat voor bestaande situaties, waar in dit 

geval van kan worden gesproken, binnenniveaus tot 40 dB(A) toelaatbaar zijn. 

De grenswaarde op de gevel van de woonboot (of grens van de ligplaats) wordt hiermee mede 

bepaald door de geluidwering van de gevel van de woonboten. Indien de geluidswering 

bijvoorbeeld 20 dB bedraagt, is in principe een geluidsbelasting tot 60 dB(A) op de gevel van de 

woonboot toelaatbaar.  

 

Samengevat: als er wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden is er geen knelpunt. Bij 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarden zijn er diverse mogelijkheden om er (mits goed 

gemotiveerd) van af te wijken. 

 
 

2.3.2 Wegverkeerslawaai 

De regelgeving voor wegverkeerslawaai is vastgelegd in de Wet geluidhinder, die per 1 juli 2012 is 

aangepast en het Besluit Geluidhinder. Behoudens drie uitzonderingen heeft iedere weg conform 

artikel 74 van de Wet geluidhinder een geluidszone. Binnen de geluidszone dient de 

geluidsbelasting te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde.  

De voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai bij bestaande ligplaatsen bedraagt 

Lden = 48 dB conform het Besluit geluidhinder.  

 

De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden [dB]. Dit is een dosismaat voor het gewogen 

gemiddelde geluidsniveau per etmaal. 

 

inrichting dag avond nacht dag avond nacht

Activiteitenbesluit niet gezoneerd 55 50 45 75 70 65

Activiteitenbesluit wel gezoneerd 50 45 40 70 65 60

vergunningsplichting niet gezoneerd 50 45 40 70 65 60

vergunningsplichting wel gezoneerd 50 45 40 70 65 60

ligplaats met overgangsrecht

langtijdgemiddeld b.n. Larlt max. optredend g.n. Lmax
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Toetsing aan de voorkeursgrenswaarde vindt plaats per weg (lokale infrastructuur) en per bron 

(voor de hoofdinfrastructuur). Alvorens de berekende geluidsbelasting wordt getoetst aan de 

voorkeursgrenswaarde mag, conform artikel art. 110g Wgh een correctie worden toegepast. De 

hoogte van deze aftrek is aangegeven in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

De aftrek is afhankelijk van de ter plaatse als representatief te beschouwen snelheid van de lichte 

motorvoertuigen: 

 

Voor rijsnelheden v ≥ 70 km/uur geldt een aftrek: 

 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 

 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 

 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

 

Voor rijsnelheden v < 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. 

 

Voor wegen met een representatief te beschouwen snelheid van de lichte motorvoertuigen van 

v ≥ 70 km/uur, wordt afhankelijk van het toegepaste wegdek tevens een aftrek voor stille banden 

toegepast. Deze aftrek bedraagt 1 of 2 dB en is opgenomen in artikel 3.5 van het RMG2012. 

 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden kan in veel gevallen door Burgemeester en 

Wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Het verlenen van een hogere waarde 

moet nader gemotiveerd worden. De ontheffingsgronden zijn vastgesteld in het gemeentelijke 

geluidsbeleid, in dit geval de Deelnota Hogere Waarden van de Regio Amstelland – De 

Meerlanden, waarvan de gemeente Ouderkerk aan de Amstel deel uit maakt.  
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De maximale grenswaarde die kan worden verleend bij geluidsgevoelige terreinen is afhankelijk 

van de situatie en is voor stedelijke situaties (binnenstedelijke wegen) maximaal 63 dB en voor 

buitenstedelijke situaties (vanwege Rijkswegen) maximaal 53 dB. In dit geval is er sprake van een 

feitelijk bestaande situatie en zijn deze grenswaarden niet van toepassing. Van toepassing is of er 

sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’. In dat kader is de normstelling voor buitenstedelijke 

situaties streng te noemen. Als we ons baseren op aanwezige geluidswering van de gevel is een 

geluidsbelasting tot 68 dB toelaatbaar. Daarbij gaan we uit van de maximale binnenwaarde 

alvorens de gevel moet worden gesaneerd van 43 dB en een gemiddelde geluidswering van 

25 dB(A)
3
. 

 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zal onder andere onderzoek moeten 

plaatsvinden naar de geluidswering van alle betreffende woonboten. 

 

 

2.3.3 Railverkeerslawaai 

De regelgeving voor railverkeerslawaai is vastgelegd in de Wet geluidhinder en het Besluit 

geluidhinder. Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in art. 1.4a 

Besluit geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk 

de hoogte van het geluidproductieplafond. Binnen de geluidszone dient de geluidsbelasting van 

nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde. De 

breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond.  

 

Deze voorkeursgrenswaarde bedraagt voor bestaande ligplaatsen Lden = 55 dB conform het Besluit 

geluidhinder. 

 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden kan in veel gevallen door Burgemeester en 

Wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Het verlenen van een hogere waarde 

moet nader gemotiveerd worden. De ontheffingsgronden zijn vastgesteld in het gemeentelijke 

geluidsbeleid, in dit geval de Deelnota Hogere Waarden van de Regio Amstelland- De Meerlanden, 

waarvan de gemeente Ouder-Amstel deel uit maakt.  

 

De maximale grenswaarde die kan worden verleend is afhankelijk van de situatie en bedraagt in dit 

geval voor spoorweglawaai bij bestaande ligplaatsen in stedelijk gebied 63 dB 

 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zal onder andere onderzoek moeten 

plaatsvinden naar de geluidswering van de betreffende woningen. De eisen met betrekking tot de 

minimale geluidswering van de gevel bij nieuwe woningen zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. 

De Wet geluidhinder stelt verder eisen aan het toelaatbare binnenniveau in woningen binnen een 

zone van een spoorweg.  

 

2.3.4 Cumulatie en beleid gemeente Ouder-Amstel  

In het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is in bijlage I een rekenmethode opgenomen 

“cumulatie geluidsbelasting”. Indien de zogenoemde voorkeurswaarde (48 dB wegverkeer, 55 dB 

railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) wordt overschreden, zal worden vastgesteld of er 

bijvoorbeeld bij een woning sprake is van een relevante geluidsbelasting vanwege meerdere 

bronnen. In deze rekenmethode wordt de cumulatieve geluidsbelasting (totaal gesommeerde 

geluidsbelasting) vanwege de relevante geluidsbronnen bepaald. 

 

                                                        
3
 Zoals bepaald in rapport M+P.GOA.15.01.1 van 29 maart 2016 
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In de Wet geluidhinder (artikel 110a) staat dat alleen een hogere waarde mag worden vastgesteld 

als de gecumuleerde geluidsbelastingen niet leiden tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. Er 

dient gemotiveerd te worden dat er rekening is gehouden met de gecumuleerde geluidsbelasting, 

bij de te treffen maatregelen. 

 

In de Beleidsnota geluid van de regio Amstelland Meerlanden staat het volgende voorstel. 

 

 
 

 

 

1.4.3 Cumulatie en compensatie 

Burgemeester & Wethouders zijn verplicht om te oordelen over de gecumuleerde geluidsbelasting, indien een 

woning is gelegen in de zone van meerdere geluidbronnen, alvorens een hogere waarde vast te stellen. 

 

De regio wil in dat oordeel niet alleen de hoogte van de cumulatieve geluidsbelasting baseren maar ook op 

compenserende factoren. De kwaliteit van de leefomgeving of de leefbaarheid van een gebied wordt niet alleen 

bepaald door de geluidsbelasting maar ook door onder andere compenserende factoren. Bij deze beoordeling 

wordt alleen ten hoogste een gecumuleerde geluidsbelasting geaccepteerd van de ten hoogste te verlenen 

hogere waarde +3 dB. In de praktijk houdt dit in dat één woning van slechts twee geluidbronnen een maximale 

geluidsbelasting mag ondervinden. Hierbij moet tevens in ogenschouw worden genomen of slechts één gevel is 

belast of meerdere gevels van dezelfde woning. 

 

Mogelijke compenserende maatregelen kunnen worden getroffen op twee fronten, namelijk: 

1.  akoestische compensatie; 

2.  niet-akoestische compensatie. 

 

Compenserende factoren kunnen de hinder doen afnemen, immers niet alleen decibellen op de gevel bepalen of 

iemand geluidhinder ondervindt. 

 

Het nadeel van een hoge geluidsbelasting kan worden gecompenseerd door factoren die ook in de 

akoestische sfeer liggen. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende zaken: 

 

•  Een geluidluwe gevel; 

•  Een 'privé-gebied' (een tuin of balkon) aan de rustige kant van het huis; 

•  Aangepaste indeling van de woning; 

•  Gemeenschappelijke binnentuin. 

 

Naast de akoestische compensatie zijn er ook niet-akoestische compenserende factoren die als positief element 

kunnen worden gezien in een omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

•  veel groen; 

•  aanwezigheid van een park; 

•  een goed openbaar vervoer; 

•  een kinderspeelplaatsje. 
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3 Industrielawaai 

 

3.1 Nieuw zonemodel 

In het vooronderzoek is geconstateerd, dat het vigerende zonemodel op veel aspecten niet actueel 

is. Dit is reden geweest voor de gemeente Ouder-Amstel om het zonemodel te actualiseren. 

De actualisatie is uitgevoerd in het voorjaar van 2016. Hierover is gerapporteerd in het rapport 

“Akoestisch onderzoek actualisatie zonebeheermodel industrieterrein Amstel Business Park Zuid te 

Ouder-Amstel”.
4
  

 

Het nieuwe zonemodel gaat uit van de vigerende zonegrens. 

In het zonemodel zijn de actueel op het industrieterrein aanwezige bedrijven opgenomen, en zijn 

ook de aanwezige objecten (gebouwen, viaducten en dijklichamen) geactualiseerd. 

Het nieuwe zonemodel geeft de situatie weer op het industrieterrein op de peildatum 9 juni 2016. 

Het nieuwe zonemodel is gebruikt als uitgangspunt voor alle berekeningen van het industrielawaai. 

 

 

3.2 Berekeningsresultaten met nieuwe zonemodel 

Met het geactualiseerde zonemodel is de geluidsbelasting berekend op de ligplaatsen van de 

woonboten. Het zonemodel geeft alleen informatie over het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. 

De geluidsbelasting (maximaal per adres) is als volgt: 

 op de drie ligplaatsen Van der Madeweg 38A,B,C nabij Beamix: 66 – 69 dB(A) 

 op de twee ligplaatsen Spaklerweg 56 en 58 tegenover Hanos: 55-56 dB(A) 

 op de ligplaats (Spaklerweg 54) naast BMW: 59 dB(A) 

 op de ligplaatsen aan de Willem Fenengastraat 46-70: maximaal 53 dB(A, waarbij 4 ligplaatsen 

een geluidsbelasting hebben hoger dan 50 dB(A) 

 op de ligplaatsen aan Joan Muyskensweg 27B,C,D: maximaal 50 dB(A). 

 

In bijlage B zijn alle berekeningsresultaten gegeven. 

 

 

3.3 Relevante bedrijven 

In het vooronderzoek is bepaald dat de volgende bedrijven relevant zijn voor de geluidsbelasting op 

de ligplaatsen: 

 Beamix  

 Mebin 

 PCM 

 Hanos 

 Raf professional 

 Geluidsreservering leeg pand 

 Zuidpark 

 BMW Amsterdam 

 Parkeerterrein Pieter Braaijweg 

 

Voor deze bedrijven is een nadere beschouwing opgemaakt van de feitelijke geluidsemissie. Deze 

wordt in de onderstaande paragrafen per bedrijf besproken. 

                                                        
4
 Rapport: Akoestisch onderzoek actualisatie zonebeheer model industrieterrein Amstel Business Park Zuid te Ouder-Amstel, 

M+P.GOA.16.01.2 van 22 juli 2016 
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3.3.1 Beamix 

In het nieuwe zonemodel is de vergunde situatie van Beamix opgenomen. 

Op 15 juni 2016 is de inrichting bezocht. In overleg met de bedrijfsleider is de representatieve 

bedrijfssituatie besproken en zijn enkele geluidsmetingen uitgevoerd: 

 Lossen bulkwagen trilmotor LWA = 115 dB(A) 

 Cementboot (lossen 1 keer per twee weken van 06.30 tot 11 .00 uur), geluidsvermogen  

LWA = 103 dB(A) 

 Mengtoren, geluidsvermogen LWA = 83 dB(A) (binnenniveau Lp = 85 dB(A)) 

 Open deur zeefverdieping mengtoren LWA = 83 dB(A) 

 Aandrijving op kop jacobsladder, geluidsvermogen LWA = 92 dB(A) 

 Uitlaat droger (representatieve situatie is 60% van de maximale capaciteit; de mond van de 

uitlaat is circa 5 m boven het +17 m dak naast de mengtoren), geluidsvermogen LWA = 98 dB(A) 

 

Hiermee voldoet Beamix aan de vigerende vergunning. 

 

 

3.3.2 Mebin 

Mebin wenst niet mee te werken aan het geluidsonderzoek. Van Beamix hebben wij vernomen, dat 

er ten behoeve van Mebin geen cementboten meer komen. Wij hebben hiervan geen bevestiging 

van Mebin. Wij gaan er van uit dat er op één dag maximaal één cementboot komt, die ofwel ten 

behoeve van Beamix lost ofwel ten behoeve van Mebin. 

Verder is uitgegaan van de vergunde situatie van Mebin. Hiermee voldoet Mebin aan de vigerende 

vergunning. 

 

 

3.3.3 PCM 

In het nieuwe zonemodel is de vergunde situatie van PCM opgenomen. 

Op 9 juni 2016 is de inrichting bezocht. In overleg met de bedrijfsleider is de representatieve 

bedrijfssituatie besproken en zijn enkele geluidsmetingen uitgevoerd: 

 De bron stofafzuiging is niet aanwezig 

 Er zijn 2 relevante dakventilatoren (en niet 5) 

 Het geluidsvermogen van de vrachtwagens bedraagt.103 dB(A) 

 Het geluidsvermogen van de personenwagens bedraagt 90 dB(A) 

 Het aantal vrachtwagens voor het ophalen van kranten bedraagt 20 stuks in de dagperiode en 

40 stuks in de nachtperiode 

 Het aantal vrachtwagens voor de aanvoer van materiaal bedraagt 40 stuks in de dagperiode 

 Het geluidsvermogen van de koeltoren op het dak bedraagt 104 dB(A); de koeltoren is bij een 

representatieve zomersituatie niet in bedrijf; in de winter is deze wel in bedrijf. 

  De condensorbank rechts van de koeltoren heeft een geluidsvermogen van 98 dB(A); deze is 

bij een representatieve zomersituatie 100% in bedrijf; in de winter is deze niet in bedrijf 

 Van de condensorbank links van de koeltoren wordt geluidsvermogen ingeschat op 100 dB(A); 

deze is bij een representatieve zomersituatie 25% in bedrijf; in de winter is deze niet in bedrijf 

 De afzuiging op het dak van de keuken (AV01) heeft een geluidsvermogen van 95 dB(A).  

 Het rooster van de compressorruimte heeft een geluidsvermogen van 78 dB(A). 

 De roosters in de gevels naast de koelapparatuur op het dak zijn niet relevant 
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Op basis van de in het vigerende zonemodel opgenomen bedrijfssituatie, aangevuld met 

bovenstaande aanpassingen, voldoet PCM op één vergunningspunt, en zijn er op drie 

vergunningspunten overschrijdingen van de geluidsvoorschriften tot maximaal circa 3 dB(A). 

 

 

3.3.4 Hanos 

In het nieuwe zonemodel is de vergunde situatie van Hanos opgenomen. 

Op 9 juni 2016 is de inrichting bezocht. In overleg met de bedrijfsleider is de representatieve 

bedrijfssituatie besproken. Op de volgende punten wijkt de werkelijke situatie (relevant) af van de 

situatie, die is opgenomen in het zonemodel: 

 De expeditie is verplaatst van de zuidgevel naar de noordgevel (42 vrachtwagens met 

transportkoeling tussen 05.00 en 16.00 uur. 

 Aantal bezoekers daalt van 1200 naar 1000 per dagperiode. Het aantal in de avondperiode blijft 

200 bezoekers. 

 Aantal vrachtwagens ontvangst goederen (westgevel) daalt van 100 tot 15 stuks 

 

Op 50 m van de terreingrens wordt maximaal een geluidsbelasting van 55 dB(A) berekend, waar op 

basis van de standaardvoorschriften uit het Activtiteitenbesluit een waarde van 50 dB(A) is 

toegestaan. 

  

 

3.3.5 Raf professional 

Raf professional was gevestigd in het kantoorpand aan de Pieter Braaijweg. Raf is daar niet langer 

gevestigd. Het kantoorpand is voorzien van een standaardgeluidsruimte van een type B inrichting. 

 

 

3.3.6 Geluidsreservering leeg pand Pieter Braaijweg 101 

Op dit adres is het bedrijf Incentive Europe gevestigd. Het kantoorpand is voorzien van een 

standaardgeluidsruimte van een type B inrichting. 

 

 

3.3.7 Zuidpark 

Een nadere bestudering van de situatie ter plaatse leert dat niet Zuidpark relevant is, maar de 

terreinen liggend tussen Zuidpark en de Willem Fenengastraat (voormalig terrein van V&D). 

Dit terrein ligt momenteel braak.  

Op het terrein is tweemaal de standaardgeluidsruimte gelegd voor een type B inrichting. 

 

 

3.3.8 BMW Amsterdam 

BMW Amsterdam is gevestigd op een deel van het terrein waar eerder de gemeentelijke technische 

dienst van Amsterdam zat. BMW Amsterdam is een type B inrichting in het kader van het 

Activiteitenbesluit. De inrichting is bezocht op 14 juni 2016. In overleg met de bedrijfsleider is de 

representatieve bedrijfssituatie besproken en zijn enkele geluidsmetingen uitgevoerd: 

 In de noordgevel zitten twee uitlaten ten behoeve van de afzuiging van uitlaatgassen uit de 

werkplaats, met een geluidsvermogen elk van 103 dB(A). De bedrijfsduur is 50% tussen 07.30 

en 18.00 uur. 

 Verdere geluidemissie wordt veroorzaakt door rijdende auto’s. 
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Op basis hiervan wordt op 50 m uit de inrichtingsgrens maximaal 56 dB(A) berekend. Dit betekent 

een overschrijding van de standaardgrenswaarde van een type B inrichting.  

 
 

3.3.9 Parkeerterrein Pieter Braaijweg 

Het parkeerterrein aan de Pieter Braaijweg is gevestigd op een deel van het terrein waar eerder de 

gemeentelijke technische dienst van Amsterdam zat. Het parkeerterrein is voorzien van een 

standaardgeluidsruimte van een type B inrichting. 

 

3.3.10 Toekomstplannen 

Door de bezochte bedrijven zijn geen concrete (uitbreidings)plannen voor de nabije toekomst 

aangegeven. 

 

 

3.4 Berekeningsresultaten aangepast zonemodel 

Het in §3.1 besproken geactualiseerde zonemodel is aangepast met de in §3.3 besproken 

wijzigingen in bedrijfssituaties bij de relevante bedrijven om de theoretische geluidsbelasting uit het 

zonemodel meer in overeenstemming te brengen met de feitelijke geluidsbelasting, op basis van de 

besproken bedrijfssituaties en de uitgevoerde geluidsmetingen. 

De berekeningen worden uitgevoerd voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als voor 

de maximaal optredende geluidsniveaus. 

 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus: 

 

De geluidsbelasting (maximaal per adres) is als volgt: 

 op de drie ligplaatsen Van der Madeweg 38A,B,C nabij Beamix: 59 – 63 dB(A) 

 op de twee ligplaatsen Spaklerweg 56 en 58 tegenover Hanos: 52-56 dB(A) 

 op de ligplaats (Spaklerweg 54) naast BMW: 66 dB(A) 

 op de ligplaatsen aan de Willem Fenengastraat 46-70: maximaal 51 dB(A, waarbij 1 ligplaats 

een geluidsbelasting heeft hoger dan 50 dB(A) 

 op de ligplaatsen aan Joan Muyskensweg 27A,B,C: maximaal 50 dB(A). 

 

In bijlage B zijn alle berekeningsresultaten gegeven. 

 

Maximaal optredende geluidsniveaus: 

 

Er worden geen maximaal optredende geluidsniveaus verwacht hoger dan: 

 75 dB(A) in de dagperiode 

 70 dB(A) in de avondperiode 

 65 dB(A) in de nachtperiode 
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3.5 Hinder voor bedrijven 

Onderzocht is of bedrijven kunnen worden belemmerd in hun bedrijfsvoering, door de aanwezigheid 

van de ligplaatsen in het bestemmingsplan. 

 

Hierover het volgende: 

 Ligplaatsen die op 1 juli 2012 al planologisch waren toegestaan en binnen het gezoneerde 

industrieterrein liggen, voor te beoordeling van milieuvergunningen niet geluidsgevoelig zijn. Bij 

de ligplaatsen in de zone is, afhankelijk van de toegepaste berekeningswijze (1, 2 of 3, zie ook 

§3.6.3), bij maximaal 4 ligplaatsen de geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A), maar lager dan 55 

dB(A). De ligplaatsen zijn gesitueerd op een bedrijventerrein, waarvoor het Activtiteitenbesluit 

standaard een geluidsbelasting hanteert van 55 dB(A). Er is derhalve geen knelpunt. 

 Bij enkele bedrijven is geconstateerd dat de vergunde geluidsruimte wordt overschreden. De 

ligplaatsen staan deze eventueel aan de bedrijven toe te kennen grotere geluidsruimte niet in de 

weg. 

 Verder is uitgegaan van de vergunde situatie van de bedrijven, die bij de beschouwde 

ligplaatsen niet in de knel komt.  

 

Geconcludeerd kan worden dat door de aanwezigheid van ligplaatsen de omliggende bedrijven niet 

worden gehinderd in hun bedrijfsvoering 
 
 

3.6 Bespreking resultaten industrielawaai 

3.6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus: 

Op basis van het nieuwe zonemodel worden op de ligplaatsen op het gezoneerde industrieterrein 

geluidsbelastingen berekend tot 69 dB(A). Buiten het industrieterrein zijn er 4 ligplaatsen met een 

geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A), met een maximum van 53 dB(A). 

De voor de berekende geluidsbelastingen hoger dan 55 dB(A) relevante bedrijven zijn: 

 Beamix (cementschip, uitlaat drooginstallatie, mengtoren) 

 Mebin (cementschip) 

 PCM (overheaddeur verpakkingshal) 
 
Een deel van deze geluidsbronnen is reeds nader beschouwd (zie §3.3). 
 
In §3.3 is verslag gedaan van nader onderzoek bij die bedrijven, die in het vooronderzoek als 
relevant zijn aangemerkt. 
Het nieuwe zonemodel is aangepast met deze bevindingen.  

Op basis van dit aangepaste zonemodel worden op de ligplaatsen op het gezoneerde 

industrieterrein geluidsbelastingen berekend tot 66 dB(A). Buiten het industrieterrein is er  

één ligplaats met een geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A) (namelijk 51 dB(A)). 

 

De voor de berekende geluidsbelastingen hoger dan 55 dB(A) relevante bedrijven met 

bijbehorende belangrijkste geluidsbronnen zijn: 

 Beamix (cementschip, uitlaat drooginstallatie, mengtoren) 

 PCM (overheaddeur verpakkingshal, koeltoren) 

 BMW Amsterdam (2x uitlaat afzuiging werkplaats) 

 

In figuur 7 is de ligging van deze bedrijven en de deelbronnen gegeven ten opzichte van de 

ligplaatsen. 
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figuur 1 Situering relevante geluidsbronnen 

 

Aan een deel van deze bronnen kunnen de volgende relatief eenvoudige maatregelen worden 

getroffen: 

 Uitlaat drooginstallatie van Beamix: voorzien van een geluidsdemper met een invoegverlies van 

10 dB  

 De overheaddeuren van de verpakkingshal PCM voorzien van een automatische sluiting, 

waardoor de deur circa 10% van de tijd open staat: geluidsreductie 10 dB  

 Uitlaten afzuigingen werkplaats bij BMW voorzien van geluidsdempers met een invoegverlies 

van 10 dB (deze uitlaten voldoen wat geluidsemissie betreft niet aan BBT
5
) 

 

Indien met deze bedrijven het bovengenoemde maatregelpakket kan worden overeengekomen,  

worden op de ligplaatsen op het gezoneerde industrieterrein geluidsbelastingen berekend tot 63 

dB(A). Buiten het industrieterrein zijn er geen ligplaatsen met een geluidsbelasting hoger dan 50 

dB(A). 

In bijlage B zijn de berekeningsresultaten gegeven. 

 

 

3.6.2 Maximaal optredende geluidsniveaus 

De maximaal optredende geluidsniveaus vormen geen knelpunt 

 

 
  

                                                        
5
 BBT: Beste Beschikbare Technieken 

PCM 
Beamix 

BMW 

W. Fenengastraat 

v.v.Madeweg 38 

Spaklerweg 56-58 

Spaklerweg 54 
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3.6.3 Overzicht resultaten 

Onderstaand is in tabel III een overzicht gegeven van de resultaten voor de uitgevoerde 

berekeningen: 

1. Met het nieuwe zonemodel 

2. Met het nieuwe zonemodel inclusief de aanpassingen uit §3.3 

3. Met het nieuwe zonemodel inclusief de aanpassingen uit §3.3 en inclusief het beschouwde 

maatregelpakket (demper op uitlaat drooginstallatie bij Beamix, automatisch sluitende 

overheaddeuren van de verpakkingshal van PCM en geluidsdempers op de uitlaten van de 

afzuigingen van de werkplaats van BMW Amsterdam).  

 

tabel III Geluidsbelasting op ligplaatsen 

Geluidsbelasting 

LA,ETMAAL in 

dB(A) 

Aantal ligplaatsen op industrieterrein en in de zone 

Berekening 1 Berekening 2 Berekening 3 

Industrieterrein zone Industrieterrein zone Industrieterrein zone 

≤50 0 12 0 15 0 16 

51-55 1 4 1 1 2 0 

56-60 2 0 2 0 2 0 

61-65 0 0 2 0 2 0 

>65 3 0 1 0 0 0 

 

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening kunnen voor bestaande situaties 

binnenniveaus worden toegestaan tot 40 dB(A). 

Met een gemiddelde geluidswering van 25 dB(A) kan op basis hiervan een geluidsbelasting op de 

gevel worden toegestaan tot 65 dB(A). 

 

Uitgaande van berekening 1 (tabel III) hebben de volgende ligplaatsen een geluidsbelasting hoger 

dan 65 dB(A): 

 Van der Madeweg 38c (maximaal 69 dB(A) 

 Van der Madeweg 38a (maximaal 69 dB(A) 

 Van der Madeweg 38b (maximaal 66 dB(A) 

Uitgaand van berekening 1 kan worden onderzocht hoe de geluidswering kan worden verbeterd om 

een binnenniveau van 40 dB(A) te realiseren. 

 

Uitgaande van berekening 2 (tabel III) heeft de volgende ligplaats een geluidsbelasting hoger dan 

65 dB(A): Spaklerweg 54 (maximaal 66 dB(A) 

 

Indien de uitlaten van de ventilatie van de werkplaats van BMW Amsterdam worden voorzien van 

een geluidsdemper, hetgeen ons inziens in het kader van toepassing van BBT van deze inrichting 

kan worden gevraagd, daalt de geluidsbelasting tot onder 65 dB(A). 

Bij alle ligplaatsen is dan een binnenniveau gerealiseerd van 40 dB(A). 

 

Uitgaande van berekening 3 (tabel III) zijn er geen ligplaatsen met een geluidsbelasting hoger dan 

65 dB(A). Bij alle ligplaatsen is hiermee een binnenniveau gerealiseerd van 40 dB(A). 

 

De omliggende bedrijven worden niet gehinderd in hun bedrijfsvoering door de aanwezigheid van 

de ligplaatsen. 
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4 Wegverkeerslawaai 

Voor wegverkeerslawaai zijn op locatie metingen voor de Rijksweg A10 uitgevoerd. Deze metingen 

worden in een aparte paragraaf behandeld. De metingen zijn uitgevoerd om de werkelijke 

geluidsoverdracht vanaf de A10 op de ligplaatsen ten noorden van de A10 in kaart te brengen. 

Deze metingen worden gepresenteerd in § 4.3. 

 

Voor alle omliggende (relevante) wegen zijn berekeningen uitgevoerd. Het gaat om de volgende 

wegen: 

 Rijksweg A10 en A2 

 Spaklerweg 

 Van der Madeweg 

 Van Marwijk Kooystraat 

 Willem Fenengastraat 

 Pieter Braaijweg 

 

Van Spaklerweg, Van der Madeweg en de Van Marwijk Kooystraat hebben wij verkeersgegevens 

ontvangen van de gemeente Ouder-Amstel in ESRI-Shape formaat. Van de Pieter Braaijweg en de 

Willem Fenengastraat waren geen gegevens beschikbaar. Hier zijn tellingen uitgevoerd door 

Meetel. De telcijfers van Meetel zijn opgenomen in bijlage D. 

 
 

4.1 Bepalingsmethode wegverkeerslawaai 

De geluidsbelastingsberekeningen zijn, per situatie uitgevoerd volgens de Standaardrekenmethode 

2 uit bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 

Bij de berekeningen is uitgegaan van gegevens inzake: 

 de verkeersintensiteiten, onderverdeeld naar lichte, middelzware (tevens bussen) en zware 

motorvoertuigen; 

 de rijsnelheden; 

 het type wegdek; 

 de weghoogte en het wegprofiel. 

 

Voorts is, waar van toepassing, rekening gehouden met: 

 de afstand tussen de weg en de bebouwing / referentiepunten; 

 de aanwezigheid van groenstroken in verband met bodemdemping; 

 reflecties afkomstig van tegenoverliggende bebouwing; 

 afscherming vanwege tussenliggende bebouwing, schermen of wallen. 

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Geomilieu versie 3.11. Op alle berekende 

geluidsbelastingen vanwege wegverkeer onder is conform de Wet geluidhinder aftrek toegepast.  

 

Een grafische weergave van het gebruikte rekenmodel is terug te vinden in figuur 2, Bijlage A. Een 

detailoverzicht van de ligging van de gehanteerde rekenpunten is opgenomen in figuur 4 t/m  

figuur 7, Bijlage A. Een overzicht van alle rekenresultaten, per rekenpunt is opgenomen in  

Bijlage C. 

 
 



 

M+P.GOA.15.01.2 | 7 september 2016 

M
+

P
.G

O
A

.1
5
.0

1
.2

, F
o

u
t! V

e
rw

ijz
in

g
s

b
ro

n
 n

ie
t 

e
v

o
n

d
e

n
. 

25 

4.2 Rekenresultaten wegverkeer 

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Rijksweg op een aantal ligplaatsen de maximale 

ontheffingswaarde overschreden wordt. De maximale geluidsbelasting vanwege de A10 (en de A2) 

bedraagt Lden = 67 dB na aftrek. Dit is een overschrijding van 14 dB van de maximale 

ontheffingswaarde. De geluidsbelasting vanwege de A10 is hierbij bepalend. 

 

De geluidsbelasting op de ligplaatsen is ook vanwege de lokale wegen bepaald. De 

geluidsbelasting vanwege de lokale wegen bedraagt maximaal Lden = 54 dB na aftrek vanwege de 

Spaklerweg op de meest zuidelijk gelegen ligplaatsen. De geluidsbelasting vanwege de Van 

Marwijk Kooystraat bedraagt maximaal Lden = 51 dB na aftrek op de ligplaatsen aan de Willem 

Fenengastraat. Deze geluidsbelastingen zijn lager dan de maximale ontheffingswaarde die geldt 

voor binnenstedelijk gezoneerde wegen. Vanwege de andere wegen is de geluidsbelasting 

verwaarloosbaar (lager dan de grenswaarde van Lden = 48 dB). 

 

 

4.3 Metingen wegverkeerslawaai A10 

De overdrachtssituatie tussen de geluidsproducerende weg A10 en de ligplaatsen ten noorden en 

ten zuiden van de A10 is vrij complex, met de verhoogde ligging van de A10 ter hoogte van de brug 

over de Duivendrechtsevaart en de situering van enkele ligplaatsen tot bijna onder de brug. Hierom 

is gekozen voor een meettechnisch benadering voor de bepaling van de overdracht. 

Om te voorkomen dat er gedurende een zeer lange periode geluidsmetingen dienen te worden 

uitgevoerd om een representatief beeld te krijgen, is een hybride methode toegepast en wel als 

volgt: 

 Stationaire meetpost aan de noordzijde direct naast de A10 om de feitelijke geluidsemissie in 

noordelijke richting te bepalen; deze meetpost is tijdens de hele meetsessie in bedrijf 

 Mobiele meetpost waarmee ter plaatse van elke ligplaats aan de Willem Fenengastraat het 

equivalente geluidsniveau is gemeten gedurende circa 20 minuten. 

 De stationaire meetpost en de mobiele meetpost zijn  qua tijd gesynchroniseerd 

 Vervolgens is het verschil bepaald tussen het bij de ligplaats gemeten geluidsniveau en het 

gedurende diezelfde tijdsperiode door de stationaire meetpost geregistreerde geluidsniveau. Het 

verschil is de overdrachtsdemping tussen de stationaire meetpost en de mobiele meetpost bij de 

diverse ligplaatsen.  

 Met het geluidsrekenmodel voor het wegverkeer, wordt uitgaande van de verkeersintensiteiten 

de geluidsbelasting berekend op de locatie van de stationaire meetpost. Het verschil tussen de 

berekende waarde op de locatie van de stationaire meetpost en de daar gemeten waarde, wordt 

verdisconteerd in de geluidsbelasting bij de ligplaatsen. 

 De geluidsbelasting bij de ligplaatsen bedraagt derhalve de met het rekenmodel bepaalde 

waarde minus het verschil in gemeten en berekende overdrachtsdemping  

 

Vergelijking van de gemeten overdrachtsdemping met de overdracht bepaald met het rekenmodel 

levert de volgende verschillen: 

 Willem Fenengastraat 70: + 1dB 

 Willem Fenengastraat 68: + 1dB 

 Willem Fenengastraat 66: + 2dB 

 Willem Fenengastraat 64: + 2dB 

 Willem Fenengastraat 62: + 1dB 

 Willem Fenengastraat 60: + 1dB 

 Willem Fenengastraat 58:    0dB 

 Willem Fenengastraat 56:    0dB 

 Willem Fenengastraat 54:    0dB 

 Willem Fenengastraat 52:    0dB 
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 Willem Fenengastraat 50:    0dB 

 Willem Fenengastraat 48:    0dB 

 Willem Fenengastraat 46:    0dB 

 Spaklerweg 54:      + 1dB 

 

Bij enkele ligplaatsen is de gemeten overdrachtsdemping 1 á 2 dB groter dan de berekende. De in 

§4.2 berekende waarden ten gevolge van de A10 kunnen met de bovenstaande verschillen worden 

gecorrigeerd. 

De maximaal berekende waarde vanwege de A10 wordt hiermee Lden = 67 dB. 

 

 

4.4 Beschouwing van de berekende waarden 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de A10 (en A2 samen) is beduidend hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde voor nieuwe situaties. 

De maximale grenswaarde die kan worden verleend bij geluidsgevoelige terreinen is afhankelijk 

van de situatie en is voor stedelijke situaties (binnenstedelijke wegen) maximaal 63 dB en voor 

buitenstedelijke situaties (vanwege Rijkswegen) maximaal 53 dB. In dit geval is er sprake van een 

feitelijk bestaande situatie en zijn deze grenswaarden niet van toepassing. Van toepassing is of er 

sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’. In dat kader is de normstelling voor buitenstedelijke 

situaties streng te noemen. Als we ons baseren op aanwezige geluidswering van de gevel is een 

geluidsbelasting tot 68 dB toelaatbaar. Daarbij gaan we uit van de maximale binnenwaarde 

alvorens de gevel moet worden gesaneerd van 43 dB en een gemiddelde geluidswering van 

25 dB(A)
6
. 

In dit licht bezien is de maximaal berekende waarde voor de geluidsbelasting van 67 dB op de 

ligplaatsen toelaatbaar. 

 

De geluidsbelasting vanwege de A10 kan worden gereduceerd door: 

 Het toepassen van dubbellaags ZOAB op het hele traject langs het industrieterrein (ten oosten 

van het terrein al (deels) aanwezig) 

 Het oprichten van een geluidsschermlangs beide zijden van de A10 in de nabijheid van de brug 

over de Duivendrechtsevaart 

 Het beperken van de maximaal toegestane snelheid op de A10 

 

Alle andere wegen voldoen aan de voorkeurgrenswaarde of de maximale grenswaarde. 

 

                                                        
6
 Zoals bepaald in rapport M+P.GOA.15.01.1 van 29 maart 2016 
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5 Railverkeerslawaai 

5.1 Bepalingsmethode railverkeerslawaai 

De geluidsbelastingsberekeningen zijn, per situatie uitgevoerd volgens de Standaardrekenmethode 

2 uit bijlage IV van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 

Bij de berekeningen is uitgegaan van gegevens inzake: 

 de verkeersintensiteiten, onderverdeeld naar voertuigcategorie, opgegeven in rekeneenheden; 

 de rijsnelheden; 

 de rem-/stopfracties; 

 het type bovenbouw; 

 de spoorhoogte en het spoorprofiel. 

 

Voorts is, waar van toepassing, rekening gehouden met: 

 de afstand tussen het spoor en de bebouwing / referentiepunten; 

 de aanwezigheid van groenstroken in verband met bodemdemping; 

 reflecties afkomstig van tegenoverliggende bebouwing; 

 afscherming vanwege tussenliggende bebouwing, schermen of wallen. 

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Geomilieu versie 3.11. 

 

Een grafische weergave van het gebruikte rekenmodel is terug te vinden in figuur 3, Bijlage A. Een 

detailoverzicht van de ligging van de gehanteerde rekenpunten is opgenomen in figuur 4 t/m  

figuur 7, Bijlage A. Een overzicht van alle rekenresultaten, per rekenpunt is opgenomen in  

Bijlage C. 

 

 

5.2 Rekenresultaten doorgaand spoor en metro 

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege het doorgaande spoor en de metro op een enkel punt de 

voorkeursgrenswaarde van Lden = 55 dB voor railverkeerslawaai wordt overschreden. Voor zowel 

het doorgaande spoor als de metro bedraagt de maximale geluidsbelasting Lden = 56 dB. Dit is een 

overschrijding van 1 dB.  

 

De geluidsbelastingen vanwege de metro en het doorgaande spoor zijn verder niet relevant te 

noemen ten opzichte van de andere bronnen in het gebied. 
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6 Cumulatie 

Omdat de ligplaatsen zowel door industrielawaai, wegverkeer en railverkeer worden belast met 

geluid is de cumulatie van deze geluidsbronnen beschouwd Conform Art 110f van de Wgh; voor de 

bepaling van de cumulatie is gebruik gemaakt van bijlage I van het Reken- Meetvoorschrift geluid 

2012. 

 

De resultaten zijn gegeven in bijlage C. 

De berekening van de cumulatie is gebaseerd op:  

 berekening industrielawaai met het nieuwe zonemodel inclusief de aanpassingen uit §3.3 

(berekening 2) 

 de geluidsbelasting vanwege de A10 en A2 inclusief de correctie voor de overdrachtsdemping 

 de berekening van het railverkeerslawaai conform hoofdstuk 5 

 

De cumulatie wordt alleen bepaald indien de ligplaats vanwege twee of meer geluidsbronnen wordt 

belast met een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurgrenswaarde van die bron. 

Ten behoeve van de compleetheid, is voor de ligplaatsen op het industrieterrein ook de 

geluidsbelasting vanwege het industrieterrein meegenomen.  

 

Samengevat zijn er drie ligplaatsen met een cumulatieve geluidsbelasting hoger dan 65 dB, met 

een maximale waarde van 68 dB. Nergens is de gecumuleerde waarde 3 dB hoger dan de 

maximaal te verlenen hogere waarde (bij wegverkeer geldt hier de waarde exclusief aftrek artikel 

110g van de Wet geluidhinder). Hiermee voldoen de geluidsbelastingen aan het gemeentelijke 

cumulatiebeleid. 
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Bijlage A  

 

 Figuren  
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figuur 2 Overzicht rekenmodel wegverkeer 

  

 

A10 

A2 

Ligplaatsen 
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figuur 3 Overzicht rekenmodel railverkeer 
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figuur 4 Detail waarneempuntnummering, deel 1 (ligplaatsen Willem Fenengastraat en Joan Muyskenweg) 
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figuur 5 Detail waarneempuntnummering, deel 2 (Willem Fenengastraat en Spaklerweg) 
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figuur 6 Detail waarneempuntnummering, deel 3 (Spaklerweg) 
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figuur 7 Detail waarneempuntnummering, deel 4 (Van der Madeweg) 
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berekening 1 berekening 2 berekening 3

aangepast

aangepast zonemodel

zonemodel zonemodel met maatregelen

Naam Omschrijving Hoogte Etmaal Etmaal Etmaal

WB01_A Willem Fenengastraat 46 woonboot zuid 1,5 39 37 37

WB02_A Willem Fenengastraat 46 woonboot west 1,5 46 44 42

WB03_A Willem Fenengastraat 46 woonboot noord 1,5 39 36 36

WB04_A Willem Fenengastraat 46 woonboot oost 1,5 48 46 46

WB05_A Willem Fenengastraat 48 woonboot zuid 3 49 47 46

WB06_A Willem Fenengastraat 48 woonboot west 3 49 45 43

WB07_A Willem Fenengastraat 48 woonboot noord 3 39 36 35

WB08_A Willem Fenengastraat 48 woonboot oost 3 47 46 45

WB09_A Willem Fenengastraat 50 woonboot zuid 1,5 44 43 43

WB10_A Willem Fenengastraat 50 woonboot west 1,5 48 45 43

WB11_A Willem Fenengastraat 50 woonboot noord 1,5 39 37 36

WB12_A Willem Fenengastraat 50 woonboot oost 1,5 50 47 46

WB13_A Willem Fenengastraat 52 woonboot zuid 1,5 43 42 41

WB14_A Willem Fenengastraat 52 woonboot west 1,5 50 46 44

WB15_A Willem Fenengastraat 52 woonboot noord 1,5 45 43 42

WB16_A Willem Fenengastraat 52 woonboot oost 1,5 50 47 47

WB17_A Willem Fenengastraat 54 woonboot zuid 1,5 42 42 42

WB18_A Willem Fenengastraat 54 woonboot west 1,5 50 46 44

WB19_A Willem Fenengastraat 54 woonboot noord 1,5 44 43 43

WB20_A Willem Fenengastraat 54 woonboot oost 1,5 51 48 47

WB21_A Willem Fenengastraat 56 woonboot zuid 2 40 38 38

WB22_A Willem Fenengastraat 56 woonboot west 2 48 45 43

WB23_A Willem Fenengastraat 56 woonboot noord 2 44 44 43

WB24_A Willem Fenengastraat 56 woonboot oost 2 47 47 47

WB25_A Willem Fenengastraat 58 woonboot west 3 49 46 43

WB26_A Willem Fenengastraat 58 woonboot noord 3 40 37 37

WB27_A Willem Fenengastraat 58 woonboot oost 3 50 48 48

WB28_A Willem Fenengastraat 60 woonboot zuid 3 48 49 48

WB29_A Willem Fenengastraat 60 woonboot west 3 50 47 44

WB30_A Willem Fenengastraat 60 woonboot oost 3 51 49 48

WB31_A Willem Fenengastraat 62 woonboot zuid bg 1,5 51 49 49

WB32_A Willem Fenengastraat 62 woonboot zuid 1e 1 53 50 49

WB33_A Willem Fenengastraat 62 woonboot west 1,5 51 47 44

WB33_B Willem Fenengastraat 62 woonboot west 3,5 51 47 45

WB34_A Willem Fenengastraat 62 woonboot bg 1,5 47 45 44

WB35_A Willem Fenengastraat 62 woonboot 1e 1 48 45 43

WB36_A Willem Fenengastraat 62 woonboot 1,5 51 49 49

WB36_B Willem Fenengastraat 62 woonboot 3,5 51 50 49

WB37_A Willem Fenengastraat 64 woonboot zuid bg 1,5 48 49 48

WB38_A Willem Fenengastraat 64 woonboot zuid 1e 0,5 53 51 50

WB39_A Willem Fenengastraat 64 woonboot west 1,5 51 45 44

WB39_B Willem Fenengastraat 64 woonboot west 3 52 48 46

WB40_A Willem Fenengastraat 64 woonboot noord bg 1,5 50 46 45

WB41_A Willem Fenengastraat 64 woonboot noord 1e 0,5 48 44 44
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berekening 1 berekening 2 berekening 3

aangepast

aangepast zonemodel

zonemodel zonemodel met maatregelen

Naam Omschrijving Hoogte Etmaal Etmaal Etmaal

WB42_A Willem Fenengastraat 64 woonboot oost 1,5 52 50 49

WB42_B Willem Fenengastraat 64 woonboot oost 3 52 51 50

WB43_A Willem Fenengastraat 66 woonboot zuid 1,5 45 44 44

WB44_A Willem Fenengastraat 66 woonboot west 1,5 52 46 45

WB45_A Willem Fenengastraat 66 woonboot noord 1,5 48 47 47

WB46_A Willem Fenengastraat 66 woonboot oost 1,5 50 49 49

WB47_A Willem Fenengastraat 68 woonboot zuid 1,5 48 45 45

WB48_A Willem Fenengastraat 68 woonboot west 1,5 50 45 44

WB49_A Willem Fenengastraat 68 woonboot noord 1,5 46 48 48

WB50_A Willem Fenengastraat 68 woonboot oost 1,5 48 49 48

WB51_A Willem Fenengastraat 70 woonboot zuid 1,5 43 41 41

WB52_A Willem Fenengastraat 70 woonboot west 1,5 45 41 40

WB53_A Willem Fenengastraat 70 woonboot noord 1,5 47 47 47

WB54_A Willem Fenengastraat 70 woonboot oost 1,5 48 47 47

WB55_A Spaklerweg 54 woonboot zuid 1,5 59 58 56

WB56_A Spaklerweg 54 woonboot west 1,5 59 56 54

WB57_A Spaklerweg 54 woonboot noord 1,5 58 55 45

WB58_A Spaklerweg 54 woonboot oost 1,5 59 66 55

WB59_A woonboot van der Madeweg 38 A zuid 1 58 54 54

WB60_A woonboot van der Madeweg 38 A west 1 65 60 59

WB61_A woonboot van der Madeweg 38 A noord 1 68 63 63

WB62_A woonboot van der Madeweg 38 A oost 1 69 63 63

WB63_A woonboot van der Madeweg 38 B zuid 1 58 54 53

WB64_A woonboot van der Madeweg 38 B west 1 64 59 57

WB65_A woonboot van der Madeweg 38 B noord 1 60 54 54

WB66_A woonboot van der Madeweg 38 B oost 1 66 59 59

WB67_A woonboot van der Madeweg 38 C zuid 1 62 56 55

WB68_A woonboot van der Madeweg 38 C west 1 65 60 58

WB69_A woonboot van der Madeweg 38 C noord 1 69 63 62

WB70_A woonboot van der Madeweg 38 C oost 1 69 63 62

WB71_A woonboot Spaklerweg 58 zuid 1,5 54 53 53

WB72_A woonboot Spaklerweg 58 west 1,5 55 55 54

WB73_A woonboot Spaklerweg 58 noord 1,5 54 54 54

WB74_A woonboot Spaklerweg 58 oost 1,5 53 52 52

WB75_A woonboot Spaklerweg 56 zuid 1,5 55 54 54

WB76_A woonboot Spaklerweg 56 west 1,5 56 56 55

WB77_A woonboot Spaklerweg 56 noord 1,5 53 53 53

WB78_A woonboot Spaklerweg 56 oost 1,5 53 52 52

WB81_A Joan Muyskenweg 27d zuid 1,5 50 48 47

WB82_A Joan Muyskenweg 27d oost 1,5 50 48 47

WB83_A Joan Muyskenweg 27d noord 1,5 45 44 43

WB84_A Joan Muyskenweg 27d west 1,5 47 45 43

WB85_A Joan Muyskenweg 27c zuid 1,5 43 42 42

WB86_A Joan Muyskenweg 27c oost 1,5 49 47 46

WB87_A Joan Muyskenweg 27c noord 1,5 39 37 37

WB88_A Joan Muyskenweg 27c west 1,5 46 44 42

WB89_A Joan Muyskenweg 27b zuid 1,5 39 36 36

WB90_A Joan Muyskenweg 27b oost 1,5 44 44 44

WB91_A Joan Muyskenweg 27b noord 1,5 40 38 37

WB92_A Joan Muyskenweg 27b west 1,5 45 44 42
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Bijlage C  

 

 Rekenresultaten op ligplaatsen  
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Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal

Dag (07.00-19.00 uur) 80 8 2 90 77 8 2 87 157 16 4 177

Avond (19.00-23.00 uur) 11 0 0 11 10 0 0 10 21 0 0 21

Nacht (23.00-07.00 uur) 4 0 0 4 5 1 0 6 9 1 0 10

208

Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal

Dag (07.00-19.00 uur) 1.371 74 55 1.500 1.142 59 47 1.248 2.513 133 102 2.748

Avond (19.00-23.00 uur) 66 2 1 69 78 2 1 81 144 4 2 150

Nacht (23.00-07.00 uur) 72 3 1 76 33 1 0 34 105 4 1 110

Ri. 1 Ri. 2 Totaal
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Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal

Dag (07.00-19.00 uur) 688 49 44 781 829 46 43 918 1.517 95 87 1.699

Avond (19.00-23.00 uur) 47 0 0 47 17 1 0 18 64 1 0 65

Nacht (23.00-07.00 uur) 11 2 1 14 34 1 3 38 45 3 4 52

Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal

Dag (07.00-19.00 uur) 61 8 2 71 68 5 2 75 129 13 4 146

Avond (19.00-23.00 uur) 3 1 0 4 3 0 0 3 6 1 0 7

Nacht (23.00-07.00 uur) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Ri. 1 Ri. 2 Totaal



1 Bijlage 1.5 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 

Nr. Boot Adres boot

Persoonsgebonden 

overgangsrecht Maximaal berekende geluidbelasting Benodigde geluidwering bij overgangsrecht Overschrijding maximaal toelaatbare geluidbelasting

1 Spaklerweg 56 Nee 49 dB / 56 dB(A) Niet van toepassing 1 dB(A) vanwege industrie

2 Spaklerweg 58 Nee 50 dB / 55 dB(A) Niet van toepassing Geen

3 Spaklerweg 54 Nee 61 dB / 59 dB(A) Niet van toepassing 8 dB vanwege wegverkeer en 4 dB(A) vanewege industrie

4 Van der Madeweg 38a Ja 53 dB / 69 dB(A) 10 dB / 29 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

5 Van der Madeweg 38b Nee 53 dB / 66 dB(A) Niet van toepassing 11 dB(A) vanwege industrie

6 Van der Madeweg 38c Nee 56 dB / 69 dB(A) Niet van toepassing 14 dB(A) vanwege industrie

7 Joan Muyskenweg 27d Ja 63 dB / 50 dB(A) 20 dB / 10 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

8 Joan Muyskenweg 27c Ja 60 dB / 49 dB(A) 17 dB / 9 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

9 Joan Muyskenweg 27b Ja 60 dB / 45 dB(A) 17 dB / 5 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

10 Willem Fenengastraat 70 Ja 63 dB / 48 dB(A) 20 dB / 8 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

11 Willem Fenengastraat 68 Ja 64 dB / 50 dB(A) 21 dB / 10 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

12 Willem Fenengastraat 66 Ja 64 dB / 52 dB(A) 21 dB / 12 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

13 Willem Fenengastraat 64 Ja 66 dB / 52 dB (A) 23 dB/ 12 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

14 Willem Fenengastraat 60/62 Ja 67 dB / 53 dB(A) 24 dB / 13 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

15 Willem Fenengastraat 58 Ja 65 dB / 50 dB(A) 22 dB / 10 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

16 Willem Fenengastraat 56 Ja 64 dB / 48 dB(A) 21 dB / 8 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

17 Willem Fenengastraat 54 Ja 64 dB / 51 dB(A) 21 dB / 11 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

18 Willem Fenengastraat 52 Ja 63 dB / 50 dB(A) 20 dB / 10 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

19 Willem Fenengastraat 50 Ja 62 dB / 50 dB(A) 19 dB / 10 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

20 Willem Fenengastraat 48 Ja 63 dB / 49 dB(A) 20 dB / 9 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

21 Willem Fenengastraat 46 Ja 61 dB / 48 dB(A) 18 dB / 8 dB(A) Is afhankelijk van de geluidwering van de gevel van de woonboot.

Maximaale binnenwaarde bij overgangsrecht Maximale geluidbelasting op basis van Wgh

43 dB wegverkeerlwaai 53 dB wegverkeerlawaai (Rijksweg A10)

40 dB(A) industrielawaai 63 dB wegverkeerlawaai (overig)

55 dB(A) industrielawaai

Om de geluidwering van de gevel van de woonboten te bepalen wordt aanvullend onderzoek verricht.

Daarbij wordt voor elke boot het verschil gemeten tussen de geluidbelasting op de gevel en de maximale binnenwaarde in de woonboot.



1 Bijlage 1.6 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 

Nr. Boot Adres boot Overgangsrecht Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

1 Spaklerweg 56 Nee Positief bestemmen

2 Spaklerweg 58 Nee Persoonsgebonden overgangsrecht

3 Spaklerweg 54 Nee Verwerven

4 Van der Madeweg 38a Ja Verwijderen=illegaal

5 Van der Madeweg 38b Nee

6 Van der Madeweg 38c Nee

7 Joan Muyskenweg 27d Ja

8 Joan Muyskenweg 27c Ja

9 Joan Muyskenweg 27b Ja

10 Willem Fenengastraat 70 Ja

11 Willem Fenengastraat 68 Ja

12 Willem Fenengastraat 66 Ja

13 Willem Fenengastraat 64 Ja

14 Willem Fenengastraat 60/62 Ja Maatregel Kosten in €

15 Willem Fenengastraat 58 Ja 1 Geluidscherm A10 5 tot 10 mln

16 Willem Fenengastraat 56 Ja 2 Geluidmaatregelen bedrijven 100.000

17 Willem Fenengastraat 54 Ja 3 Geluidwering gevel woonboten 20.000 per boot

18 Willem Fenengastraat 52 Ja 4 Verwijderingskosten illegale situatie 10.000 per boot

19 Willem Fenengastraat 50 Ja 5 Verwerven (persoonsgebonden overgangsrecht) 100.000 per boot

20 Willem Fenengastraat 48 Ja 6 Verplaatsen (verhuiskosten, versleepkosten, voorzieningen nieuwe plek) 50.000 per boot

21 Willem Fenengastraat 46 Ja 7 Afgeven urgentieverklaring nvt

Maatregel 1, 2 en 3 2, 3 en 4 2, 3 en 4 3, 4, 5, 6 en 7

Kosten (inschatting) €5,5 mln € 400.000 € 400.000 € 650.000

€ 1.100.000

Opbrengsten (inschatting) ntb ntb ntb ntb



1 Bijlage 1.7.1 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 



1 Bijlage 1.7.2 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 



1 Bijlage 1.7.3 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 



1 Bijlage 1.7.4 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 
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Toelichting 

Momenteel is Entrada een monofunctioneel kantorengebied. Het doel is om Entrada te 

transformeren naar een levendig woongebied met bijbehorende functies. Wonam is één van 

de eigenaren op Entrada en heeft de intentie om de kantoren te transformeren naar wonen. 

Op 12 april 2017 is een intentieovereenkomst gesloten tussen Wonam en de gemeente, met 

als doel het opstellen van een stedenbouwkundige visie. De door Wonam opgestelde 

stedenbouwkundig visie is in concept gereed. 

 

Met de stedenbouwkundige visie is een uitgebreide verkenning gedaan om inzicht te krijgen 

in de mogelijkheden en beperkingen van Entrada. De stedenbouwkundige visie is geen 

eindbeeld maar laat zien wat de ambitie is van de markt en geeft een richting voor de 

transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied. 

De stedenbouwkundige visie is niet bedoeld om één op één vast te stellen, maar als 

vertrekpunt te nemen voor verdere samenwerking met alle grondeigenaren. Daarmee blijft er 

ruimte voor verdere discussie over hoe dat woongebied eruit komt te zien, welke 

doelgroepen er komen wonen en welk woon- en leefklimaat wenselijk is. 
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Samenvatting 
Momenteel is Entrada een monofunctioneel kantorengebied. Het doel is om Entrada te 

transformeren naar een levendig woongebied met bijbehorende functies. Wonam is één 

van de eigenaren op Entrada en heeft de intentie om de kantoren te transformeren naar 

wonen. In 2015 zijn Wonam en de gemeente daarover in gesprek gegaan om de 

mogelijkheden te onderzoeken ten behoeve van de transformatie van Entrada. 

 

Aan de hand van een gebiedsambitie heeft Wonam zich in 2016 aan het college van 

burgemeester & wethouders en de gemeenteraad gepresenteerd. Op 12 april 2017 is een 

intentieovereenkomst gesloten tussen Wonam en de gemeente, met als doel het opstellen 

van een stedenbouwkundige visie. Deze stedenbouwkundig visie is in concept gereed. 

 

Met de stedenbouwkundige visie is een uitgebreide verkenning gedaan om inzicht te 

krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van Entrada. De stedenbouwkundige visie is 

geen eindbeeld maar laat zien wat de ambitie is van de markt en geeft een richting voor de 

transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied. 

De stedenbouwkundige visie is niet bedoeld om één op één vast te stellen, maar als 

vertrekpunt te nemen voor verdere samenwerking met alle grondeigenaren. Daarmee blijft 

er ruimte voor verdere discussie over hoe dat woongebied eruit komt te zien, welke 

doelgroepen er komen wonen en welk woon- en leefklimaat wenselijk is. 

 

Het college vraagt de gemeenteraad om kennis te nemen van de inhoud van de 

stedenbouwkundige visie en uitgangspunten mee te geven voor een samenwerking met 

alle eigenaren om te komen tot een stedenbouwkundig plan. 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Op 12 april 2017 hebben Wonam en de gemeente een intentieovereenkomst gesloten 

met als doel het opstellen van een stedenbouwkundige visie. Dit betreft een 

privaatrechtelijke overeenkomst tussen twee partijen. Op basis van deze 

intentieovereenkomst wordt besloten om een volgende stap te zetten om te komen tot 

een stedelijk woongebied en daarvoor, op basis van een samenwerking met alle partijen, 

een stedenbouwkundig plan op te stellen. De samenwerking wordt privaatrechtelijk 

vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
In de Woonvisie 2012-2015 heeft de gemeenteraad besloten om daar waar er initiatieven 

of mogelijkheden ontstaan om leegstaande kantoor- of bedrijfsgebouwen in te zetten 

voor wonen te stimuleren. Met de komst van Wonam naar Entrada, is er onder (een deel 

van) de eigenaren de mogelijkheid ontstaan om transformatie van Entrada naar wonen 

verder te onderzoeken. Wonam heeft daartoe een eerste gebiedsambitie opgesteld, en op 

basis daarvan heeft het college en de gemeenteraad kennis genomen van de ambitie van 

Wonam. 
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Op 12 april 2017 hebben Wonam en de gemeente een intentieovereenkomst getekend. 

Deze intentieovereenkomst had primair tot doel een verdere verkenning van de 

transformatie van Entrada van kantoren naar wonen, in de vorm van een 

stedenbouwkundige visie. De intentieovereenkomst voorziet tevens in een 

inspanningsverplichting om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst, waarbij de 

mogelijkheid is om deze met meerdere partijen aan te gaan. 

 

Op basis van de intentieovereenkomst heeft Wonam een stedenbouwkundige visie in 

concept opgesteld. De stedenbouwkundige visie van Wonam is in concept gereed voor 

bespreking met de commissie ruimte en de gemeenteraad. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin de transformatie van Entrada 

wordt onderschreven. Daarnaast ligt binnen de Metropoolregio een grote 

woningbouwopgave die voornamelijk binnen bestaand stedelijk gebied (BSG) 

gerealiseerd moet worden. Entrada ligt in het BSG en eigenaren hebben aangegeven 

Entrada te willen transformeren naar wonen. Om daarin stappen te kunnen zetten is het 

wenselijk dat naast de motie, de gemeenteraad zich uitspreekt over de transformatie van 

Entrada naar een stedelijk woongebied en daarvoor uitgangspunten op hoofdlijnen 

meegeeft. Dat is nodig om een verdere samenwerking met de grondeigenaren aan te 

gaan. 

 

Wat gaan we doen? 
Met de stedenbouwkundige visie van Wonam is een uitgebreide verkenning gedaan om 

inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van Entrada. De 

stedenbouwkundige visie is geen eindbeeld maar laat zien wat de ambitie is van de 

markt en geeft een richting voor de transformatie van Entrada naar een stedelijk 

woongebied. De gemeenteraad wordt niet gevraagd de stedenbouwkundige visie vast te 

stellen (hierop wordt later in het voorstel verder ingegaan) maar om: 

 

Kennis te nemen van de inhoud van de stedenbouwkundige visie als vertrekpunt voor de 

transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied. 

 

In te stemmen met de transformatie van Entrada van een kantoorgebied naar een 

stedelijk woongebied.  

 

Een samenwerking aan te gaan met de eigenaren op Entrada om te komen tot een 

gezamenlijk gedragen stedenbouwkundig plan. Uitgangspunt hierbij is dat hoogbouw 

alleen langs het trein- en metrospoor en de rijksweg A10 wordt gerealiseerd en nader 

onderzoek plaatsvindt naar: 

- het woon- en leefklimaat; 

- de sociale veiligheid en cohesie; 

- een voor de locatie passende verhouding tussen programma, bouwhoogte en 

dichtheid rekening houdende met de menselijke maat; 

- het voorzieningenniveau; 

- de verbinding met Duivendrecht in programmering en infrastructuur; 

- duurzaamheid. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Het transformeren van Entrada van een monofunctioneel kantoorgebied naar een 

stedelijk woongebied heeft op meerdere maatschappelijke vlakken effect. 
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De toename van het aantal woningen zorgt voor meer draagkracht voor het 

voorzieningenniveau in Duivendrecht. Er ontstaat bijvoorbeeld meer koopkracht voor de 

ondernemers op het Dorpsplein. Daarvoor dienen goede verbindingen met het Dorpsplein 

te worden gerealiseerd voor verschillende vormen van vervoer. 

Een toename van het aantal woningen vraagt echter meer van bestaande en misschien 

wel nieuwe (semi) maatschappelijke voorzieningen, zoals onderwijs. Daarom is het 

belangrijk om in het kader van het stedenbouwkundig plan meer inzicht te krijgen op de 

effecten en daar waar nodig voorstellen te doen voor uitbreiding daarvan. 

 

Ook ten aanzien van het woon- en leefklimaat en de sociale veiligheid en cohesie, heeft 

de transformatie van Entrada maatschappelijk effect. In de huidige situatie is er vooral in 

de avonduren sprake van een minder goede sociale veiligheid en cohesie. De 

transformatie kan daarin een positieve bijdrage leveren, mits een goed woon- en 

leefklimaat en logische en veilige langzaam verkeersverbindingen worden gerealiseerd. 

Dat woon- en leefklimaat vraagt niet alleen aandacht op gebouwniveau maar juist ook op 

straatniveau. Daarbij moet ten aanzien van bouwhoogte en bouwdichtheid de menselijke 

maat in ogenschouw worden genomen. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
In beginsel was het doel om de stedenbouwkundig visie vast te stellen als kader voor het 

opstellen van een stedenbouwkundig plan. De stedenbouwkundige visie is opgesteld door 

Wonam. Daarmee is dit een visie van één van de eigenaren op Entrada, maar nog niet 

van alle eigenaren. Dat commitment van alle eigenaren moet er wel komen om naar een 

totale transformatie van Entrada te kunnen. De overige eigenaren zijn positief over de 

transformatie van Entrada, maar commitment over de transformatie zal pas in een 

volgende fase bereikt kunnen worden. Daarvoor kan de stedenbouwkundige visie als 

vertrekpunt worden gezien. 

 

In de stedenbouwkundige visie is een ontwikkelprogramma opgenomen dat richting geeft 

aan de bouwhoogte en dichtheid. Dat programma is bedoeld als indicatie en uitleg van 

een mogelijk programma dat gerealiseerd zou kunnen worden. Het geeft inzicht in de 

ambitie van de markt en de bouwhoogte en dichtheid die daarbij horen. De discussie 

over wat voor Entrada een passend programma is en welke dichtheid en bouwhoogte 

passend is voor deze locatie, is nog niet afgerond. Dit hangt namelijk samen met woon- 

en leefklimaat en de sociale veiligheid en cohesie. Op deze onderwerpen is nog verdere 

studie noodzakelijk en vindt verdere discussie plaats met de overige eigenaren, in het 

kader van het op te stellen stedenbouwkundig plan. Het vaststellen van de 

stedenbouwkundige visie als kader, zou betekenen dat ook het daarin opgenomen 

programma wordt vastgesteld, waardoor er geen ruimte meer is voor discussie in een 

volgende fase. 

 

Door de stedenbouwkundige visie niet vast te stellen als kader maar als vertrekpunt te 

nemen voor de volgende fase geeft de gemeenteraad aan in te stemmen met de 

transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied, maar geeft ruimte voor 

verdere discussie over hoe dat woongebied eruit komt te zien, welke doelgroepen er 

komen wonen en welk woon- en leefklimaat wenselijk is. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Uitgangspunt voor de transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied, is dat de 

ontwikkeling voor de gemeente budgettair neutraal plaatsvindt. Voor het opstellen van 

het stedenbouwkundig plan wordt een begroting opgemaakt waaraan partijen zich 

committeren met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van 

de samenwerkingsovereenkomst wordt het opstellen van een exploitatie model dat 

uiteindelijk moet worden vertaald in een anterieure overeenkomst. De kosten die de 

gemeente moet maken tijdens de planvorming worden uiteindelijk worden verhaald op 

de ontwikkeling. 
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In de samenwerkingsovereenkomst wordt een voorstel opgenomen voor de externe 

projectorganisatie die nodig is voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Voor 

de eigen interne organisatie wordt door nog een projectplan opgesteld. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Op basis van de gebiedsambitie van Wonam hebben het college en de gemeenteraad 

voor het eerst kennis gemaakt met Wonam en de ambitie voor een stedelijk woongebied. 

Deze gebiedsambitie is ook tijdens een openbare inloopbijeenkomst gepresenteerd, 

waaruit een adviesteam van inwoners en belangorganisaties is ontstaan. 

Het college en de gemeenteraad op verschillende momenten geïnformeerd over de 

inhoud en voortgang van de stedenbouwkundige visie. Ook zijn bewoners en 

belangenverenigingen betrokken middels een informatiebijeenkomst het adviesteam. 

Daarnaast hebben Wonam en de gemeente gesprekken gevoerd met de eigenaren. 

 

De uitkomst van het maatschappelijk overleg is als bijlage bij de stedenbouwkundige 

visie gevoegd inclusief de verslagen van gevoerd overleg. 

 

Voor de fase van het opstellen van het stedenbouwkundig plan wordt als onderdeel van 

de samenwerkingsovereenkomst een communicatieplan opgesteld. Doel is om het 

adviesteam in stand te laten en uit te breiden en met de gemeenteraad structurele 

momenten van afstemming af te spreken. 

 

Wat is het vervolg? 

Op basis van het besluit van de gemeenteraad wordt met de eigenaren overleg gevoerd 

om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. Vanuit deze 

samenwerkingsovereenkomst kan gewerkt worden aan het stedenbouwkundig plan en 

andere producten die voor die fase nodig zijn. Dat betekent dat er op verschillende 

onderwerpen nader (milieu)onderzoek zal plaatsvinden en een exploitatiemodel wordt 

opgezet om uiteindelijk te kunnen komen tot financiële afspraken in een anterieure 

overeenkomst. Vervolgens moeten de benodigde juridisch-planologische procedure 

worden gevoerd en het stedenbouwkundig plan moet worden uitgewerkt in één of 

meerdere bouwplannen. 

 

De eerste stap is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst om commitment te 

krijgen van de eigenaren voor een transformatie naar een stedelijk woongebied. Parallel 

aan de besluitvorming op basis van de visie worden daarvoor de eerste verkennende 

gesprekken gevoerd. De uitkomst van deze gesprekken wordt uiteindelijk vertaald in een 

samenwerkingsovereenkomst. Hierover wordt de gemeenteraad op een nader te bepalen 

moment geïnformeerd. Doel is om in 2018 de samenwerkingsovereenkomst te tekenen 

en het stedenbouwkundig plan op te stellen. 
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RAADSBESLUIT 
 

 
 
 
 
 

  

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017, 

nummer 2017/73, 

 

 

BESLUIT : 
 

In te stemmen met de transformatie van Entrada van een kantoorgebied naar een 

stedelijk woongebied.  

 

Een samenwerking aan te gaan met de eigenaren op Entrada om te komen tot een 

gezamenlijk gedragen stedenbouwkundig plan. Uitgangspunt hierbij is dat hoogbouw 

voornamelijk langs het trein- en metrospoor en de rijksweg A10 wordt gerealiseerd en 

nader onderzoek plaatsvindt naar: 

- het woon- en leefklimaat; 

- de sociale veiligheid en cohesie; 

- een voor de locatie passende verhouding tussen programma, bouwhoogte en 

dichtheid rekening houdende met de menselijke maat; 

- het voorzieningenniveau; 

- de verbinding met Duivendrecht in programmering en infrastructuur; 

- duurzaamheid. 

 

Kennis te nemen van het feit dat Wonam een stedenbouwkundige visie heeft 

opgesteld als vertrekpunt voor de transformatie van Entrada naar een stedelijk 

woongebied. 

 

 

 

Ouder-Amstel, 14 december 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de plaatsvervangend voorzitter, 

  

A.A. Swets P.D.A.M. Koek-Baks 
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Beste lezer van de concept steden-
bouwkundige visie van Entrada,

Met dit document nemen wij u mee 
in de visie die wij hebben opgesteld 
om Entrada te transformeren tot 
een gemengd woonwerk gebied. Dit 
stuk is door Wonam in overleg met 
de gemeente opgesteld voor overleg 
met de verschillende stakeholders en 
besluitvorming over de transformatie 
van Entrada door de gemeenteraad van 
Ouder-Amstel. Aan de hand van deze 
visie stelt de gemeenteraad de kaders 
vast voor de uitwerking van de in deze 
visie gepresenteerde gebiedsambitie.   

Deze stedenbouwkundige visie is 
nadrukkelijk géén stedenbouwkundig 
plan, maar een gebiedsambitie voor 
besluitvorming als basis voor een 
nog op te stellen stedenbouwkundig 
plan. Na het vaststellen van de 
gebiedsambitie zal de gemeente een 
samenwerkingsovereenkomst aangaan 
met de eigenaren in het gebied.

Omdat deze visie slechts nog 
een gebiedsambitie verbeeld, is 
het belangrijk te beseffen dat de 
getekende verkaveling en de variatie in 
afmetingen van de volumes een eerste 
aanzet is van een mogelijke invulling 
van het stedelijke concept dat onze 
opdrachtgever  op deze locatie voor 
ogen heeft. In de uitwerking tot een 
stedenbouwkundig plan in de volgende 
fase, zullen de volumes, de hoogtes 
en de posities nog wijzigen door 
allerlei aspecten die invloed hebben 
op het plan. Graag werken wij in de 
vervolgfase samen met de gemeente 
en overige eigenaren, en zullen 
daarbij de inwoners van Duivendrecht 
betrekken bij de verdere ontwikkeling 
van Entrada naar een aantrekkelijk 
gemengd stedelijk woonmilieu.

Burton Hamfelt 

Voorwoord
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 Inleiding

Entrada is in veel opzichten bijzonder. 
In zijn huidige vorm is Entrada vooral 
een solitair gelegen ‘eiland’ met 
een eenzijdig kantorenprogramma 
grenzend aan Duivendrecht in de 
gemeente Ouder-Amstel. Door 
de ligging tussen de binnenstad 
van Amsterdam en het groene 
Duivendrecht, direct aan de A10 
en metrostation Van der Madeweg, 
is het een locatie met heel veel 
potentie. Deze kansen nemen wij 
mee in onze ambitie en visie. In onze 
concept stedenbouwkundige visie 
transformeren we de (verouderde) 
kantorenlocatie naar een levendig 
woongebied met bijbehorende functies, 
waarbij we bestaande waarden en 
betekenissen van Duivendrecht 
ondersteunen en versterken, en haar 
geschiedenis van een nieuwe laag 
voorzien. 

In dit nieuwe stukje Duivendrecht 
willen we o.a. woningen realiseren 
waaraan in Ouder-Amstel en op 
grotere schaal de metropoolregio 
heel veel behoefte is: middeldure 
huurwoningen. Dat zijn voornamelijk 
twee- en driekamerappartementen 
met huurprijzen die tussen de sociale 
huurgrens van € 710,- en circa € 
1.100,- liggen. Naast een groot 
deel middeldure huur zullen er in 
aansluiting op de woonvisie van de 
gemeente Ouder Amstel, voor circa 
30% van het woonprogramma, sociale 
huurwoningen worden gerealiseerd 
en zullen daarnaast overige 
woonsegmenten en aanvullende 
functies zoals voorzieningen en werken 
gerealiseerd worden. 

De locatie biedt ruimte voor circa 1.000 
woningen en plek voor bijbehorende 
functies zoals horeca, dienstverlening 
en werkplekken. Deze toename van het 
aantal woningen en vooral het aantal 
bewoners gaat een belangrijke impuls 
opleveren voor de voorzieningen in 
het centrum van Duivendrecht, in het 
bijzonder het Dorpshart.

Opgesomd, zorgt naar ons inziens 
deze concept stedenbouwkundige 
visie voor Entrada, als verbindend 
element tussen Amsterdam en 
Duivendrecht, voor een gemengd 
stedelijk woonmilieu en daarmee een 
versterking van Duivendrecht, passend 
bij de ambitie van de gemeente Ouder 
Amstel:

•	Versterking	van	de	ruimtelijke	
structuur door de aansluiting van 
Entrada op Duivendrecht aan de 
oost- en zuidzijde en daarnaast de 
verbinding middels het hoogstedelijk 
woonmilieu aan de west- en 
noordzijde en bijbehorende metro- en 
treinspoor en A10 als koppelstuk met 
Amsterdam.

•	Versterking	van	openbaar	groen	en	
water als verblijfs- en recreatiegebied  
en integrale drager van de concept 
stedenbouwkundige visie inclusief 
bijbehorende duurzaamheidsambitie.

•	Versterking	van	bereikbaarheid	met	
een toegankelijkere route naar het 
OV en een prettige fietsverbinding 
naar de toekomstige fietsbrug over 
de A10.

•	Versterking	van	het	
verzorgingsgebied van de winkels in 
het Dorpshart.

•	Versterking	van	de	differentiatie	van	
het woningaanbod.

Een verdere toelichting van 
bovenstaand kunt u terug vinden in 
deze concept stedenbouwkundige 
visie. Wij wensen u veel leesplezier!

Entrada 
als 
verbindend
koppelstuk 
tussen 
Duivendrecht 
en 
Amsterdam
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Introductie Wonam

Wonam is één van de eigenaren 
in het Entrada Businesspark en is 
als initiatiefnemer betrokken bij 
het opstellen van deze concept 
stedenbouwkundige visie. Wonam 
is een woningbouworganisatie die 
inspeelt op de grote behoefte van 
het middensegment aan betaalbare 
huurwoningen. Dat doen wij door het 
ontwikkelen én langjarig beleggen in en 
beheren van onze eigen woonprojecten 
in de Amsterdamse regio. Wij opereren 
vanuit maatschappelijke betrokkenheid 
en investeren voor de lange termijn. Na 
realisatie blijven wij nauw betrokken en 
organiseren zelf het beheer van onze 
woningen. Hierdoor blijft de kwaliteit 
van het gebouw en zijn omgeving 
behouden. Wij blijven betrokken 
in het gebied en hebben daarmee 
veel belang bij de kwaliteit van het 
gebied als geheel. Ook belangrijk: de 
betaalbaarheid van onze woningen 
zorgt ervoor dat mensen langer én 
naar tevredenheid blijven wonen. 

Om de kwaliteit van het gebied te 
waarborgen, gaat extra aandacht 
van ons in dit project uit naar de 
openbare ruimte. Openbaar groen 
en prettig verblijven en verplaatsen 
is bijzonder belangrijk in de concept 
stedenbouwkundige visie. De openbare 
ruimte zal de verbinding vormen 
tussen het nu nog afgezonderde 
Entrada en Duivendrecht. We maken 
een aangename verbinding naar het 
meertje en groen bij De Slinger.  
In het nieuwe Entrada komt een groen 
park, toegankelijk en aantrekkelijk 
voor iedereen. Het metrostation is 
een belangrijke entree tot het gebied 
en krijgt in de toekomst veel meer 
bezoekers. De opwaardering van het 
stationsgebied en de aanwezigheid 
van deze bezoekers maakt het gebied 
sociaal veiliger. 

De inwoners van Duivendrecht zijn 
belangrijk bij het concreet maken 
van deze visie. In de afgelopen 
fase is al een start gemaakt met 
het betrekken van omwonenden 
en belanghebbenden (zoals de 
winkeliersvereniging en stichtingen 
die zich inzetten voor Duivendrecht) 
door middel van onder andere het 
adviesteam. Het actief communiceren 
en betrekken van deze omwonenden 
en partijen tijdens inloopavonden en 
adviesteambijeenkomsten zetten  
we voort bij de verdere uitwerking.  
Zo benutten we kennis van de 
inwoners van Duivendrecht en 
vergroten we het draagvlak voor 
het nieuwe Entrada. Want bouwen 
in de bestaande (woon)omgeving is 
niet alleen het realiseren van nieuwe 
gebouwen, maar is waarde toevoegen 
aan Duivendrecht als geheel, zowel 
voor de nieuwe, als voor de bestaande 
inwoners. 

Steltloper, Sporenburg 

Pulse, Centrum Amsterdam Noord

Square, Kop Zuidas

Poort van Toorop, Amsterdam Nieuw-West
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Met deze stedenbouwkundige visie 
visualiseren we de gebiedsambitie voor 
Entrada. Het huidige Entrada is een 
geïsoleerde, monotone kantoorlocatie 
en is nu niet gastvrij en aantrekkelijk 
voor omwonenden. We willen het 
nieuwe Entrada aangenaam verbinden 
met het centrum van Duivendrecht. 
Vooral met de fiets en te voet, maar 
ook met de auto. In die zin ‘verknopen’ 
we het nieuwe Entrada met 
Duivendrecht. 

De locatie bevindt zich in een 
dynamische omgeving met 
heel verschillende kanten: 
Eengezinswoningen en de Van der 
Madeweg aan de zuidelijke kant van 
Entrada, de Zonnehofflats van Eigen 
Haard aan de oostzijde, de metro-en 
treinsporen aan de westkant en de 
A10 aan de noordkant. De drukke, 
stedelijke noordelijke en westelijke 
kant van Entrada heeft een andere 
stedenbouwkundige oplossing nodig 
dan de meer dorpse zuidelijke en 
oostelijke kant van Entrada. 

Ruimtelijke context
 
Opgave
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Centraal Station
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ENTRADA
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Stationsgebieden zijn de kansgebieden voor stedelijke transformatie en verdichting

Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam

Het Entrada Businesspark is gesitueerd 
in Duivendrecht, ontsloten via de 
A10. Duivendrecht ligt centraal in de 
Metropoolregio Amsterdam. Entrada 
is via de weg en het spoor zeer goed 
verbonden met de omliggende regio 
en het centrum van Amsterdam. Het 
metronetwerk van het GVB heeft een 
bereik van 1 miljoen inwoners in de 
gemeenten Amsterdam, Amstelveen, 
Diemen en Ouder-Amstel, waar 
Duivendrecht deel van uit maakt. 

Overal op de wereld is de trend 
dat grootstedelijke gebieden 
(metropolen) groter en sterker 
worden. De Amsterdamse regio 
is een magneet voor bedrijven en 
woningzoekenden. De regio groeit 
en bloeit en staat hierin niet alleen. 
De trek van woningzoekenden naar 
de Amsterdamse regio, en daarmee 
ook Duivendrecht, is al jaren groot. 
Er is vooral een tekort aan (huur)
woningen in het middensegment. 
Transformatiegebieden aan ov-
knooppunten kunnen ruimte bieden 
aan deze betaalbare woningen. 

De ov-stationsgebieden zijn door hun 
uitstekende verbinding met de rest van 
de regio zeer kansrijke gebieden voor 
stedelijke transformatie. Door middel 
van het transformeren van verouderde 
locaties rondom deze belangrijke 
stationsgebieden, en het toepassen 
van verdichting, bieden deze gebieden 
heel veel kansen, mede door de 
toestroom van nieuwe inwoners en 
bedrijvigheid.

Metrolijn 54 verbindt het centrum, 
Duivendrecht, Amsterdam Bijlmer 
ArenA en universitair medisch 
centrum AMC met elkaar. De lijn is 
begin jaren ’80 van de vorige eeuw 
voltooid. Vandaag de dag vormt 
deze metrolijn een stedelijke as 
vanaf het centrum van Amsterdam, 
langs de kern Duivendrecht tot 
Zuidoost en momenteel zijn er diverse 
woningbouwplannen aan deze 
metrolijn. Het station Van der Madeweg 
ligt naast het Entrada gebied. Dit 
station is een overstapstation en is 
goed verbonden met overige ov-lijnen. 
Naast lijn 54 stoppen er lijn 50 en 53. 

Ruimtelijke context
 
Positie Duivendrecht
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Entrada is een kantorenlocatie in een woonomgeving

Entrada als beoogde woonwijk doet mee in de rijke differentiatie van bestaande woonmilieus in Duivendrecht 

Duivendrecht grenst als één van 
de twee kernen van de gemeente 
Ouder-Amstel direct aan een aantal 
gemeentelijke deelgebieden waarin 
grote veranderingen plaatsvinden. 
Ten noorden van de A10 en ten 
westen van de metro- en treinsporen 
langs Duivendrecht, ontwikkelt 
het industrie- en kantorengebied 
Amstel Businesspark Zuid zich tot 
de gemengde Werkstad Overamstel. 
Met de komst van woningen op de 
locatie van Entrada wordt invulling 
gegeven aan een gemengd stedelijk 
gebied, daarnaast zorgt dit voor een 
impuls voor het winkelcentrum in het 
Dorpshart en versterkt de kans op een 
goede fietsverbinding over de A10. 

Aanvullend kan de sociale veiligheid 
in het gebied verbeterd worden door 
het versterken van de openbare ruimte 
en de onderlinge verbindingen met 
omliggende bebouwing, in combinatie 
met de aanpak van het gebied rondom 
het metrostation. De 16 haltes aan 
de lijnen 54 en 53 worden momenteel 
grootschalig gerenoveerd (gereed 
medio 2018). De haltes worden beter 
toegankelijk, belangrijk vanwege 
de verwachte toename van het 
gebruik van de metro. Met deze open 
uitstraling draagt het vernieuwde 
metrostation Van der Madeweg bij aan 
de vergroting van de sociale veiligheid 
in het gebied en zal het station veel 
huidige en toekomstige gebruikers van 
en naar Entrada prettig verwelkomen.

Ruimtelijke context
 
Entrada in Duivendrecht
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Nieuwe visie voor Entrada en omgeving [Ruimtelijk-economische Visie Amstel Business Park Zuid 2017]Ontwikkelingsgebied Bajeskwartier

Etrada
Entrada

Entrada

Amstelkwartier en Bajeskwartier

T

M

M

M

M

M

DE WERKBOULEVARD

DE CULINAIRE 
STRAAT

DE NIEUWE 
STADSSTRAAT

HET BALKON 
AAN DE A10

EILANDEN 
AAN DE VAART

Entrada ligt op het kruispunt van 
belangrijke ontwikkelingen. De Zuidas 
is de meest gewilde kantorenlocatie 
van Nederland. De groei van werken en 
wonen strekt zich inmiddels ook uit tot 
voorbij de S111 (Spaklerweg). Dwars 
daarop staat de zone langs de A2 van 
het Amstelstation tot het AMC. Ook 
hier vinden de komende jaren grote 
ontwikkelingen plaats. 

Onder andere bij het Amstelstation 
zelf, het Amstelkwartier, de nieuwbouw 
woningontwikkeling ter plaatse van de 
Bijlmerbajes met ca. 1350 woningen, 
Werkstad Overamstel, de komst van  
De Nieuwe Kern en de verdichting 
van het ArenA-gebied en Amstel III 
en tot slot verrijst bij het AMC een 
woonproject van ca. 1.500 (studenten)
woningen. De komende jaren komen 
er in dit gebied duizenden woningen 
en nieuwe arbeidsplaatsen bij. Zowel 
de ligging van het gebied als de 
grootschalige transformatie van de 
omgeving, dragen bij aan de grote 
potentie van Entrada. 

Ruimtelijke context
 
Transformatiegebieden
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Nieuwe hoofdstructuur auto en langzaamverkeer [Ruimtelijk-economische Visie Amstel Business Park Zuid 2017]

Toegankelijkheid van Entrada en Duivendrecht met het openbaar vervoer

Mogelijke fietsverbinding

Entrada is zeer gunstig  en centraal 
gelegen in de Amsterdamse regio. 
Zoals eerder genoemd biedt de 
ligging aan de metrolijnen zeer goede 
verbindingen met de Amsterdamse 
woon-werkgebieden en recreatiezones. 
Maar de gunstige ligging alleen zorgt 
niet voor het prettig verblijven en 
verplaatsen in en om het gebied. Het 
verbeteren van de directe omgeving 
van de stations en goede routes 
naar de haltes zijn essentieel, zeker 
in de avonduren. Prettige en veilige 
routes ontstaan onder andere door 
overzichtelijkheid en goede verlichting. 

Het mogelijk verbinden van de A10 met 
de Van der Madeweg voor autoverkeer, 
sluit niet goed aan bij de gedachte 
om Entrada te transformeren naar 
een woongebied, gezien de toename 
aan verkeersdruk ten aanzien van het 
woon- en leefklimaat en de barrière die 
hierdoor gevormd zal worden tussen 
Entrada en Duivendrecht. Daarom is 
een verbinding tussen de A10 en de 
Van der Madeweg in beginsel niet 
meegenomen in deze visie. Gemeente 
Ouder-Amstel en Amsterdam werken 
aan een mogelijke fietsverbinding 
over de A10 direct ten noordoosten 
van Entrada. Deze fietsbrug zou de 
verbinding van Duivendrecht met de 
regio nog meer versterken.

Ruimtelijke context
 
Verkeer en mobiliteit

Fietsbrug
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Plangebied en locatie Entrada

Locatie Entrada

Plangebied

Het Entrada gebied is momenteel een 
monofunctioneel kantorengebied met 
verschillende bedrijven waar mensen 
voornamelijk heen gaan om te werken. 
Entrada is zeer goed verbonden met 
de A10 en het ov, maar het gebied 
is vanwege de barrières zoals de 
taluds en de doodlopende weg, niet 
goed verbonden met de rest van 
Duivendrecht. Ook staat de eenzijdige 
kantoorfunctie onder druk. Ondanks 
de aantrekkende kantorenmarkt 
is de verwachting dat de huidige 
situatie van het Entrada gebied niet 
toekomstbestendig is. 

Ruimtelijke context
 
Huidige situatie
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Om de huidige situatie goed in kaart 
te brengen is met adviseur Metafoor 
Ruimtelijke Ontwikkelingen en in 
samenwerking met de gemeente 
verkennend onderzoek gedaan naar  
de volgende aandachtsgebieden.  
Deze zullen in de vervolgfase verder 
worden uitgewerkt.

Flora en fauna

Voor het gebied Entrada is in juni 2017 
een quickscan inzake de (mogelijk) 
aanwezige flora en fauna uitgevoerd. 
Er zijn in het plangebied geen 
beschermde planten waargenomen. 
Er zijn geen (nesten van) jaarrond 
beschermde vogelsoorten 
aangetroffen. Het gebied is daarnaast 
niet geschikt voor amfibieën en 
reptielen door het ontbreken van 
geschikt habitat. Mogelijk verblijven 
er wel vleermuizen in het gebied. In de 
volgende fases zal hier verder rekening 
mee worden gehouden. 

Waterhuishouding

Op basis van een advies van 
Waternet heeft adviseur Metafoor 
de oppervlaktes van verhard terrein, 
onverhard terrein en water berekend. 
Deze gegevens zijn vergeleken met 
de stedebouwkundige opzet van de 
ontwerpvisie en de resultaten zullen 
verder meegenomen worden in het 
uitwerken van de vervolgfase. 

Luchtkwaliteit

Uit de NSL-monitoringstool (v.d. 
Rijksoverheid) blijkt dat bij het 
gebied Entrada ruimschoots wordt 
voldaan aan de grenswaarden 
voor de concentraties aan 
luchtverontreinigende stoffen. 

Bodemgesteldheid

Uit de bestaande funderingsadviezen 
en het Dino-loket is een goed beeld 
van de grondopbouw verkregen. 
De bodemkwaliteit zal in een latere 
fase verder onderzocht worden. Het 
draagvermogen van de bodem lijkt in 
orde. Eerdere onderzoeken laten zien 
dat de draagkrachtige laag zich bevindt 
vanaf een diepte van circa 21 meter 
onder NAP (circa 22 meter onder het 
maaiveld). De verwachting is dat ook 
op diepere niveaus de draagkrachtige 
laag aanwezig is. Nader onderzoek  
zal dit moeten aantonen.

Ruimtelijke context
 
Analyse huidige situatie

Geluid

Het akoestisch onderzoek (mei 2017) 
heeft aangetoond dat er aan de randen 
van het plangebied sprake is van 
hoge geluidsbelastingen vanwege 
het treinverkeer en de A10. De 
consequenties van de overschrijding 
van de maximale waarde voor de 
cumulatieve geluidsbelasting is dat er 
dove gevels en/of vliesgevels dienen 
te worden toegepast op delen van het 
plan. 

Echter zal er zonder extra maatregelen 
bij de geluidsbron nog steeds geluid 
het gebied binnendringen, waardoor er 
onvoldoende een geluidsluw leefgebied 
ontstaat. Naar verwachting zullen 
geluidsschermen langs het spoor, ook 
lagere schermen, voor een behoorlijk 
deel van de westelijk gelegen 
woningen en de openbare ruimte 
de geluidsbelasting van het spoor 
aanzienlijk verlagen. Het zelfde geldt 
voor de geluidsbelasting vanwege 
de afrit van de A10. Het plaatsen 
van een geluidscherm langs de afrit 
kan voor veel woningen voordeel 
bieden. Hier dient in samenspraak 
met de gemeente, Prorail, GVB en 
Rijkswaterstaat op in te worden 
gezet. Alternatief is dat de gehele 
west- en noordzijde van Entrada wordt 
dichtgezet met een doorlopende 
bouwmassa van minimaal 25 meter 
hoog, wat stedenbouwkundig gezien 
niet wenselijk is.

Bezonning/schaduw

Een groot deel van de schaduw 
gedurende de dag valt op de zijde 
van het spoor en de afslag van de 
A10. ’s Avonds valt de schaduw in 
de richting van de jupiterflat.  In de 
stedebouwkundige opzet wordt ingezet 
op het creëren van comfortabele 
verblijfsplekken met zo veel mogelijk 
zonuren voor de bestaande en nieuwe 
bebouwing.  
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Op de afbeeldingen op deze pagina 
zijn de belangrijkste kenmerken van 
de huidige situatie die van invloed zijn 
op de concept stedenbouwkundige 
visie weergegeven. Zo zijn de kabels 
en leidingen en de relatief grote 
hoogteverschillen op en rondom 
Entrada in kaart gebracht. Tevens  
zijn de kadastrale eigendomssituatie 
van de verschillende eigenaren in het 
gebied in  kaart gebracht. Wonam is 
eigenaar van de kantoorgebouwen 
Entrada 100, 300 en 500 (in geel). 

De kaart met de verkeerssituatie laat 
zien hoe de wegen langs Entrada 
lopen, zonder dat deze in de huidige 
situatie met Duivendracht verbonden 
zijn. De geluidsbelastingskaarten 
tonen in de huidige situatie de grote 
geluidsbelasting van het treinverkeer 
en de A10 op en rondom Entrada. 

Ruimtelijke context
 
Analyse huidige situatie
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Referentie: een fietsbrug over A10 

 
De ambitie voor het Entrada gebied is 
het creëren een levendige woonwijk 
met openbaar groen, pleinen en 
aanvullende stedelijke functies 
zoals nieuwe werkplekkenformules 
en kleinschalige horeca. Entrada 
wordt wonen+; Een wijk met een 
stedelijk karakter, goed aangesloten 
op de Werkstad Overamstel en 
het woonmilieu van Duivendrecht. 
Door woningen te ontwikkelen in 
zowel het sociale segment, als het 
vrije sector koop- en huursegment 
waaronder middenhuur, biedt het 
getransformeerde Entrada gebied 
plaats aan een brede doelgroep. 
Entrada wordt een gemengd stedelijk 
woonmilieu met twee verschillende 
werk- en woonsferen: een hoog-
stedelijk milieu langs de A10 en de 
spoorlijn aan de noord- en westzijde 
van de locatie, met werkplekken 
en bedrijvigheid in de plint, wonen 
daarboven; en een groener laagbouw 
milieu met voordeuren aan de straat, 
geïntegreerde woonwerkwoningen en 
kleinschalige voorzieningen aan de 
zuid- en oostzijde. 

jong werkenden, stellen en jonge 
gezinnen, die door de druk op de 
woningmarkt lastig aan een geschikte 
woning kunnen komen, kunnen 
zich juist op Entrada settelen in een 
woning die aan hun wensen voldoet. 
Bijvoorbeeld jonge Duivendrechters 
die uit huis gaan, of juist hun ouders 
die kleiner zouden willen wonen, 
vinden op Entrada hun nieuwe thuis 
in hun vertrouwde omgeving. Nieuwe 
inwoners van Duivendrecht waarderen 
de uitstekende verbinding van Entrada 
met de regio vanwege de goede ov-
knooppunten en de mogelijkheid 
om direct de A10 op te rijden vanuit 
de parkeergarage. Het Dorpshart 
op loopafstand, een school met een 
veilige fietsroute ernaartoe, alle 
voorzieningen binnen handbereik en 
een hoogwaardige openbare ruimte 

met pleinen en een waterplas is wat 
deze plek zo onderscheidend maakt. 
Naast de jong werkenden en de 
jonge gezinnen, vindt ook de oudere 
doelgroep hier zijn plek. De mogelijk-
heid om langer zelfstandig te blijven 
wonen, in een gelijkvloers appartement 
met liften, met alle voorzieningen op 
loopafstand en de verbondenheid met 
de regio door het fijnmazige netwerk 
van ov-lijnen, is een prettig vooruitzicht 
voor deze doelgroep. 

Door de komst van nieuwe bewoners, 
kan het zijn dat niet alle huidige 
maatschappelijke voorzieningen in 
de omgeving voldoende capaciteit 
hebben. In overleg met de gemeente 
worden maatschappelijke voor-
zieningen toegevoegd in het 
programma. Hierbij kan men denken 
aan een school en zorg gerelateerde 
voorzieningen. 

Daarnaast is het de ambitie om naast 
de woningen en de maatschappelijke 
voorzieningen ook allerlei werkplekken 
in het gebied te creëren. Zo zullen er 
flexibele kantoorachtige werkplekken 
komen, maar ook atelierwoningen 
zullen hun plek krijgen op Entrada. 

Aanvullende voorzieningen zullen 
bestaan uit winkels en horeca en 
mogelijk detail handel, zonder daarmee 
de concurrentie aan te gaan met het 
Dorpshart. 

In het kader van het nog op te stellen 
stedenbouwkundig plan zal verder 
onderzoek naar het programma en de 
verdeling daarvan plaatsvinden. 

De komst van deze nieuwe 
doelgroepen en  voorzieningen in 
de gemengd stedelijke woonwijk 
Entrada zal zorgen voor een impuls 
voor heel Duivendrecht. Het Dorpshart 
krijgt een  groter verzorgingsgebied 
en daarnaast ontstaat er een grote 
mate aan diversiteit in het woon- en 
werkprogramma zet Duivendrecht op 
de kaart binnen de metropoolregio.

Concept

Doelgroepen
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Hoogstedelijke woonwijk Andreas Ensemble

Hoogbouw met plint
Slanke torens
Veel en diverse openbare ruimten
Open zichtlijnen

Kleinschalig en hoogbouw
Slanke torens
Diversiteit aan typologieën
Centrale openbare ruimte
Collectieve dak- en binnentuinen
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Om de ambitie voor Entrada waar 
te maken, en betaalbare woningen 
voor jong werkenden, stellen, 
senioren en jonge gezinnen te kunnen 
realiseren, is het belangrijk dat er 
van het begin af aan gewerkt wordt 
aan een haalbaar plan. Ook dient 
er rekening gehouden te worden 
met het realiseren van voldoende 
maatschappelijke voorzieningen. Om 
de woningen betaalbaar te houden, en 
maatschappelijke voorzieningen én 
werkplekken te kunnen realiseren, is 
een hogere dichtheid dan Duivendrecht 
gewend is, benodigd. Naar onze 
overtuiging kan dit middels een 
kwalitatief hoogwaardig en passend 
stedenbouwkundig model worden 
geïncorporeerd. 

Het ontwerp van een wijk met hogere 
dichtheden kan op verschillende 
manieren vorm krijgen. Op de 
volgende pagina is een studie naar de 
verdeling van dichtheid op Entrada 
weergegeven. Omdat openbare ruimte 
en groen een belangrijke rol speelt in 
de herontwikkeling van Entrada, heeft 
een variant met afwisselend hoge en 
lage (woon)gebouwen, wat een groen 
plein mogelijk maakt, onze voorkeur. 
Door functies te stapelen, en hoogte 
accenten toe te passen, is er met 
dezelfde dichtheid meer functionele 
openbare ruimte te maken. 

Concept

Gemengd stedelijke woonwijk

Studie stedenbouwkundige modellen

Compact en kleinschalig
Lage en compacte bebouwing
Collectieve daktuinen
Relatief minder openbare ruimte

Blok structuur
Lage en compacte bebouwing
Collectieve daktuinen
Relatief minder openbare ruimte



37 36

De uitgangspunten in de visie op deze 
locatie gaan uit van een grid met negen 
kavels, waarvan zeven kavels bebouwd 
worden. Dit grid biedt te mogelijkheid 
om op verschillende plekken aan te 
sluiten aan Duivendrecht en om te 
spelen met de invulling van de kavels. 
Twee centrale kavels bieden groene 
openbare ruimte die aan ieder van de 
zeven bebouwde kavels grenst. 

Ook verbindt deze ruimte de openbare 
ruimte aan de Van der Madeweg 
met de groene fietsroute langs de 
Neptunusflats en de waterplas.  
De noord- en westzijde van Entrada 
hebben een hoogstedelijk karakter, 
passend bij de stedelijke bebouwing 
en transformaties aan de overkant van 
de snelweg en het spoor. De zuid- en 
oostzijde van Entrada hebben een 
dorpser karakter, aangesloten aan 
Duivendrecht. 

Concept

Uitgangspunten

VerbindingDifferentiatie

VergroeningStedenbouwkundige gelaagdheid Identiteit
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Aansluiting: Entrada wordt toegankelijker door verhoogd maaiveld (parkeergarage)

Geluidsbelasting: Hogere bebouwing langs de spoorzone en de A10 creëert twee verschillende woonsferen
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Hoogbouw als buffer tegen geluidsoverlast  zorgt voor kansen voor verdichting, openbare ruimte en groen

Ingezet wordt om Entrada te 
transformeren naar een gemengd 
stedelijk woonmilieu. Een goede 
stedenbouwkundige inpassing is 
daarbij een randvoorwaarde. Onze 
ambitie is om met (woon)gebouwen, 
die inspelen op de bestaande 
bebouwing en het karakter en de 
eigenschappen van de buurt en nabije 
omgeving, een passende vorm van 
verdichting te creëren voor Entrada. 

Verstedelijking betekent niet alleen 
meer woningen, maar ook een andere 
manier van verblijven, waarin wonen, 
werken, vrije tijd, sporten, leren en 
ontmoeten dicht bij elkaar komen. De 
locatie Entrada met de naastgelegen 
metrohalte, leent zich voor een 
hogere concentratie van programma 
van woningen en andere functies 
zoals werken, maatschappelijke 
dienstverlening en ontmoeting. 
Hierdoor worden de kansen van de 
locatie benut en is het mogelijk een 
hoogwaardig openbaar gebied te 
realiseren. Daarnaast leidt dit ook voor 
veiligheid in de vorm van meer mensen 
op straatniveau, maar vooral ook door 
de aanwezigheid van wonen en werken 
in het gebied, bedrijvigheid in de plint 
of woon-werk combinaties.

Het corrigeren van het hoogteverschil 
zorgt voor een veel betere aansluiting 
met de omgeving . Aan de kant van 
het spoor en de A10 is hoogbouw 
of hogere bebouwing vanuit de 
geluidsproblematiek noodzakelijk 
en ruimtelijk gepast. Hierdoor 
ontstaat er tevens meer ruimte 
voor groenvoorzieningen, prettige 
openbare ruimte, pleinen en een 
park. Een groene openbare ruimte als 
een strategie voor verbinding maakt 
Entrada aantrekkelijk voor bewoners 
en bezoekers. Veel aandacht is besteed 
aan optimale zontoetreding.

Een van de voordelen van 
verstedelijking is de omschakeling van 
de auto als primair vervoersmiddel, 
naar het gebruik van openbaar vervoer 
en de langzaam verkeerroutes voor 
voetgangers en fietsers. Een hoge 
prioriteit ligt bij het creëren van een 
gemengd stedelijk woongebied 
waarin het vanzelfsprekend is om zich 
te voet en te fiets te verplaatsen of 
gebruik te maken van het openbaar 
vervoer. Hierdoor zijn er minder 
autoparkeerplekken nodig in het 
gebied. De nieuwe fietsbrug over de 
A10 is hiermee van wezenlijk belang 
voor het plan. Deze fietsverbinding 
over de A10 en de route daarnaartoe 
biedt ook kansen voor de verbinding 
tussen Entrada en de flats van Eigen 
Haard. 

Concept

Stedenbouwkundige principes
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Verschillende bouwhoogtes rekening houdend met zon en uitzichten

Veel diversiteit in bebouwing door verschillende bouwhoogtes, materialen en architectuur

Fietsaansluiting over de A10 zorgt voor een groene verbinding tussen Entrada, Duivendrecht en Amsterdam met adressen 
aan het park

Stedelijke structuur: Negen kavels met een park als groen hart
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Referentie woontoren 70 meter hoogte
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Massastudies van verschillende miximumhoogtes

50m max hoogte

70m max hoogte

De verdeling van de massa op de 
negen kavels, rekening houdend 
voldoende openbare ruimte, kan op 
verschillende manieren. In deze massa 
studies is te zien hoe in gebieden met 
vergelijkbare dichtheden de massa 
verdeeld is, en hoe de verdeling van 
de massa op Entrada kan zijn bij 
verschillende maximum hoogtes. Er 
zijn studies verricht naar een maximum 
hoogte van 50, 60 en 70 meter. 

Bij meer hoogte accenten, wordt 
het plan slanker en speelser. Bij 
minder hoogte accenten krijgt het 
plan een blokachtige structuur en is 
het ensemble minder ruimtelijk. Wij 
zijn van mening dat een combinatie 
van hogere en lagere accenten, met 
een maximum hoogte van 70 meter 
(beperkt tot het meest Noordwestelijke 
(woon)gebouw), leidt tot een ruimtelijk 
plan met speelsere uitstraling en meer 
aantrekkelijke, functionele groene 
openbare ruimte. 

Concept

Massastudies

60m max hoogte
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Woongebieden met hoge dichtheid in Amsterdam in vergelijking met Entrada

Concept

Dichtheid studies
Andreas Ensemble Java-eiland

Entrada Gershwin / zuidas

Andreas Ensemble
won/ha 106

fsi 2.8
groen 11%

Entrada
won/ha 228
fsi 2.3
groen 15%

Java-eiland
won/ha 200
fsi 1.7
groen 10%

Gershwin / zuidas
won/ha 138
fsi 2.8
groen 5%
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195m

220m 200m 320m
120m
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280m

Mede op verzoek van de stakeholders 
hebben wij een vergelijkende analyse 
gedaan naar de bebouwingsdichtheid 
van verschillende Amsterdamse 
gebiedsontwikkelingen. Deze zijn 
hiernaast weergegeven en behoeven 
verdere toelichting.

Een methode om dichtheid weer te 
geven is de FSI (floor space index) 
methode waarbij het aantal vierkante 
meter vloeroppervlak gedeeld wordt 
door de afmeting van de locatie 
waarop het project staat. Hierbij 
is het van belang welke openbare 
ruimte wel en niet bij de afmeting 
van de locatie wordt gerekend. Een 
andere meetmethode is het bepalen 
van het aantal woningen per hectare 
(won/ha). Echter worden hierin niet 
de (maatschappelijke en overige) 
voorzieningen meegerekend, waardoor 
een gebied met een hogere dichtheid, 
minder woningen per hectare kan 
tellen. In de naastgelegen analyse is 
een aantal locaties met vergelijkbare 
afmetingen weergegeven. De FSI’s en 
won/ha’s verschillen per locatie. 

Het vergelijken van dichtheden van 
gebieden middels FSI’s en won/ha’s 
is lastig. Beeldkwaliteit speelt ook 
een grote rol in de ervaring van de 
dichtheid van een gebied.

Het bepalen van een passende 
dichtheid, een passende bouwmassa 
en een passend aantal woningen, is 
belangrijk in deze fase van het project. 
Daar willen we bij benadrukken dat 
de bouwmassa, beeldkwaliteit en 
gebruikskwaliteit van een gebied in 
onze ogen bepalender zijn voor het 
vinden van een passende bebouwing 
dan het streven naar een aantal 
woningen per hectare of een FSI. 

In de zoektocht naar een passende 
bouwmassa is ten opzichte van 
eerdere stedenbouwkundige modellen 
een bouwblok  aan de Van der 
Madeweg eruit gehaald en daarmee 
groene openbare ruimte en meer 
verbinding met Duivendrecht in de visie 
is toegevoegd. Wij zijn van mening 
dat hierdoor de beeldkwaliteit en 
gebruikskwaliteit van het gebied verder 
is toegenomen naar een passend 
stedenbouwkundig model. 

Overigens hebben wij ook het 
groenpercentage als indicatie 
toegevoegd. Een criterium waarop 
Entrada goed scoort. De openbare 
ruimte en groen is een zeer belangrijke 
drager voor het Entrada als gemengd 
stedelijke woonwijk.
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Bij het overwegen van hoge accenten 
in het ontwerp, is ook een studie 
verricht naar de zichtbaarheid van 
deze hogere gebouwen. Vanaf een 
achttal plekken in de omgeving van 
Entrada is bestudeerd in hoeverre 
de massa met hoogte accenten te 
zien zal zijn. De acht plekken zijn 
op het kaartje gemarkeerd met een 
v’tje die de kijkrichting aangeeft. De 
foto’s met daarin de concept massa 
verwerkt, zijn gemaakt vanaf deze 
gemarkeerde punten, kijkend in de 
richting van Entrada. In de foto’s geeft 
een stippellijn de bebouwing aan die 
niet zichtbaar is vanaf dat punt. Een 
doorlopende lijn met een ingekleurd 
vlak geeft aan dat dat deel van de 
bebouwing wel zichtbaar is vanaf dat 
punt. 

De conclusie van deze studie is 
dat de massa zoals in deze visie 
is weergegeven niet of nauwelijks 
zichtbaar is vanuit het  Dorpshart en 
vanaf de Kruizemunthof. De bebouwing 
is wel zichtbaar vanaf het metrostation 
Van der Madeweg en vanaf de Van 
der Madeweg zelf ten zuidwesten van 
Entrada (kaartjes 5 en 6). 

Concept

Zichtbaarheid 1
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Andreas Ensemble, AmsterdamMassena Kwartier, Parijs

220m
200m

300m

100m

Massena Kwartier, Parijs Andreas Ensemble, Amsterdam

Om een beeld te krijgen van de 
ambitie voor het gebied, is een tweetal 
referenties weergegeven. Hierbij willen 
we benadrukken dat het niet mogelijk 
is een referentie aan te dragen die één 
op één overeenkomt met de situatie op 
Entrada. 

Deze twee weergegeven locaties, 
Massena Kwartier in Parijs en het 
Andreas Ensemble in Amsterdam, 
geven een idee van de beeldkwaliteit 
die wij na willen streven in het 
uitwerken van de gebiedsambitie. 
De beelden gaan niet zo zeer over 
de architectuur, maar juist over 
verkaveling, volume en het ensemble 
met laag- en hoogbouw. 

Concept

Beeldkwaliteit en referenties
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Op de ambitie voor het gebied weer te 
geven, zijn de studies en het concept 
vertaald in een stedenbouwkundige 
opzet. Het gebied heeft een open 
relatie met zijn omgeving middels een 
ontwikkelingsstructuur van negen 
kavels waarin twee centrale kavels 
het groene hart van de woonwijk 
vormen. Een autoluw maaiveld met 
het (bewoners)parkeren onder de 
bebouwing en een mogelijkheid tot 
kort parkeren op het maaiveld. 

Entrada wordt een gemengd stedelijk 
woonmilieu met twee verschillende 
woonsferen: een hoogstedelijk 
milieu langs de A10 en de spoorlijn 
aan de noord- en westzijde van de 
locatie met bedrijvigheid in de plint 
en wonen daarboven, en een groener 
laagbouwmilieu met voordeuren 
aan de straat en geïntegreerde 
woonwerkwoningen en kleinschalige 
voorzieningen. 

Op de volgende pagina’s is een aantal 
impressies te zien waaruit blijkt hoe 
het gebied kan transformeren ten 
opzichte van de huidige situatie en hoe 
de openbare ruimte eruit zou kunnen 
zien vanaf de Van der Madeweg of de 
Zonnehofflats. 

Uitwerking stedenbouwkundige visie

Gebiedsvisie

Massena kwartier, Parijs
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Uitwerking stedenbouwkundige visie

Mogelijke nieuwe situatie

Huidige situatie
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Uitwerking stedenbouwkundige visie

Verkeer en mobiliteit

Om Entrada op een prettige manier aan 
te laten sluiten op de omgeving, en de 
negen kavels op een prettige manier 
met elkaar te verbinden, zal het gebied 
primair ontsloten worden vanaf de Van 
der Madeweg. De A10 verbinding en 
naar Amsterdam blijft wel behouden als 
extra plus voor het gebied. Een directe 
autoverbinding tussen de A10 en de 
Van der Madeweg is geen optie voor de 
verdere ontwikkeling van het Entrada 
gebied vanwege mogelijk sluipverkeer. 
Om die reden is het voor ‘doorgaand 
verkeer’ onmogelijk om via de afslag 
van de A10 naar Entrada door te rijden 
naar de Van der Madeweg. Dit geldt 
ook voor de parkeergarage die zowel 
vanaf de A10 als de Van der Madeweg 
toegankelijk is. De primaire ontsluiting 
van het gebied voor auto’s aan de Van 
der Madeweg zorgt voor een goede 
ontsluiting met Duivendrecht en voor 
een prettig autoluw woonmilieu.

Omdat Entrada een gebied wordt 
voor voetgangers en fietsers is de 
toekomstige fietsbrug over de A10 
een manier om Duivendrecht beter en 
veiliger te bereiken vanuit Amsterdam 
en Zuidoost. Voetgangers zijn overal 
welkom dus voor bewoners en 
bezoekers vanuit de metrohalte is 
een prettige, toegankelijke en groene 
verbinding ontworpen.

In de volgende fase van het project, 
in het uitwerken van de visie, zal een 
verkeersonderzoek worden verricht 
waaruit zal blijken hoe de wegen en 
voet- en fietspaden daadwerkelijk 
vormgegeven kunnen worden.

Om de langzaamverkeer verbinding 
met het Dorpshart te versterken, 
houden we er rekening mee dat de 
huidige paden tussen Entrada en de 
Zonnehofflats kwalitatief geüpgraded 
zullen moeten worden. In een volgende 
fase kan verder uitgewerkt worden 
hoe we deze barrière om naar het 
Dorpshart te lopen of fietsen kunnen 
verzachten of kunnen wegnemen. 



61

19uitwerking - bewoners parkeren

3040

80 80 80

80 80

62

62

30

40 76 76 30

80

80

30
9898

24

24

24

24 12

24 24

12

24 24

24

12 12

12
 60

Parkeren indicatief

Aantal parkeerplekken: ca. 700
Aantal fietsparkeerplekken: ca. 2000

1

2 3

Uitwerking stedenbouwkundige visie

Parkeren

Het parkeren vindt ondergronds plaats 
in drie te faseren parkeerbakken met 
ongeveer 700 parkeerplekken. De 
benodigde parkeernorm is afhankelijk 
van de woontypologie en zal later 
vastgesteld worden. Mocht tijdens de 
uitwerking van de visie blijken dat een 
parkeerbak per bebouwde kavel c.q. 
gebouw de realisatie ten goede komt, 
zou dat principe ook uitgewerkt kunnen 
worden. Het fietsparkeren zal tevens 
voor bewoners in de kelder gesitueerd 
zijn. Hierdoor zal de straat autoluw 
worden en zullen er geen grootschalige 
fietsenstallingen in het zicht op straat 
zijn. Deze autoluwe straten worden 
na een verkeerskundig onderzoek in 
de volgende fase uitgewerkt in het 
stedenbouwkundige plan.

In onderstaande tabel is de indicatieve 
verdeling van parkeren weergegeven. 
Daar is ook het fietsparkeren in 
meegenomen. In de plattegrond 
hiernaast is een indicatieve plattegrond 
van een mogelijke parkeeroplossing 
weergegeven. 

Mogelijke 
uitbreiding/-
koppeling 
van garages

Pakeerveld

Fietsenstalling

Inrit autos

Inrit fietsen
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Uitwerking stedenbouwkundige visie

Openbare ruimte en groen

In de ruimtelijke visie voor Entrada 
wordt veel waarde gehecht aan de 
openbare ruimte en het groen als 
ruimtelijke en verbindende drager. 
In de visie zijn drie niveaus van 
openbare ruimte en groen bedacht. 
Allereerst omringd de bebouwing 
twee centrale kavels, te ontwikkelen 
als een groen hart en plein voor de 
woonwijk. De afmeting van het plein 
bedraagt ca. 44 bij 128 meter, wat ter 
referentie ongeveer vier keer zo groot 
is als het plein voor het Dorpshuis in 
Duivendrecht. De verhouding tussen 
het aantal vierkante meter openbare 
ruimte en de voetafdruk van de 
bebouwing op de locatie is circa 50/50. 
Wanneer de openbare ruimte van het 
gehele plangebied meegerekend wordt, 
is het aandeel openbare ruimte nog 
substantieel groter. Ten tweede zorgt 
een aantal openbare ruimten op de 
juiste plekken voor toegankelijkheid 
van Entrada voor bezoekers en 
omwonenden. De openbare ruimten 
zijn zo gepositioneerd dat er wordt 
gezorgd voor optimale zoninval en 
kleinschalige horeca. 

Verder zijn er binnen de bebouwde 
kavels groenvoorzieningen bedacht in 
de vorm van collectieve binnenhoven, 
groendaken en groene gevels. Veel 
groen zal een goede manier zijn om 
de warmte van een stedelijk milieu te 
beheersen in de zomer maanden en  
de luchtkwaliteit goed te houden. 

In de visie is een kwalitatieve upgrade 
van de waterplas meegenomen, met 
daarlangs de fietsbrug over de A10. 
De fiets- en openbare groenzone van 
circa 30 meter breed tussen de nieuwe 
bebouwing aan de oostzijde en o.a. 
de Neptunesflats wordt hoogwaardig 
ingericht met zoveel mogelijk behoud 
van de huidige bomen.

De openbare ruimtes in en om het 
Entrada gebied functioneren als 
groene dragers en als verbinding 
van Entrada met Duivendrecht voor 
zowel voetgangers, fietsers als lokaal 
autoverkeer. 

Openbare ruimte locatie: 10.990 m²
Bebouwing voetafdruk locatie: 11.850 m²



65 64

Uitwerking stedenbouwkundige visie

Zicht op het park, 
kijkend richting de Van der Madeweg
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Zicht vanaf de plas
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Uitwerking stedenbouwkundige visie

Zicht vanaf Neptunus
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Uitwerking stedenbouwkundige visie

Zicht tussen Entrada en Neptunus
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VERDICHTING
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WATER

SOCIALE COHESIE

GROEN

MOBILITEIT

Uitwerking stedenbouwkundige visie

Duurzaamheid gebiedsniveau

Een duurzaam woon- en werkgebied 
op Entrada vraagt om een integrale 
aanpak. De thema’s die we hanteren 
op gebiedsniveau zijn: verdichting, 
mobiliteit, water, energie, grond, 
gezondheid en sociale duurzaamheid. 
Veel van de thema’s zijn vooral effectief 
als ze op de schaal van de buurt of 
wijk worden toegepast, maar op 
kavelniveau zijn ook goede resultaten 
te behalen. Deze toepassingen worden 
verder uitgewerkt in de volgende fase, 
wanneer de bebouwing steeds meer 
vorm krijgt. 

Wonam is reeds een pilot gestart met 
betrekking tot gezondheid middels het 
plaatsen van een CityTree op Entrada. 
De CityTree bestaat uit een zitbankje 
met daarachter een verticale muur van 
mossen. De groene muur filtert en haalt 
CO2, stikstof en fijnstof uit de vervuilde 
lucht. 

De CityTree kan constant gemonitord 
worden dankzij ingebouwde sensoren 
die middels zonnepanelen van 
elektriciteit worden voorzien. De 
CityTree heeft de capaciteit van 
275 stadsbomen en kan daarmee 
bijdragen aan een schone en duurzame 
leefomgeving. Met deze technologie 
start Wonam een proef met het 
gebruik van groene gevels in haar 
woongebouwen.

De hogere bebouwing aan de kant van 
het spoor en de A10 biedt beschutting 
voor het geluid omdat gebouwen een 
hoogte van ongeveer 25 meter het 
geluid weren uit het Entrada gebied. 
Toch kan de stedenbouwkudige 
opzet niet al het geluid wegnemen. 
Om die reden wordt in overleg met 
onder andere gemeente Ouder-
Amstel, gemeente Amsterdam en de 
Vervoersregio, onderzocht of middels 
geluidschermen bij de bron, het geluid 
van het spoor en de A10 nog verder af 
kan nemen. 

GEZONDHEIDVERDICHTING

ENERGIESOCIALE COHESIE GROEN

MOBILITEIT
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Geluidshinder

Oplaadpunt elektrische auto Recreatie

Zonne energie

Waterfilterinstallaties

Natuurlijke ventilatie

Groene gevel

Uitwerking stedenbouwkundige visie

Duurzaamheid gebouwniveau

Duurzaamheid op gebouwniveau 
vraagt om een andere aanpak dan 
duurzaamheid op gebiedsniveau. 
Vooral energie, gezondheid, circulair 
bouwen en toekomstbestendigheid 
spelen hier een rol. Door het opwekken 
van zonne- energie, het plaatsen van 
waterfilterinstallaties, het toepassen 
van natuurlijke ventilatie, groene 
gevels, dove gevels en het maken van 
recreatiezones, worden de gebouwen 
duurzaam zowel energetisch duurzaam 
als sociaal duurzaam. 

In een volgende fase, wanneer het 
stedenbouwkundige ensemble vorm 
krijgt, zal het slim plaatsen van 
gebouwen ten opzichte van elkaar bij 
kunnen dragen bij het verminderen 
van de energievraag van woningen. 
Daarnaast zijn op de gebouwen 
technologieën toe te passen voor 
bijvoorbeeld het opwekken van energie 
voor de woningen, de werkplekken en 
de voorzieningen. Het slim ontwerpen 
van de woningen en het kiezen van 
duurzame materialen kan bijdragen 
in de toekomstbestendigheid van 
de functies. Wanneer de visie is 
vastgesteld, zal duurzaamheid in een 
volgende fase integraal meegenomen 
worden in het ontwerp. 
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Uitwerking stedenbouwkundige visie

Veiligheid en levendigheid

Om de nieuwe woonwijk met 
aanvullende voorzieningen, naast 
levendig, ook veilig te maken, wordt 
onder andere gericht op het maken van 
een heldere verkeerssituatie voor zowel 
het autoverkeer als langzaamverkeer. 
De hoofdparkeervoorziening voor 
auto’s komt ondergronds met 
een toegangscontrole om grote, 
onoverzichtelijke, parkeerplaatsen op 
het maaiveld te vermijden. Adressen 
aan het fietspad aan zowel de Van der 
Madeweg als het fietspad tussen de 
Neptunusflat en het nieuwe Entrada 
gebied zorgen voor ogen en oren op 
straat. 

Eveneens aan dit fietspad biedt zich 
de kans om atelierwoningen op de 
begane grond aan de Neptunusflat te 
realiseren om de hiervoor genoemde 
adressen aan weerszijden van het 
fietspad te situeren. Daarnaast draagt 
ook de architectonische uitwerking 
bij aan sociale veiligheid: het nieuwe 
Entrada wordt een plek waar generatie 
op generatie zich thuis moet kunnen 
voelen. Een (t)huis wat de bewoners 
dierbaar is en waar ze trots op 
zijn. Ook ’s avonds zal verlichting, 
bebouwing en levendigheid op straat 
zorgen voor een prettige leefkwaliteit.

Referentie verlichting openbare ruimte
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Uitwerking stedenbouwkundige visie

Kansenkaart

De komst van woningen op de 
plek van Entrada geeft de buurt en 
Duivendrecht als geheel een flinke 
impuls. De nieuwe woningen van 
verschillende woonsegmenten brengen 
nieuwe doelgroepen en inwoners naar 
Duivendrecht. De combinatie van 
wonen met aanvullende voorzieningen 
zoals horeca op de begane grond 
zorgt overdag en ’s avonds voor een 
levendige en veilige omgeving. 

Naast de komst van bewoners in 
het Entrada gebied en de gebruikers 
van de voorzieningen, zullen ook 
de werknemers bijdragen aan de 
levendigheid van het gebied. Aan de 
zijde van de Van der Madeweg komen 
openbare pleinen met voorzieningen 
voor de buurt, maar ook werkplekken 
en daarboven woningen. 

De ruimte tussen de Neptunusflat 
en Entrada wordt een nieuwe 
fietsstraat met woonwerkgebouwen 
en atelierwoningen. De kans of een 
fietsbrug over de A10 neemt toe en 
tot slot krijgen het Dorpshart en de 
winkels een impuls vanwege het 
vergrote verzorgingsgebied. Er komt 
een nieuwe groene openbare ruimte 
bij en de mooie waterplas ten noorden 
van Entrada wordt beter bereikbaar. 
Dit maakt een opwaardering van de 
prettige omgeving van de waterplas 
mogelijk, wat ook voor een toename in 
gebruik zal zorgen. 

In de toekomst is wellicht ook een nog 
betere verbinding met het Dorpshart 
realiseerbaar middels doorbraak in 
de Neptunusflat of een prettigere 
route tussen de Zonnehofflats door. 
Door deze kansen te omarmen wordt 
Entrada een toegankelijke en prettige 
plek om te wonen. De verbinding met 
het Dorpshart vanaf Entrada wordt 
verder uitgewerkt in een volgende fase. 

Hoe deze kansen zich vertalen in 
een stedenbouwkundig ensemble 
en indicatieve bouwenveloppen is 
weergegeven op de volgende pagina’s.

Entrada gezien vanaf de plas

Dorpsplein Duivendrecht
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Hotel

Maatschappelijke 
voorzieningen

Voorzieningen

Werken

Koop

Middenhuur

Sociaal

Uitwerking stedenbouwkundige visie

Wonen, werken en voorzieningen

De indicatieve verdeling van 
woon- en werkprogramma en 
(maatschappelijke) voorzieningen 
is weergegeven in de afbeeldingen 
hiernaast. Het hoofdbestanddeel 
van het nieuwe bouwprogramma 
is een woonprogramma. De 
verkavelingsopzet van de negen kavels 
maakt het mogelijk om een grote 
mate van diversiteit aan woningen te 
realiseren. Er zal een verdeling gezocht 
worden van circa 30% sociale huur 
(conform het beleid van gemeente 
Ouder-Amstel) en vrije sector (midden)
huur en koopwoningen. Naast wonen 
zal het programma bestaan uit een mix 
van werkplekformules en aanvullende 
(maatschappelijke) voorzieningen. 
Denk hierbij aan kleinschalige horeca 
aan het openbare plein bij het park en 
een fietsenmaker aan het pleintje aan 
de Van der Madeweg. Uit nader overleg 
met de gemeente in de volgende 
fase zal duidelijk worden welke 
maatschappelijke voorzieningen, zoals 
scholen en zorgvoorzieningen, er nodig 
zijn. Er is nu reeds rekening gehouden 
met ruimte voor deze maatschappelijke 
voorzieningen. 

De mix van programma zal terug te 
vinden zijn in een aaneenschakeling en 
stapeling van functies, zowel op kavel- 
als gebouwniveau, wat een stedelijk 
en levendig woonmilieu creëert. 
Bovendien wordt gestreefd naar een 
bouw- en een ontsluitingsstructuur 
die flexibel van karakter zijn. Op die 
manier kunnen er in de loop van de tijd 
aanpassingen aan woningaantallen 
(dan wel woninggroottes) en functiemix 
worden doorgevoerd, wanneer daartoe 
aanleiding is. Het plan wint daar mee 
aan duurzaamheid. 

Een overzicht van het indicatieve 
programma op de volgende bladzijden 
weergegeven.

Werken en maatschappelijke voorzieningen

Wonen
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Wonen 89.000 m2

Wonen of Werken (atelier/werk) 2.500 m2

Maatschappelijk 1.500 m2

Plint grootschalig 1.000 m2

Plint kleinschalig (horeca/winkels) 1.000 m2

Werken (bedrijven) 15.000 m2

Totaal ca. 110.000 m2

Parkeren (aantal plaatsen) ca. 700 

Fietsparkeren (aantal plaatsen) ca. 2.000

Aantal inwoners ca. 2.160

FSI 2,3

Woning per hectare ca. 228

Uitwerking stedenbouwkundige visie

Indicatief programma overzicht

In het programma overzicht hiernaast 
is een indicatie weergegeven van 
de verschillende functies en de 
vierkante meters daarvan. Zo is in dit 
overzicht een aantal van ongeveer 
1.075 woningen opgenomen. Van 
deze woningen hebben 275 woningen 
een grootte van 50 m2 GO (26%). 
250 woningen hebben een afmeting 
van 65 m2 GO (23%) en ook 250 
woningen hebben een afmeting van 
85 m GO2 (23%). Het grootste deel, 
300 woningen, heeft een afmeting van 
ongeveer 125 m2 GO (28%). 

Naast het woonprogramma is nog 
een deel wonen of werken (atelier) 
bedacht van ongeveer 2.500 m2. 
Daarnaast is ongeveer 1.500 m2 aan 
maatschappelijke voorzieningen 
opgenomen in het indicatieve 
programma. Functies in de plinten 
van de gebouwen, grootschalig 
en kleinschalig, zullen beiden 
ongeveer 1.000 m2 in beslag nemen. 
De werkplekken voor bedrijven 
zullen bij elkaar ongeveer 15.000 
m2 bedragen. Er is ruimte voor 
ongeveer 700 autoparkeerplekken in 
de parkeergarage en ongeveer 2.000 
fietsparkeerplekken. 

Van de in totaal 1.075 woningen zal 
30% in de sociale sector verhuurd 
worden, 40% zal middenhuur zijn 
en 30% zal vrije sector verkocht of 
verhuurd worden.

Hierbij wordt benadrukt dat dit een 
indicatief programma overzicht is 
en dat deze afmetingen en aantallen 
in het vervolg traject zullen worden 
uitgewerkt.

Op de volgende pagina’s is te zien 
hoe het indicatieve programma 
mogelijk verdeeld kan worden over 
de verschillende bouwblokken. Verder 
is in doorsnedes te zien hoe het 
programma, vertaald in volume, zich 
verhoudt tot de omgeving van Entrada. 
In de vervolgfase wordt het programma 
en de verdeling daarvan verder 
uitgewerkt. 

Middenhuur
40%

Sociaal
30%

Koop
30%

125m2
28%

65m2
23%

85m2
23%

50m2
26%

Woningtype Woninggrootte



Aanvullend programma

Appartement 50 m² GO           

Appartement 60-70 m² GO           

Appartement >80 m² GO 

Aanvullend programma BVO = 5607 m²

BVO = 20.911 m²

Appartementen = 220 

70,50 m

46,50 m

25,50 m

 0,00 m

-3,50 m
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Uitwerking stedenbouwkundige visie

Indicatieve bouwenvelop: hoogstedelijk

Een deel van het programma zal zijn 
plek vinden in een hoogstedelijke 
bouwenvelop. In deze bouw envelop 
is ruimte voor hogere dicht heden, 
met hogere woongebouwen, lagere 
woongebouwen en een grootschalige 
functie in de plint. Deze bouwenvelop 
zal voornamelijk zijn plek vinden aan 
de noord- en westzijde, langs het 
spoor en de snelweg. De gebouwen 
schermen tot een hoogte van 25 meter 
het gebied voor een deel af van geluid 
van het drukke verkeer aan deze zijden 
van de locatie.



Aanvullend programma

Appartement 50 m² GO           

Appartement 60-70 m² GO           

Appartement >80 m² GO 

Aanvullend programma BVO = 1247 m²

BVO = 17.061 m²

Appartementen = 138

16,50 m

 0,00 m

49,50 m

 43,50 m

-3,50 m
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Uitwerking stedenbouwkundige visie

Indicatieve bouwenvelop: middenstedelijk

De hoogstedelijke en laagsstedelijke 
bouwenveloppen worden geschakeld 
door de middenstedenlijke 
bouwenvelop. Deze bouwenvelop biedt 
plaats aan verschillende type woningen 
en verschillende voorzieningen. De 
hoogte van de gebouwen biedt ook een 
schakel tussen de hogere en lagere 
gebouwen.



Aanvullend programma

Appartement 50 m² GO           

Appartement 60-70 m² GO           

Appartement >80 m² GO 

Aanvullend programma BVO = 0 m²

BVO = 12.480 m²

Appartementen = 134 

39,00 m

18,00 m

4,00 m

28,00 m

 0,00 m

-3,50 m -3,00 m
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Indicatieve bouwenvelop: laagstedelijk

Een laagstedelijke bouwenvelop 
heeft een veel lagere dichtheid dan 
de hoogstedelijke bouwenvelop. De 
gebouwen variëren in hoogte, maar zijn 
minder hoog waardoor ze aansluiten 
aan de omgeving. Deze bouwenvelop 
zal voornamelijk zijn plek vinden aan de 
zuid- en oostzijde, aan de kant van de 
Neptunusflat en de Van der Madeweg. 
In de plint van deze ensembles vinden 
kleinschalige voorzieningen hun plaats, 
met daarboven ruimere woningen in 
verschillende typologieën. 
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Uitwerking stedenbouwkundige visie

Indicatieve doorsneden
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Uitwerking stedenbouwkundige visie

Fasering

Een ontwikkeling met een dergelijke 
massa en verschillende eigenaren 
vraagt om een faseringsstrategie. 
De uiteindelijke fasering zal 
beïnvloed worden door verschillende 
factoren, maar uitgaande van 
de eigendomsstructuren, zou de 
hiernaast weergegeven fasering 
een mogelijkheid kunnen zijn. In 
deze mogelijke fasering is rekening 
gehouden met drie fases, waarbij 
de noord- en westzijde als eerste 
ontwikkeld zouden kunnen worden. 
Aansluitend zullen in dit voorbeeld  
de zuidzijde en de oostzijde volgen.   
De faseringsvolgorde is indicatief 
en nader te bepalen, de gelijktijdige 
realisatie van het integrale gebied is 
ook een goede mogelijkheid.
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Bijeenkomsten ten behoeve van Concept Stedenbouwkundige Visie

Bijeenkomsten College B&W Gemeente Ouder-Amstel
•	 Bijeenkomst	College	B&W	18	juli	2017

Bijeenkomsten Gemeenteraad Ouder-Amstel
•	 Bijeenkomst	Gemeenteraad	16	mei	2017
•	 Bijeenkomst	Gemeenteraad	21	september	2017

Adviesteambijeenkomsten
•	 Adviesteambijeenkomst	1:	29	mei	2017
•	 Adviesteambijeenkomst	2:	19	juni	2017
•	 Adviesteambijeenkomst	3:	12	juli	2017
•	 Adviesteambijeenkomst	4:	6	november	2017

Inloopbijeenkomsten buurtbewoners
•	 Inloopbijeenkomst	1:	15	mei	2017
•	 Inloopbijeenkomst	2:	8	november	2017

 100

Participatie en vervolg

Adviesteam en inloopavonden

Al in een vroeg stadium zijn we 
begonnen met het actief informeren 
van belanghebbenden over onze 
plannen middels de media van 
Duivendrecht, zoals publicaties in 
het Weekblad en de website van 
de gemeente, en een informatieve 
bijeenkomst. 

Op 15 mei vond een drukbezochte 
inloopbijeenkomst plaats in 
Entrada 100 voor omwonenden en 
belanghebbenden, die daarvoor ook 
een persoonlijke uitnodiging ontvingen. 
Een behoorlijk aantal bewoners en 
gebruikers van het kantorenpark 
maakten daarvan gebruik. Ze konden 
eerste reacties op de plannen geven en 
bewoners konden zich aanmelden voor 
een Adviesteam als klankbord voor het 
opstellen van de Stedebouwkundige 
visie. Naast omwonenden telt het 
Adviesteam ook vertegenwoordigers 
van de winkeliersvereniging, Vrienden 
van Duivendrecht, de Werkgroep 
Openbare Ruimte en Eigen Haard 
(verhuurder van onder meer de flat 
Neptunus). 

Op 29 mei, 19 juni en 12 juli 
vonden de bijeenkomsten van het 
Adviesteam plaats. Een vierde 
Adviesteambijeenkomst volgt op 6 
november. Op 8 november wordt de 
tweede inloopbijeenkomst gehouden 
op Entrada 100. Begin 2018, als 
de Stedenbouwkundige Visie is 
vastgesteld en verder wordt uitgewerkt 
tot een Stedenbouwkundig plan, volgt 
een nieuw participatietraject. Hiervoor 
stellen we in samenwerking met de 
gemeente een participatieplan op. 
Naast fysieke bijeenkomsten zullen we 
dan ook informatie online beschikbaar 
stellen via een nog te lanceren eigen 
website. 

Een samenvatting van het 
maatschappelijk overleg met 
bijgevoegd impressies van alle 
bijeenkomsten met gemeenteraad 
en inloopavonden, en verslagen 
van adviesteambijeenkomsten, is 
in een separaat bijlage document 
beschikbaar. 
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Aandachtspunten

Vanuit de verschillende inloop-
avonden met omwonenden, advies-
teambijeenkomsten, werkbezoeken 
van de gemeenteraad en input 
van het college, zijn de volgende 
aandachtspunten geformuleerd. 
Daarbij wordt genoemd hoe het 
aandachtspunt opgepakt is of wordt. 

Wat betekent het als er minder 
woningen in het plan komen, waarbij 
de woningen wat groter zijn maar toch 
betaalbaar blijven?

Het aantal woningen, de afmetingen 
daarvan en de (huur)prijzen daarvan, 
zijn grotendeels afhankelijk van elkaar 
in de zoektocht naar een haalpaar plan. 
Hierbij is het zeer van belang dat de 
woningen gerealiseerd worden waar 
vraag naar is en die dus ook betaalbaar 
blijven. Wanneer de visie vastgesteld 
is, en de eigenaren met de gemeente 
een samenwerkingsovereenkomst 
aangaan, zal steeds duidelijker worden 
hoeveel woningen en voorzieningen er 
nodig zijn voor een haalbaar plan. Dit 
wordt dus uitgewerkt in een volgende 
fase. 

Er moet goed gekeken worden naar 
de benodigde voorzieningen, zoals 
basisscholen.

De benodigde voorzieningen, zoals 
basisscholen, zullen vastgesteld 
worden in de volgende fases. 
De eerst volgende stap is de 
samenwerkingsovereenkomst, waar 
ook dit punt onderdeel van zal zijn. 
Er is voor nu rekening gehouden met 
ongeveer 1.500 m2 maatschappelijke 
voorzieningen in het indicatieve 
programma. Dit kan nog gewijzigd 
worden wanneer dit nodig is. 

Voor welke doelgroepen wordt 
gebouwd en wie wil hier wonen? Het is 
belangrijk dat er ook gebouwd wordt 
voor de bewoners van Duivendrecht. 

Een buurt met een dergelijk 
aantal woningen zal verschillende 
doelgroepen trekken. We richten 
ons op de jongwerkenden, stellen, 
senioren en jonge gezinnen. Middels 
een inschrijfsysteem op de nog te 
lanceren nieuwe website, leren wij de 
mensen kennen die graag willen wonen 
op Entrada. Ook de bewoners van 
Duivendrecht zullen hiervoor benaderd 
worden. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden voor het adviesteam om 
mee te denken in de uitwerking van de 
visie. Via onder andere inloopavonden 
en adviesteambijeenkomsten hopen 
wij meer inzicht te krijgen in de 
woonwensen van potentiële bewoners. 

De eventuele zichtbelemmering vanaf 
de Zonnehofflats moet inzichtelijk 
gemaakt worden

In deze visie is een impressie 
meegenomen met een standpunt 
vanaf de Neptunus-flat (zie hoofdstuk 
Stedenbouwkundige Visie). Middels 
deze impressie hopen wij de eventuele 
zichtbelemmering te verduidelijken. 

Inventarisatie knelpunten die ontstaan 
bij de bouw m.b.t. ophogen, wijzigen 
infrastructuur, kabels en leidingen

In de uitwerking van de visie zal nog 
gedetailleerder gekeken worden naar 
de aansluitingen van Entrada met 
het omliggende gebied. Dergelijke 
onderwerpen worden daarin 
meegenomen. 

Duurzaamheid incorporeren, rekening 
houdend met duurzaamheidsnotitie 
Gemeente Ouder Amstel

Duurzaamheid zal op zowel 
gebiedsniveau als gebouwniveau 
verder uitgewerkt worden in het 
stedenbouwkundig plan waarbij 
rekening gehouden wordt met 
de duurzaamheidsnotitie van de 
Gemeente Ouder Amstel. 

Hoogbouw en een hoge dichtheid is 
niet door iedereen gewenst. Vooral 
aan de kant van Duivendrecht is een 
dorpser karakter wenselijk.

Mede op verzoek van gemeente en 
andere betrokkenen hebben wij een 
vergelijkende analyse gedaan naar de 
bebouwingsdichtheid van verschillende 
Amsterdamse gebiedsontwikkelingen. 
In de analyse is een aantal locaties met 
vergelijkbare afmetingen weergegeven. 
De FSI’s en won/ha’s zijn erg 
verschillend per locatie. Het bepalen 
van een passende dichtheid, een 
passende bouwmassa en een passend 
aantal woningen, is belangrijk in deze 
fase van het project. Daar willen we 
bij benadrukken dat de beeldkwaliteit 
en gebruikskwaliteit van een gebied 
in onze ogen bepalender zijn voor het 
vinden van een passende bebouwing 
dan het streven naar een aantal 
woningen per hectare of een FSI. 

In de zoektocht naar een passende 
bouwmassa is ten opzichte van 
eerdere stedenbouwkundige modellen 
een bouwblok  aan de Van der 
Madeweg eruit gehaald en daarmee 
groene openbare ruimte toegevoegd. 
Wij zijn van mening dat hierdoor de 
beeldkwaliteit en gebruikskwaliteit 
van het gebied verder is toegenomen 
naar een passend stedenbouwkundig 
model. Dit document, de concept 
stedenbouwkundige visie, betreft onze 
ambitie. 

In de volgende fase zal onze ambitie, 
en daarmee ook het programma en de 
bijbehorende aantallen, verder verfijnd 
worden. 

Om galm en windhinder te voorkomen, 
dienen onderzoeken uitgevoerd te 
worden.

Dergelijke onderzoeken, en nog vele 
andere onderzoeken, zullen uitgevoerd 
worden in de uitwerking van de 
stedenbouwkundige visie tot een plan.  

Verkeerskundig onderzoek

Een verkeerskundig onderzoek, en 
nog vele andere onderzoeken, zullen 
uitgevoerd worden in de uitwerking van 
de stedenbouwkundige visie tot een 
plan. 

Langzaamverkeer verbinding met het 
Dorpshart verbeteren. 

In overleg met de gemeente en de 
eigenaar van de Zonnehofflats wordt 
gekeken hoe de verbinding tussen 
Entrada en het Dorpshart verbeterd 
kan worden. 

Omwonenden willen graag 
speeltoestellen en bomen in de 
openbare ruimte

Het centrale groene plein 
biedt voldoende ruimte voor 
sport- en spelvoorzieningen en 
groenvoorzieningen zoals bomen, 
grasvelden en bloemperken. In een 
volgende fase zal de openbare ruimte 
tussen de blokken en op het centrale 
plein verder ontworpen, ingedeeld 
en ingericht worden. Input van 
omwonenden zal (via het adviesteam, 
dan wel inloopavonden) meegenomen 
worden. 



105 104

Participatie en vervolg

Nieuwe bewoners

Naast het ontwerpen voor een 
bepaalde doelgroep, willen de 
eigenaren in het gebied graag in 
contact komen met de mogelijke 
toekomstige bewoners van Entrada. 
Mensen die geïnteresseerd zijn in 
wonen op Entrada zouden namelijk 
goed bij kunnen dragen in de verdere 
uitwerking van de stedenbouwkundige 
visie tot een stedenbouwkundig 
plan. Om de potentiële nieuwe 
huishoudens te leren kennen, creëren 
we een mogelijkheid op de nieuwe 
Entrada website om je in te schrijven. 
Geïnteresseerden kunnen zich onder 
andere aanmelden voor het adviesteam 
om mee te denken in de uitwerking van 
de visie. 

Welkom op
jouw woonplek

Open voor
iedereen

info
project
ontwerp
planning
nieuws
contact
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Afkortingen
SV = stedenbouwkundige visie
SP = Stedenbouwkundig plan
BP = Bestemmingsplan
OMGVG = Omgevingsvergunning
AO = Anterieure overeenkomst
SOK = Samenwerkingsovereenkomst
Gem = Gemeente Ouder-Amstel

Planning onder voorbehoud

Begin 2018
SOK Gem-Eigenaren

Medio 2019
Besluit SP

BP en OMGVG in 
procedure

Eind 2017
Besluit SV

2e helft 2018
Besluit SP

AO Gem-Eigenaren
Start BP-fase

Voorjaar 2020
BP en OMGVG 
onherroepelijk

Startbouw/realisatie 
2020-2025

Participatie en vervolg

Planning

Deze concept stedenbouwkundige 
visie zal in november in de Commissie 
Ruimte en in december in de 
gemeenteraadsvergadering besproken 
worden met als doel onze ambitie voor 
het gebied vast te stellen. Middels een 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 
tussen de gemeente en de eigenaren in 
het gebied worden afspraken gemaakt 
over de vervolgfase. Na het vaststellen 
van de stedenbouwkundige visie, zal 
deze verder uitgewerkt worden tot een 
stedenbouwkundig plan. Ter afronding 
van de stedenbouwkundige plan fase 
wordt een anterieure overeenkomst 
opgesteld. Vervolgens zal worden 
gewerkt aan het wijzigen van het 
bestemmingsplan en het aanvragen 
van de omgevingsvergunning. Wanneer 
alles volgens planning verloopt, zal 
start bouw op zijn vroegst in 2020 
kunnen plaatsvinden en de oplevering 
in 2025. Deze indicatieve planning is 
weergegeven in de tijd in het schema 
hiernaast. 
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Van nu tot 2025

Van nu tot 2025 duurt nog best een 
tijdje. In de tussenliggende periode 
willen we van het nu nog eentonige 
kantorenpark een aantrekkelijk 
Entrada maken voor alle omwonenden. 
Middels buurtevenementen en het 
beschikbaar stellen van ruimtes op 
Entrada willen we Duivendrechters 
welkom heten op Entrada en de 
plek een prettige sfeer geven. Zo 
denken wij aan stoepkrijtwedstrijden, 
straatvoetbal toernooien en street 
food festivals maar ook evenementen 
of bijeenkomsten die Duivendrechters 
zelf willen organiseren in één van de 
beschikbare ruimtes op Entrada. Zo 
zal Entrada van nu tot 2025 steeds 
meer veranderen in een plek voor 
alle inwoners van Duivendrecht en 
omgeving. 
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COLOFON
Bijlage

Uitkomst maatschappelijk overleg 
(separaat document)
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1 Bijlage Concept Stedenbouwkundige Visie 

Uitkomst maatschappelijk overleg 
 

Inleiding 
Aan de hand van een door Wonam opgestelde gebiedsvisie is in 2016 eerst overleg 

gevoerd met het college van b&w en met de raadscommissie. Vervolgens is het 

maatschappelijk overleg gestart. In de tweede helft van 2017 een informatiebijeenkomst 

georganiseerd. Vervolgens is een adviesteam opgericht (bestaande uit bewoners en 

belangenorganisatie) die heeft meegedacht over de stedenbouwkundige visie. 

Voor de zomer van 2017 zijn het college en de raadscommissie geïnformeerd over een 

eerste concept van de stedenbouwkundige visie. 

 

Als onderdeel van het maatschappelijk overleg heeft Wonam in samenspraak met de 

gemeente, gesprekken gevoerd met de overige grondeigenaren op Entrada over de 

stedenbouwkundige visie. De gemeente heeft beperkt grond voor ontwikkeling in 

eigendom in het plangebied. De gemeente heeft deze partijen nodig heeft om Entrada te 

kunnen transformeren, daarom zijn naast het maatschappelijk overleg deze gesprekken 

ook van belang. Draagvlak onder de grondeigenaren is noodzakelijk. 

 

Op 18 juli 2017 is het college van b&w en op 21 september 2017 is de raadscommissie 

aan de hand van een presentatie over de stedenbouwkundige visie geïnformeerd over de 

uitkomst van het maatschappelijk overleg. Voorafgaand aan de formele behandeling van 

de stedenbouwkundige visie in de raadscommissie en de gemeenteraad, wordt nog 

overleg gevoerd met het adviesteam en een informatiebijeenkomst georganiseerd. 

Omdat deze bijeenkomsten na de aanlevering van de stedenbouwkundige visie 

plaatsvinden, is de uitkomst daarvan nog niet meegenomen. 

 

Impressie van de bijeenkomsten en verslagen van het adviesteam zijn in de bijlage van 

deze visie opgenomen. 

 

Impressie informatiebijeenkomst 
Op 15 mei 2017 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden met als doel om de 

bedrijven op en omwonende van Entrada te informeren over de transformatieopgave van 

Entrada. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn onder meer de volgende onderwerpen aan 

bod gekomen: ambitie gemeente, introductie Wonam, context ontwikkeling, bouwhoogte, 

dichtheid, programma, relatie omgeving en verkeer. 

 

Voor de bezoekers van de informatiebijeenkomst was het mogelijk om aan te geven wat 

men de ambitie voor Entrada vindt. De bevindingen van de bezoekers zijn als volgt 

samen te vatten: 

- Zo snel mogelijk omwonenden verder en blijvend informeren over de ambities voor 

Entrada. Rekening houden met lichtinval en uitzicht van de bestaande Zonnehofflats. 

- Aandacht voor passende bouwhoogte en bebouwingsdichtheid (woningaantallen). 

Stedelijk kan maar niet te hoog en te veel. 

- Zorgen voor een goed evenwicht in programma (betaalbare woningen) waarbij er 

mogelijkheden ontstaan voor verschillende doelgroepen. Voorrang voor eigen 

inwoners vooral jongeren. 

- Veel groen toevoegen en zo min mogelijk bestaande bomen kappen ten behoeve van 

de nieuwbouw. 

- De Van der Madeweg moet niet verlaagd worden, rekening houden met het groene 

karakter van Duivendrecht. 

- Hoogbouw meer richting het spoor en zoveel mogelijk organisch ontwerpen met 

inbegrip van groen. 

- Fietsbrug over de A10 in verband met sociale veiligheid. 

- Kleinschaliger, liever niet hoger dan de Zonnehofflats en ruimte creëren voor 

eengezinswoningen. 



 

 

Reactie adviesteam wisselend 
In de periode mei tot en met juli 2017 heeft het adviesteam drie keer vergaderd om 

input te leveren voor de stedenbouwkundige visie. De vierde vergadering met het 

adviesteam vindt plaats op 6 november 2017. In het adviesteam zitten bewoners van de 

directe omgeving, de werkgroep openbare ruimte van Coherente, Stichting vrienden van 

Duivendrecht, Eigen Haard, Wonam en de gemeente. Het adviesteam wordt voorgezeten 

door communicatiebureau de Wijde Blik, dat is ingehuurd door Wonam in overleg met de 

gemeente. 

 

Tijdens de vergaderingen is gewerkt van de gebiedsvisie van Wonam naar een concept 

van de stedenbouwkundige visie. Tijdens deze vergaderingen hebben alle leden van het 

adviesteam input kunnen leveren en reageren op de daar gepresenteerde concepten. 

Ook zijn de leden van het adviesteam gevraagd schriftelijk te reageren op het concept 

van de stedenbouwkundige visie dat tijdens het laatste adviesteam is gepresenteerd. De 

schriftelijke reactie van de leden van het adviesteam zijn opgenomen in de bijlage bij dit 

document. 

 

Uit het adviesteam komt duidelijk naar voren dat de leden positief zijn over de 

transformatie van Entrada van kantoor naar gemengd gebied met overwegend wonen. En 

dat een mate van stedelijkheid die hoger is dan Duivendrecht passend is op Entrada. 

Een goede verbinding met het Dorpsplein van Duivendrecht wordt als essentieel 

beschouwd, in belang van het winkelbestand van het Dorpsplein. De leden van het 

adviesteam vinden het in belang van het Dorpsplein dat er ook voor het autoverkeer een 

verbinding moet zijn vanuit Entrada op de Van der Madeweg. Daarbij is expliciet gemaakt 

dat het niet gaat om een verbinding tussen de A10 en de Van der Madeweg voor 

autoverkeer. Deze is wel wenselijk voor langzaam verkeer. 

 

Bij een goede verbinding met Duivendrecht hoort volgend het adviesteam ook een 

sociale veilige langzaam verkeersroute van het naar het metrostation Van der Madeweg. 

Deze moet met de ontwikkeling van Entrada sterk verbeterd worden ten opzichte van de 

huidige situatie. 

 

Ten aanzien van de stedenbouw is aangegeven dat hoogte en dichtheid van het spoor en 

de A10 af moet nemen richting Duivendrecht. De leden waren het er over eens dat langs 

het spoor en de A10 hogere bouwhoogte mogelijk zijn. Maar over hoe hoog en welke 

dichtheid gehanteerd zou moeten worden, zijn de leden een verschillende mening 

toebedeeld. Eén van de leden ziet graag minder bebouwing door een lagere dichtheid en 

bouwhoogte dan anderen, en dat komt ook terug uit de schriftelijke reacties. Er wordt 

onder andere gevraagd om aandacht voor uitzicht, laagbouw ter plaatse van de 

Neptunusflat en groene gevels.  

 

Wat betreft het programma ziet het adviesteam een mix van wonen, voorzieningen en 

werken, waarbij het merendeel van het programma bestaat uit wonen. Wat betreft de 

voorzieningen moet gedacht worden aan maatschappelijk en commercieel. Voor de 

commerciële voorzieningen moet rekening worden gehouden met het Dorpsplein. Entrada 

moet een aanvulling zijn op het Dorpsplein en geen concurrent. Het woonprogramma 

moet conform woonbeleid van de gemeente, voorzien in 30% sociaal. Ook voor de vrije 

sector zijn zoveel mogelijk betaalbare woningen wenselijk. 

 

Op het gebied van duurzaamheid wordt gedacht aan veel groen, zowel in de openbare 

ruimte als de gebouwen, laag autogebruik, stimuleren van fiets en OV en 

energieneutraal. Duurzaamheid moet onderdeel zijn van de totale ontwikkeling en niet 

alleen op gebouwniveau. Het adviesteam is positief over het investeren in de zone 

rondom de plas bij de A10 als recreatiezone. 

 



Overleg grondeigenaren overwegend positief 
 

Wonam heeft in de afgelopen periode overleg gevoerd met de andere eigenaren van 

kantoorpanden in het gebied. De eigenaren zijn overwegend positief en zien ook de 

mogelijkheid om Entrada te transformeren tot een gebied van wonen gecombineerd met 

werken. De eigenaren hebben daarbij aangegeven in te zien dat dit het beste kan worden 

bereikt in onderlinge samenwerking. Daarnaast heeft Wonam haar positie in het gebied 

uitgebreid door aankoop van nog twee gebouwen in het gebied. 
 

Gevolgen maatschappelijk overleg Nota van Uitgangspunten 
 

Naar aanleiding van het maatschappelijk overleg is de visie voor het Entrada gebied op 

een aanzienlijk aantal punten gewijzigd. De meest ingrijpende wijzigingen en/of meest 

belangrijke reacties op opmerkingen zijn hier weergegeven: 

 

 

 De diagonale verkeerstructuur, waardoor het in principe mogelijk zou zijn om 

vanaf de A10 naar de Van der Madeweg te komen met de auto, is uit het plan 

gehaald. Hierdoor heeft de groene openbare ruimte centraal op de kavel meer 

ruimte en functie gekregen.  

 

 De bebouwing aan de rand van Entrada, aan de kant van de Neptunus- en 

Jupiterflat is fors verlaagd en de korrelgrootte van de bebouwing is daar 

verkleind. Hiermee wordt aan die zijde gestreefd naar een dorpser karakter. Ook 

zijn hier groene gevels toegepast.  

 

 Om de verbinding met de Neptunusflat te concretiseren, is een strook met 

werkatelier/-woningen bedacht aan de voet van de Neptunusflat. Hierdoor 

ontstaat een tweezijdige woonstraat met langzaamverkeer tussen Entrada en 

Neptunus. De bestaande bomen in deze openbare ruimte zullen bij deze inrichting 

zo veel mogelijk worden behouden. De openbare ruimte bevat een groene fiets- 

en wandelzone richting het Blookermeer, en over de A10 middels de nieuwe 

fietsbrug. 

 

 Er wordt gebruik gemaakt van groene gevels. Dit is één van de 

duurzaamheidsmaatregelen en geeft een prettige uitstraling aan de gebouwen. 

 

 Voor een sociaal veilige route van het naar metrostation Van der Madeweg is een 

strook met kleinschalige voorzieningen bedacht ter plaatse van de Van der 

Madeweg en het centrale plein. De voorzieningen zullen zo min mogelijk 

concurrerend zijn met het Dorpshart. Hiermee is ook gezocht naar een meer 

verbindende relatie met Duivendrecht.  

 

 Een massa van ongeveer 10.000 m2 ter plaatse van één kavel aan de kant van de 

Van der Madeweg is uit de stedenbouwkundige opzet gehaald om ruimte te 

maken voor meer groene openbare ruimte. Hierdoor is het centrale park 

tweemaal zo groot geworden en heeft het park een directe verbinding met de Van 

der Madeweg. Op deze manier is het park toegankelijker en aantrekkelijker. Ook 

dit draagt bij aan een krachtigere relatie en verbinding met Duivendrecht.  

 

 Er wordt een lagere parkeernorm toegepast om autogebruik te ontmoedigen. 

Daarbij wordt extra aandacht besteed aan het verbeteren van de fietsverbinding 

(fietsbrug) over de A10. 

 

 In de visie is een investering in kwalitatief groen op de locatie (zoals het 

grootschalige groene plein) en in de omgeving (Het Blookermeer) meegenomen 



om de stedelijkheid te compenseren en te integreren. Ook de openbare ruimte 

vanaf het metrostation Van der Madeweg wordt meegenomen in de visie.  

 

 In het indicatieve programma zijn meer grote woningen (100 m2+) opgenomen 

voor (jonge) gezinnen. Hierdoor, samen met de vermindering in massa, is het 

geschatte aantal woningen afgenomen. Hiermee proberen we ook beter aan te 

sluiten aan de woonwensen van eventuele toekomstige bewoners van Entrada die 

nu in Duivendrecht wonen.  

 

 Middels studies is inzichtelijk gemaakt in hoeverre de bouwmassa (zoals nu 

opgenomen in de concept stedenbouwkundige visie) zichtbaar is vanuit de 

omgeving van Entrada. Hieruit valt te concluderen dat de bouwmassa niet of 

nauwelijks zichtbaar is vanuit het Dorpshart. Bezien vanaf enkele punten op de 

Van der Madeweg en Neptunes is de bouwmassa wel zichtbaar.  

 

 Met een impressie vanaf de hogere verdiepingen van de Neptunusflat, is 

inzichtelijk gemaakt wat het toekomstige uitzicht zou kunnen zijn.  

 

 

 Circulair bouwen is een uitgangspunt. In de uitwerking van de visie (en daarmee 

de uitwerking van de gebouwen) zal dit nog concreter aan bod komen. 

 

 De duurzaamheidsambitie is zowel op wijk- als gebouwniveau meegenomen. Op 

wijkniveau hebben deze duurzaamheidsmaatregelen deels al vorm gekregen, 

onder andere met betrekking tot schaduw/bezonning, geluid en openbaar groen. 

Op gebouwniveau is een visie beschreven die in een volgende fase zal worden 

uitgewerkt.  

 

 De wijk wordt een gemengd stedelijke wijk met wonen, werken en 

(maatschappelijke) voorzieningen. In de stappen naar de Concept 

Stedenbouwkundige Visie toe is meer werken toegevoegd om deze gemengde wijk 

daadwerkelijk vorm te geven.  

 

 Naar aanleiding van een vraag vanuit de gemeente zijn bouwmassa’s en 

bijbehorende dichtheden middels getallen in de afbeeldingen (en tekst) inzichtelijk 

gemaakt. Ook is een indicatief programma met een indicatieve verdeling daarvan 

in een ensemble van gebouwen opgenomen. 

 

 

 Ook de gemeente wenst dat het plan gefaseerd uitgewerkt kan worden. Hiertoe is 

nu een eerste voorstel gedaan. In de verdere uitwerking zal de fasering steeds meer 

gespecificeerd kunnen worden.  

 

 Middels een inschrijfsysteem leren wij de mensen kennen die willen wonen op 

Entrada. Ook de bewoners van Duivendrecht zullen hiervoor benaderd worden. 

Inloopavonden en het adviesteam bieden inzicht in de woonwensen van potentiële 

bewoners.  

 

Opmerkingen die in een volgende fase (verder) opgepakt worden zijn als volgt. Hoe deze 

opgepakt worden, staat beschreven in de Concept Stedenbouwkundige Visie (zie pagina 

102-103). 

 

 Wat betekent het als er minder programma en dus minder woningen in het plan 

komen, waarbij de woningen wat groter zijn maar toch betaalbaar blijven? 

 

 Er moet goed gekeken worden naar de benodigde maatschappelijke 

voorzieningen, zoals basisscholen. 



 

 Verdere uitwerking van knelpunten die ontstaan bij de bouw m.b.t. ophogen, 

wijzigen infrastructuur, kabels en leidingen. 

 

 Duurzaamheid uitwerken, rekening houdend met duurzaamheidsnotitie Gemeente 

Ouder Amstel. 

 

 Hoogbouw en een hoge dichtheid is niet door iedereen gewenst. Vooral aan de 

kant van Duivendrecht is een dorps karakter wenselijk. 

 

 Onderzoeken zoals verkeerskundig onderzoek, maar ook om galm en windhinder 

te voorkomen, worden in een volgende fase uitgevoerd. 

 

 Omwonenden zien graag speelplekken en bomen in de openbare ruimte. 

 

 

Bijlagen 
1. Bijeenkomsten College B&W 

a. Impressie bijeenkomst College B&W 18 juli 2017 

2. Bijeenkomsten Gemeenteraad 

a. Impressie bijeenkomst Gemeenteraad 16 mei 2017 

b. Impressie bijeenkomst Gemeenteraad 21 september 2017 

3. Verslagen adviesteambijeenkomsten 

a. Verslag adviesteambijeenkomst 1: 29 mei 2017 

b. Verslag adviesteambijeenkomst 2: 19 juni 2017 

c. Verslag adviesteambijeenkomst 3: 12 juli 2017  

(incl. schriftelijke reacties op Concept Stedenbouwkundige Visie) 

i. Schriftelijke reactie Winkeliersvereniging WC Duivendrecht 

ii. Schriftelijke reactie Eigen Haard 

iii. Schriftelijke reactie bewoner Derk de Boer 

iv. Schriftelijke reactie Stichting Vrienden van Duivendrecht 

v. Schriftelijke reactie Werkgroep Openbare Ruimte 

d. Verslag adviesteambijeenkomst 4: 6 november 2017 

4. Inloopbijeenkomsten buurtbewoners 

a. Impressie inloopbijeenkomst 1: 15 mei 2017 

b. Impressie inloopbijeenkomst 2: 8 november 2017  
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*** 

Mededelingen 

Mw. Van der Weele opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Zij meldt de 

afwezigheid van burgemeester Blankers-Kasbergen. Door Wonam wordt de concept 

stedenbouwkundige visie voor Entrada gepresenteerd aan het college van b&w. 

 

Presentatie Wonam  

Aan de hand van de volgende thema’s geeft dhr. Hamfelt, uitleg over het concept 

stedenbouwkundige visie Entrada: 

- Stedenbouwkundige opzet 

- Openbare ruimte en groen 

- Verkeer en mobiliteit 

- Wonen werken en voorzieningen 

- Veiligheid 

 

Stedenbouwkundige opzet 

Mw. Korrel vraagt naar de hoogte van de Bijlmerbajes en de maximale toegestane 

hoogte om te bouwen in het gebied. Entrada valt conform het LIB in de zone 60-80 

meter, de maximale toegestane hoogte om te bouwen is circa 70 meter. De Bijlmerbajes 

is 40 tot 45 meter hoog. 

 

Openbare ruimte en groen 

Groen is een verbindend element tussen Entrada en Duivendrecht. Een discussiepunt is 

de doorbraak (onderdoorgang) door de flat Zonnehof van Eigen Haard. De doorbraak is 

alleen bedoeld voor langzaam verkeer. Een andere mogelijkheid is om de 

“olifantenpaadjes” goed aan te leggen. Eigen Haard is als eigenaar van de zonnehofflats 

belanghebbend in de ontwikkeling van Entrada. Ook kan Eigen Haard partij zijn bij de 

ontwikkeling van Entrada voor de sociale woningbouw. Eigen Haard zit in het adviesteam 
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en beraadt zich op dit onderwerp. Daarnaast zitten in het adviesteam: Stichting Vrienden 

van Duivendrecht, de winkeliersvereniging, RBOVV (nu werkgroep Openbare Ruimte) en 

4 bewoners. 

 

Verkeer en mobiliteit 

Wonam ziet graag een langzaamverkeerroute over de A10, omdat deze bijdraagt aan de 

ontwikkeling van een autoluwe wijk. Voor de auto geeft Wonam de voorkeur om het 

ondergronds parkeren te ontsluiten via de A10 en de Van der Madeweg ivm 

bereikbaarheid van het Dorpsplein. 

 

Amsterdam heeft de wens uitgesproken voor een verbinding tussen de A10 en de Van 

der Madeweg om de Van Marwijk Kooystraat als afslag A10 te ontlasten. Wonam en 

Ouder-Amstel zijn hiervan geen voorstand ivm de leefbaarheid. Met Amsterdam heeft 

Ouder-Amstel afgesproken deze wens wel te onderzoeken. Daarvoor staat er na de 

zomer staat een workshop gepland. Dan wordt ook de verbinding met het Dorpsplein 

verder onderzocht. 

 

Wonen, werken en voorzieningen 

Mw. Van der Weele vraagt naar de verhouding van voorzieningen in het gebied Entrada 

versus het Dorpsplein. Dhr. Hamfelt zegt dat binnen Entrada voorzieningen komen die 

niet op het Dorpsplein aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld een fietsenzaak. Zorgvuldigheid 

hierbij is belangrijk om de toekomstbestendigheid van het Dorpsplein te garanderen. Het 

college van b&w wil dat de nieuwe bewoners van Entrada zoveel mogelijk boodschappen 

doen op het Dorpsplein. 

 

Mw. Van der Weele vraagt naar de verhouding alleenstaanden en gezinnen. In de 

Zonnehof zijn twee scholen die qua oppervlakte en aantal leerlingen uit hun jasje 

groeien. Verder vraagt mw. Van der Weele aandacht voor de school/thuisroute. Dhr. 

Kosiek legt uit dat in het gebied een meerderheid aan 3-kamer woningen komt. Deze zijn 

interessant voor ouders met een jong kind en ouderen. Er komen minder 4 of 5-kamer 

die echt geschikt zijn voor gezinnen. De schatting is dat maximaal 20% van de woningen 

door gezinnen zullen worden bewoond. Ouders kiezen vaker scholen in de buurt van de 

werkplek. Dhr. Kohsiek zegt dat einde jaar hierover meer duidelijkheid is.  

 

In de concept Stedenbouwkundige visie Entrada en presentatie wordt gesproken over FSI 

(Floor Space Index). Mw. Van der Weele vraagt om deze getallen en rekenmethode om 

te zetten in woningen per hectare. Woningen per hectare is voor mensen beter te vatten 

dan FSI. 

 

Veiligheid 

Sociale veiligheid van het naar het station Van der Madeweg is een belangrijk onderwerp 

in Duivendrecht. Het college ziet met de ontwikkeling van Entrada kansen dit te 

verbeteren en is van mening dat hiervoor nog meer aandacht moet zijn. Ook in de 

huidige situatie voordat ontwikkeld gaat worden. Wonam gaat in overleg met de overige 

eigenaren kijken om ook nu al meer verlichting aan te brengen.  

 

Rondvraag 

Mw. Korrel vraagt welke aanpassingen er zijn gedaan n.a.v. de presentatie in de 

stuurgroep. De aanpassingen die zijn gedaan; het circulair bouwen meenemen als thema 

duurzaamheid, de verhouding dichtheid/programma, participatie en communicatie 

(Wonam maakt communicatieplan) en meer verduidelijking bouwblokken. 

 

Mw. Van der Weele zegt dat het project een hoog stedelijke indruk geeft, de dichtheid is 

erg groot en is van mening dat een lagere dichtheid beter past bij de locatie. Dhr. 
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Kohsiek nodigt het college uit om in voorbeeldgebieden te bekijken om een gevoel te 

krijgen bij de dichtheden. Het college stemt hiermee in.  

 

Mw. De Maa zegt van een lid van het adviesteam een positieve reactie te hebben 

gekregen, later was de reactie minder positief. Dhr. Kohsiek geeft aan dat na de 3e 

bijeenkomst adviesteam duidelijk werd dat hoogbouw niet wenselijk is voor de 

werkgroep openbare ruimte van Coherente. Het idee bestaat bij leden van het 

adviesteam dat de conceptversie stedenbouwkundige visie ook daadwerkelijk de 

eindversie betreft. Alle partijen binnen het adviesteam wordt naar hun schriftelijke 

mening gevraagd.  

 

Mw. De Maa vraagt of er rekening gehouden wordt met het Duurzaamheidsbeleid “nul op 

de meter/energieneutraal’’ en circulair bouwen. Dhr. Kohsiek zegt dat de doelstelling is 

een gasloze wijk met aansluiting op stadsverwarming. 

 

Mw. Van der Weele verzoekt een vertrouwelijke bijeenkomst te plannen om samen met 

Wonam over financiële haalbaarheid in relatie tot de stedelijkheid c.q. dichtheid van de 

ontwikkeling te spreken. 

 

Een ambtelijke reactie wordt naar Wonam gestuurd als eerste reactie op het concept van 

de stedenbouwkundige visie. De concept stedenbouwkundige visie wordt komend najaar 

in de raad behandeld. Ter voorbereiding daarop komen er nog informatieve 

bijeenkomsten met de gemeenteraad. De volgende stap is een 

samenwerkingsovereenkomst met de eigenaren in het gebied en de gemeente. Doel van 

de samenwerkingsovereenkomst is het opstellen van een stedenbouwkundig plan.  

Een vertrouwelijke bijeenkomst voor de raad inzake de samenwerkingsovereenkomst 

wordt ingepland.  

 

Sluiting 

Mw. Van der Weele dankt de aanwezigen voor hun komst, Wonam voor de presentatie en 

sluit de bijeenkomst. 



 

VERSLAG INLOOPAVOND EN WERKBEZOEK ENTRADA 
 

Datum:  15 en 16 mei 2017 

Locatie:  Entrada 100, Duivendrecht 

 

 

16 Mei werkbezoek gemeenteraad Ouder-Amstel 

 Het idee dat er wonen gerealiseerd wordt, in combinatie met een (relatief laag) percentage 

voorzieningen, spreekt de gemeenteraadsleden aan.  

 Als het gebied extravert moet zijn, dan moet het groengebied niet heel introvert aan de 

binnenzijde liggen, maar wellicht juist aan de buitenzijde (bereikbaar en toegankelijk voor 

iedereen). 

 Er wordt aangespoord te zoeken naar een krachtige relatie met de buurt 

 Verbindt het gebied met de rest van het gebied door de woonfunctie.  

 Sociale controle en sociale interactie zijn belangrijk in het gebied 

 Er wordt een idee geopperd om een knip te maken in de flats (of zelfs slopen van Neptunes) 

van Eigen Haard zodat er een verbinding gemaakt kan worden met de openbare ruimte die 

hier achter ligt. Dit zorgt ook voor een betere verbinding met het dorpshart.  

 Er wordt nadruk gelegd op het hanteren van een lagere parkeernorm en het ontmoedigen van 

autogebruik. 

Algemeen: 

 Er lijkt draagvlak voor de ontwikkeling van Entrada van kantoren naar wonen. Een paar 

ondernemers zagen dat anders vanwege de goede ligging en niet al te hoge kantoorhuren, 

maar het overgrote deel begrijpt de transformatie volgens mij wel. 

 Het onderzoeksgebied zou opgerekt moeten worden naar ook Eigen Haard gebied. 

Kantoorgebruikers: 

 Kantoorgebruikers vinden de plek prettig en geschikt voor kantoren vanwege de 

betaalbaarheid, de bereikbaarheid met OV en auto en de nabijheid van Amsterdam. 

 Ze zijn bang dat ze aan het kortste eind trekken als huurders van de kantoren (zijn geen echte 

belanghebbenden).  

 Kantoorgebruikers geven aan dat er geen reële kans is dat zij vervangende ruimte 

(vergelijkbare ruimte, prijs en plek) kunnen vinden, wanneer Entrada gesloopt wordt. Want 

zoals ze zelf zeggen: ze zitten hier echt heel goedkoop op een goede plek.  

 Ze vragen zich af of ze als huidig kantoorgebruiker voorrang krijgen op werkplekken in het 

gebied.  

 Naast grote bedrijven zijn er ook veel kleine bedrijven/kantoorgebruikers die graag weer terug 

komen in het gebied.  



 

Bouwhoogte: 

 Dat er een stedelijk milieu nodig en wenselijk heb wordt door Paul niet als discussiepunt 

ervaren. Kanttekeningen die daarbij zijn gemaakt betrof de bouwhoogte. Bouwhoogtes hoger 

dan de flats van Eigen Haard leek niet als iets positiefs ervaren, maar dat komt verwacht Paul 

mede door het de vormgeving van die flats. Hoogbouw wordt niet uitgesloten maar heeft de 

aandacht.  

 Bewoners van Neptunus maken zich zorgen over hun uitzicht en schaduw van hoogbouw. Zij 

kijken nu over de omliggende bebouwing heen. Daarnaast vroegen een aantal zich af of de 

bomen weg moeten. Dit wordt als onwenselijk ervaren 

 Hoogbouw zou zorgen voor galm en wind.  

Programma/dichtheid: 

 Menging van werken en wonen kwam een aantal keer aan de orde omdat ook de vraag naar 

betaalbare werkruimte op een goed ontsloten locatie is toegenomen. Persoonlijk zie ik (Paul) 

dit ook als goede ontwikkeling om geen monofunctionele gebieden te creëren. Hoeveel die 

verhouding is en welke werkfunctie een plek zouden kunnen krijgen en de (financiële) 

haalbaarheid daarvan is wat Paul betreft nader te onderzoeken. 

 Het programma (1.200 woningen) en de daarbij behorende dichtheid zien mensen als vrij fors, 

ook in verhouding tot het aantal woningen in Duivendrecht. Paul denkt ook dat het vrij fors is 

en dat we mogelijk naar andere varianten moeten gaan kijken met minder programma en een 

lagere dichtheid. 

 Bij de raad kwam de opmerking dat in Koers 2025 er op Entrada ca. 500 woningen 

geprognosticeerd worden. 

 Ook t.a.v. de hoogbouw waren er veel kritische geluiden, ook t.a.v. de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van de plint en gebied. 

 Investeren in kwalitatief groen op Entrada en in de omgeving is nodig om de stedelijkheid te 

compenseren. 

 Het winkelcentrum wordt nu goed gebruikt door kantoorgebruikers. Bewoners gaan voor de 

wekelijkse boodschappen volgens deze persoon naar winkels verderop. De visboer en de 

broodjeszaak verdienen goed aan de kantoorgebruikers.  

 De langzaam verkeer bereikbaarheid van het winkelcentrum vanuit Entrada moet echt beter 

 Mensen zouden graag ruimere woningen zien op Entrada (100 m2 +) 

 Een wens van omwonenden is het bouwen van eengezinswoningen waarbij bomen blijven 

staan als groene buffer.  

 Een buurtbewoner noemt zelfbouw als mogelijkheid omdat diversiteit goed is.  

 Mensen zien ook graag koopwoningen in de nieuwe ontwikkeling.  

 Mensen zien graag speelruimte voor kinderen, bomen, fruit, klimmen. 

 

 



 

Relatie omgeving: 

 De ontwikkeling van Entrada wordt gezien als kans om een goede relatie te leggen tussen 

metrostation en Duivendrecht. Voorkomen moet echter worden dat het eilandgevoel dat 

Entrada nu heeft in stand blijft en dat er geen relatie met de omgeving ontstaat. Flat Eigen 

Haard heeft daarin een rol maar dat zit ook in aansluitingen op de openbare ruimte en deuren 

aan de straat. 

 Misschien moet het plangebied wel groter zijn. 

 Bewoners van de flat Neptunes waren erg benieuwd hoe hun uitzicht eruit komt te zien als 

straks Entrada is ontwikkeld. 

 Meerwaarde van de ontwikkeling voor Duivendrecht moet beter en blijvend zichtbaar zijn. 

Daar zit misschien nog wat werk aan voor ons ook in de vorm van communicatie. 

 Bewoners zien graag dat de nieuwe ontwikkeling daadwerkelijk verbonden is met 

Duivendrecht, ook gevoelsmatig.  

 De oplossingen voor de hoogteverschillen inclusief omliggende wegen en fietspaden goed 

onderzoeken en meenemen in planvorming. 

 Het moet geen Enclave worden. Het nu getekende volume is te veel en past daarom niet in de 

rest van Duivendrecht. Duivendrecht moet niet onder de voet gelopen worden. 

Verkeer: 

 Goede langzaam verkeerverbinding richting station Van der Madeweg lijkt essentieel voor het 

(subjectieve) veiligheidsgevoel. We moeten breder kijken naar het onderliggend fietsnetwerk. 

 De verbinding A10 en Van der Madeweg wordt niet als positief ervaren mede op basis van het 

verleden en daarvoor lijken er geen voorstanders (geldt zowel voor bewoners als raad). 

 Woningen langs de A10 baart zorgen gezien geluid en fijnstof.  

 Station Van der Madeweg wordt een overstap station en dat wordt volgens bewoners druk.  

 Het fietstunneltje wordt als voldoende beschouwd. Maar een fietsbrug zou toch ook voordelen 

bieden gezien sociale veiligheid. 

 De bewoners zien graag voldoende parkeerplekken want als bewoners in de omgeving gaan 

parkeren zou dat voor overlast zorgen. Hoewel de blauwe zone al wel een oplossing is. Het 

huidige parkeerterrein bij Van der Madeweg wordt slecht gebruikt.  

 Bewoners van Jupiter hebben meer last van de afrit dan van de A10. 

 Vliegtuigen zien mensen als een serieus probleem. 

 Bewoners zien graag een verbinding voor voetgangers richting het Zonnehof.  

 

 

 

 



 

Communicatie: 

 Mensen waren positief over de stap om al vroegtijdig te communiceren en blijven graag op de 

hoogte. Belangrijk dat wij de flow positief houden ondanks dat er vanuit andere hoeken 

negatieve berichtgeving gaat komen. 

 Vervolgbijeenkomst met Raad (nog te organiseren). Onderwerpen:  

- hoogte/hoogbouw 

- aantal woningen 

- woonprogrammering + overige programma (kantoren, voorzieningen) 

- A10/wegaansluiting 

- parkeren (normering i.r.t. overige modaliteiten) 

- betrekken Eigen Haard t.a.v. Neptunus en onderdeel plangebied 

- verbinding en aantakking Duivendrecht 

- hoogteverschil 

- groene pleinfunctie i.r.t. omliggende bebouwing + zichtbaar/toegankelijk/uitnodigend 

- duurzaamheid  

 

 

 



 

VERSLAG WERKBEZOEK GEMEENTERAAD ENTRADA 
 

Datum:  21 september 2017, 18.30-22.00 

Locatie:  Entrada 100, Duivendrecht 

 

Aandachtspunten 

 Voorafgaand aan presentatie: 

o Zichtbelemmering vanaf hoogbouw (Zonnehof flats) 

o Woningen per hectare 

o Bestemmingsplan (wijziging) 

o Gemengd woonmilieu 

 Bespreking 

Na de presentatie van Wonam is de concept stedenbouwkundige visie besproken. Hieronder is 

puntsgewijs een samenvatting opgenomen van de reacties van de aanwezige fracties op de 

concept stedenbouwkundige visie. 

o Aantal woningen: 1200 is niet Duivendrechts. Te dicht op elkaar en te veel woningen. Wat 

is het minimum aantal woningen om het plan haalbaar te houden. Wat betekent het als er 

minder woningen komen? Kunnen de woningen eventueel groter? (Wel betaalbaar 

houden, want Duivendrecht heeft behoefte aan starters). 

o Er moet goed gekeken worden naar de benodigde voorzieningen, zoals basisscholen 

o De raadsleden zijn benieuwd wie hier wil wonen. Voor welke doelgroepen wordt 

gebouwd? Belangrijk dat ook wordt gebouwd voor de inwoners van Ouder-Amstel. 

o Parkeernorm zou idealiter rond de 0,8 liggen.  

o Hoogbouw langs spoor wordt gezien als een mooi gebaar.  

o Het weghalen van een bouwblok en het open maken van het park wordt gezien als een 

waardevolle wijziging.  

o Werkateliers aan de Neptunusflat maken de doorgaande straat levendig. 

o Het doorbreken van Jupiter/Neptunus om aan te sluiten aan het dorpsplein (brug bij 

Jupiter?) zou heel waardevol zijn voor het plan.  

o Stapsgewijze ontwikkeling (eerst focussen op eigendom Wonam, daarna op de rest) wordt 

aangedragen als een mogelijkheid. 

o Over het algemeen zijn de raadsleden positief over het concept van de 

stedenbouwkundige visie en over een stedelijke ontwikkeling op deze locatie met 

hoogbouw.  

o De raad beseft zich (en geeft aan dat) als je het huidige kantorenpark weg wilt hebben, dat 

je dan wel de hoogte in zal moeten. Anders is het niet mogelijk om betaalbare 

huurwoningen te realiseren.  



 

o Duivendrecht ‘vraagt’ al jaren om betaalbare woningen. Dit plan is een aanwinst voor 

Duivendrecht.  

o Bied een compleet plan. Pak het goed aan. Zet stappen. Ga door met de ingezette route 

wat betreft communicatie en participatie. Kies voor stedelijk of landelijk, geen compromis. 

Werk duurzaamheid verder uit. Geef aandacht aan veiligheid, verbinding en architectuur. 

o De raad waardeert het dat er concreet iets gedaan is met de onderwerpen die genoemd 

zijn in vorige werkbezoeken/presentaties en het vertrouwen van Wonam in Duivendrecht.  

 Actiepunten 

o Wonam leveren gebieden aan waar de gemeenteraadsleden zelf kunnen kijken ter 

referentie.  

o Wethouder Rineke Korrel praat de afwezige partijen bij aan de hand van de presentatie 

 Wonam stuurt presentatie naar Paul Cottaar.  

o Wonam zal de samenwerking bespreken met de gemeenteraad 
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VERSLAG ADVIESTEAMBIJEENKOMST ENTRADA 
 

Datum:  29 Mei 2017, 20.00-22.00 

Locatie:  Entrada 100, Duivendrecht 

 

Aanwezig 

Roland Vallentin, Werkgroep Openbare Ruimte 

Niek Heering, Vrienden van Duivendrecht 

Joop van den Broeke, Winkeliersvereniging WC Duivendrecht 

Jelle van Ooijen, Eigen Haard 

Derk de Boer, Omwonende 

Neill Jonker, Omwonende 

Theo Dohle, De Wijde Blik  

Paul Cottaar, Gemeente Ouder-Amstel 

Burton Hamfelt, Burton Hamfelt Urban Architecture 

Ebe Treffers, Wonam 

Jessica de Boer, Wonam 

 

Afwezig/afgemeld 

Tom de Groot/Esmé Esselbrugge, omwonende 

Nataralda Witmond, omwonende 

 

Verslag 

1. Welkom en voorstelronde 

 

2. Adviesteam en communicatie 

  Met het adviesteam zijn de volgende afspraken gemaakt over het doel van het team en de 

communicatie onderling en naar buiten toe.  

o De bijeenkomst is georganiseerd door Wonam, maar De Wijde Blik (specialist in 

communicatie bij ruimtelijke ontwikkelingen) leidt het gesprek.  

o Alle inbreng wordt serieus genomen. 

o Ieder lid is vrij om zijn/haar mening te hebben. 

o We zullen werken volgens het consultatiemodel: 

 De Wijde Blik heeft de regie; 

 Adviezen kunnen vrijelijk worden gegeven; 

 Waar mogelijk worden deze overgenomen; 

 Waar dat niet kan wordt dit onderbouwd; 

o Niek Heering, stelt voor te werken via compromismodel, gezien de mogelijkheid om 

bij geen overeenkomst de kwestie door te leggen aan de gemeente. De Wijde Blik 
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geeft aan om een compromismodel in deze fase niet als uitgangspunt te willen nemen, 

omdat de ambitie is te zoeken naar oplossingen. Wanneer er geen gepaste oplossing 

is, wordt dit onderbouwd.  

 Wijziging ter vaststelling verslag 19 juni 2017: De argumentatie die 

aangedragen wordt voor het consensusmodel is hetzelfde als die voor het 

consultatiemodel in de participatieverordening van Gemeente Ouder-

Amstel. Uitgangspunt is de participatieladder van de gemeente: 

informeren, raadplegen +, coproduceren of meebeslissen. Voor het 

adviesteam geldt raadplegen+. 

o Discussies en gesprekken blijven in vertrouwen tot vastgesteld verslag.  

 

3. Korte presentatie 

 Op basis van de op de inloopavond (15 mei) gepresenteerde panelen en één paneel wat aan 

de gemeenteraad is gepresenteerd op 16 mei, lichten de gemeente Ouder Amstel, architect 

Burton Hamfelt en belegger Wonam de ambities, de opzet van de visie en de planning toe. 

Deze panelen zijn ook beschikbaar op de website van de gemeente Ouder Amstel: 

https://www.ouder-amstel.nl/projecten/publicatie/entrada. 

 Specifieke vragen werden gesteld over de volgende onderwerpen: 

o Eigenaren: Wonam heeft twee panden op Entrada in bezit. De overige vijf panden zijn 

in bezit van vier eigenaren. Het is nog niet bekend of deze eigenaren zelf mee zullen 

doen in de ontwikkeling, of dat zij het pand verkopen aan een andere 

ontwikkelaar/belegger. Wonam is in gesprek met twee eigenaren t.a.v. verkoop. De 

samenwerkingsovereenkomst met de andere eigenaren moet nog opgesteld worden.  

o Doelgroepen: Wonam richt zich op het middenhuursegment (appartementen met een 

huur tussen 750 en 1.100 euro per maand). Wonam is niet de enige eigenaar in het 

gebied en zal zeer waarschijnlijk met één of twee andere partijen samen de 

ontwikkeling van het gebied op zich nemen. De andere eigenaren hebben mogelijk 

andere wensen met betrekking tot type woningen of voorzieningen. Het doel voor het 

gehele gebied is wel een gemengd gebied met verschillende doelgroepen rekening 

houdend met het woonbeleid van de gemeente. 

o Kantorenmarkt: Op het moment dat Wonam de twee kantoorpanden aankocht, stond 

de kantorenmarkt er nog slecht voor in de regio Amsterdam. Nu, zo’n twee jaar later, 

is dat wel anders. Het is mogelijk dat om die reden meer kantoormeters in het 

programma zullen komen. Wederom ligt dit ook aan de wensen van de verschillende 

eigenaren en hun gewenste doelgroepen. Het is niet het doel van Wonam om hier sec 

kantoren te ontwikkelen omdat Wonam zich primair richt op middenhuurwoningen.  

o Verdichting: Verdichting is in dit geval nog een heel breed begrip. Dit is nu nog niet te 

definiëren in een doelstelling van aantal woningen of voorzieningen per oppervlakte. 

De doelgroep waar Wonam zich op richt, woont graag in of dichtbij de stad, dichtbij 

openbaar vervoer. De locatie, met de metrohalte zeer dichtbij, leent zich voor een 
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hogere concentratie van programma (woningen en andere functies). Daarnaast is het 

financieel gezien belangrijk om verdichting toe te passen zodat het plan haalbaar blijft 

en ook daadwerkelijk een hoogwaardig openbaar gebied (bijv. plein) kan worden 

gerealiseerd. Daarbij is aan de kant van het spoor en A10 hoogbouw nodig om een 

geluidsluw binnengebied te creëren die geschikt is voor woningbouw. Door hoogbouw 

toe te passen, is er ook meer ruimte voor groen. Daarnaast zorgt verdichting ook voor 

veiligheid door de aanwezigheid van wonen en werken in het gebied (bedrijvigheid in 

de plint) en zijn er meer functies mogelijk in het gebied. Ook is het de ambitie van de 

gemeente om op deze plek grootschaliger woningbouw toe te voegen aan 

Duivendrecht, omdat deze plek zich daarvoor leent. Op dit moment studeert de 

architect op een passende bouwmassa.  

o Barrières: Barrières zoals de dijklichamen rondom het gebied aan zuid- en oostzijde 

zullen overbrugd moeten worden. Het idee is ontstaan om dat te doen door de locatie 

zelf op te hogen middels een parkeergarage en niet door de Van de Madeweg te 

verlagen. Mogelijk zou de Van de Madeweg ter hoogte van Entrada verlaagd kunnen 

worden voor een aansluiting naar het te ontwikkelen gebied.  

o Programma (wonen en voorzieningen): Wonam zet in op middeldure huur, maar 

woonbeleid van gemeente Ouder Amstel geldt ook voor dit gebied waardoor 30% 

sociale huur gerealiseerd zal moeten worden. Zoals omschreven bij het onderwerp 

kantorenmarkt, zou het  programma ook deels opgevuld kunnen worden door 

kantoren, afhankelijk van de wensen van andere partijen. De verdeling waar nu vanuit 

wordt gegaan (90% wonen, 10% voorzieningen) is niet in beton gegoten.  

o Verkeer en aansluitingen op wegen: Het gebied wordt primair ontsloten via de Van de 

Madeweg. Het idee is nu om het te ontwikkelen gebied wel aan te laten sluiten op de 

afslag van de A10, maar dat deze weg niet doorloopt tot de Van de Madeweg zodat er 

geen sluiproute ontstaat. Mogelijk zal deze verbinding vanaf de A10 direct leiden tot 

een (private) parkeermogelijkheid. Er wordt meer ingezet op voetgangers en fietsers 

(langzaam verkeer) dan autoverkeer. Hierdoor zijn er minder parkeerplekken nodig in 

het gebied. Dit ook vanwege de uitstekende verbinding met het metro-netwerk en de 

mogelijke nieuwe fietsbrug over de A10. Voor Wonam is deze fietsbrug essentieel voor 

het plan. 

o De flats van Eigen Haard: Een aantal adviesteam leden ziet de flats van Eigen Haard als 

een barrière. De vraag is of daar mogelijk iets mee te doen. Jelle van Ooijen legt uit 

dat de flats op zich goed zijn en dat er niet zomaar iets kan gebeuren i.v.m. de hoge 

investering. De ontwikkelingen op het Entrada gebied bieden wel mogelijkheden om 

op initiatief van Wonam en de overige eigenaren enige ingrepen voor te stellen die de 

bereikbaarheid met het Zonnehof gebied kunnen verbeteren. Dit zal verder 

onderzocht dienen te worden. 
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4. Eerste verkenning op de thema’s  

 Stedenbouwkundige opzet 

 

Aandachtspunten vanuit inloopavond 

 

o Verstedelijking t.b.v. een gemengde wijk met woningbouw, voorzieningen en werken 
is kansrijk. Een goede stedenbouwkundige inpassing is daarbij randvoorwaardelijk. 

o Laat nieuwbouw goed inspelen  op de omliggende bebouwing en buurt.  

o Vooral ook aandacht voor een goede inpassing van hoogbouw. Afwisselen tussen 

hoog en laag. Hoogbouw meer richting spoorlijn. Rekening houden met schaduw en 

uitzicht. 

o Vriendelijke, speelse bouw. Geen blokkendozen 

o Kijk buiten het plangebied. Geen harde randen aan de kant van Duivendrecht. 
Hoogteverschillen in het gebied overbruggen.  
 
Aandachtspunten vanuit adviesteam 

 
o Duivendrecht is dorps en bestaat uit verschillende karakteristieke wijken zoals de 

Rijksstraatweg, de bloemkoolwijkjes en de huidige woonkern. Er is een differentiatie 
van bebouwing.  

o Kijk of zelfbouw zoals bij het metrostation Spaklerweg ook een optie is. 

o De verbinding met het winkelcentrum is heel belangrijk. 

o Er is een zeer grote behoefte aan woningen.  

o Het fijnmazige Duivendrecht moet niet vermorzeld worden. 

o Houd het binnenpark groen (niet in de toekomst vol bouwen) 

o Houd de woningen betaalbaar zodat woningzoekenden vanuit Duivendrecht ook 

daar kunnen wonen. 

 

 Verkeer en mobiliteit 

 

Aandachtspunten vanuit inloopavond 

o Verbinding tussen de A10 en Van der Madeweg wordt niet als positief ervaren, ook 

gezien de geschiedenis van de voormalige weg.  

o Het fietstunneltje is voldoende, maar de fietsbrug zou sociaal veiliger zijn ’s avonds.  

o Omwonenden zien graag een voetgangersverbinding tussen het plangebied, het 

Zonnehof en het dorpsplein/winkelcentrum.  

o Kijk ook op een grotere schaal, (fiets)verbinding naar Zuidoost en Amsterdam 

Aandachtspunten vanuit adviesteam 

o Je moet ook makkelijk met de auto naar het dorpshart kunnen komen. 

o P+R is niet heel gewenst i.v.m. evenementen.  

o Het verkeer moet in lijn zijn met de behoefte vandaag, niet alleen met die van de 

toekomst. 

o De Holtenbergweg fietsroute langs het spoor kan inspiratie bieden. 
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 Openbare ruimte en groen 

 

Aandachtspunten vanuit inloopavond 

o Bewaak het groen, want dit zorgt voor woongenot. 

o Een openbaar gebied dat uitnodigend is naar de omgeving  

o Zorg voor een functie/programma als onderdeel het openbaar gebied.  

o Betrek plas/meertje bij plangebied 

o Huidige bomen als groene buffer met naastgelegen flats (o.a. Neptunus) 

Aandachtspunten vanuit adviesteam 

o De bomen zijn misschien geen geluidsbarrière, maar vangen wel fijnstof. 

o De bomen worden als een kwaliteit van het gebied gezien  

o Het talud afgraven kan, maar de bomen zijn lastig. De bosjes kunnen er eventueel 

wel tussenuit.  

o Van de plas kun je een heel leuk gebied maken, maar heeft wel een 

vanzelfsprekende overgang nodig van recreatie naar de bewoonde wereld.  

o Het Diemenbos in Diemen Noord ligt aan de snelweg en is een leuk gebied. Dit zou 
ter inspiratie kunnen dienen.  

 

 Wonen, werken en voorzieningen in het gebied 

 

Aandachtspunten vanuit inloopavond 

o Stedelijk wonen op deze locatie is wenselijk, het passend aantal woningen is een 

belangrijk aandachtspunt 

o Graag een menging aan doelgroepen, programma (woningtypes) en functies 

o Graag een menging aan sociaal, middeldure huur en overig 

o Zorg voor doorstroming van huidige bewoners naar nieuwbouw 

Aandachtspunten vanuit adviesteam 

o Een plein voor ontmoeting met een voetbalveldje zoals een Cruijff Court zou een 

mooie functie zijn voor het park.  

o Speeltuin voor de kleintjes 

o Winkels zijn niet gewenst, want alles is al aanwezig in Duivendrecht 

o Kleine horeca kan eventueel wel, vooral bij het recreatiegebied.  

o Geen bergingen/boxen als plint. 

o Eventueel woningen met kleine tuintjes ervoor op de begane grond. 

o AH to Go bij station is een mogelijkheid.  

 

 Veiligheid 

 

Aandachtspunten vanuit inloopavond 

o Sociale veiligheid en interactie zijn belangrijk in het gebied 

o Fietsbrug is sociaal veiliger 
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o Aantrekkelijke plint zorgt voor interactie en levendigheid, ook ’s avonds 

o Veiligheid metrostation kan verbeterd worden door betere aansluiting en verbinding 

met het gebied.  

Aandachtspunten vanuit adviesteam 

o Interactie en onderhoud zijn belangrijk voor het gevoel van veiligheid. Inrichting en 

verlichting ook.  

o Looproutes centraal, geen bosjes en dichte hekken langs de route. 

o IJburglaan is mogelijk een inspiratiebron.  

o Bij wonen in de plint is wonen aan de stoep niet per se fijn.  

 

Volgende vergadering 

 Maandag 19 juni 2017 - Tweede adviesteambijeenkomst, Entrada 100, Duivendrecht.  

o In deze bijeenkomst bespreken we de opmerkingen en hoe deze al dan niet verwerkt zijn. 
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VERSLAG ADVIESTEAMBIJEENKOMST ENTRADA 
 
Datum: 19 juni 2017, 20.00-22.00  

Locatie: Entrada 100, Duivendrecht  

 

Aanwezig  

Roland Vallentin, Werkgroep Openbare Ruimte  

Niek Heering, Vrienden van Duivendrecht  

Joop van den Broeke, Winkeliersvereniging WC Duivendrecht  

Jelle van Ooijen, Eigen Haard  

Derk de Boer, Omwonende  

Neill Jonker, Omwonende  

Monique Gradussen, Omwonende 

Theo Dohle, De Wijde Blik  

Ilse Boer, De Wijde Blik 

Paul Cottaar, Gemeente Ouder-Amstel  

Burton Hamfelt, Burton Hamfelt Urban Architecture  

Ebe Treffers, Wonam  

 

Afwezig/afgemeld  

Jessica de Boer, Wonam  

  
1. Verslag adviesteambijeenkomst 1  

Opmerking verslag pagina 1 
De argumentatie die aangedragen wordt voor het consensusmodel is hetzelfde als die voor het 
consultatiemodel in de participatieverordening van Gemeente Ouder-Amstel. Tekst in het verslag wordt in 
lijn gebracht met deze verordening. Uitgangspunt is de participatieladder van de gemeente: informeren, 
raadplegen +, coproduceren of meebeslissen. Voor het adviesteam geldt raadplegen+. 
 
Toelichting actiepunt pagina 6  
Er zijn inspanningen gedaan om meer bewoners te werven. Wonam heeft naast het huidige adviesteam 6 
personen benaderd, hiervan hebben 2 personen zich afgemeld en er hebben 3 personen niet gereageerd. 
Monique Gradussen is naar aanleiding van deze uitnodiging aanwezig bij dit adviesteam en wordt welkom 
geheten. 
Wellicht wordt er op een later moment, bijvoorbeeld na de zomer, opnieuw geworven. Geopperd wordt 
om een aankondiging op het mededelingenbord in de flat te hangen. 
 
Vaststellen verslag 
De aanwezigen zijn positief over het verslag. Met de wijziging met betrekking tot het consultatiemodel en 
de participatieverordening van Gemeente Ouder-Amstel, wordt dit verslag vastgesteld.  
 

2.   Presentatie concept-stedebouwkundige visie door Burton Hamfelt  

Samenvatting toelichting Burton Hamfelt. Presentatie toegevoegd in bijlage van verslag.  
  

 In de visie is uitgegaan van hoogbouw die langs de kant van de A10 en de spoorlijn komt. Die ligt 
als een soort beschermende hand om de overige bebouwing van Entrada en de aangrenzende 
wijken van Duivendrecht heen en beschermt tegen geluid. Naar de kant van Duivendrecht wordt 
het minder hoog, zodat daarmee een goede aansluiting wordt gevonden.  
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 Het wordt een gemengde wijk met ca. 30% sociale woningbouw conform beleid gemeente. Als 
voorzieningen zou gedacht kunnen worden aan een bibliotheek, kleine horecagelegenheid, 
kantoorruimte of een hotel.  

 Er komen 3 parkeergarages die onderling worden verbonden. Parkeernorm ligt rond 0,5/0,6. Er 
komt geen parkeergarage onder het park vanwege de bomen die hier geplant worden. De 
aanwezigheid van auto’s in het gebied wordt beperkt door minimale parkeermogelijkheid 
(kiss/park & ride) op straat (op maaiveld). 

 Een betere fietsverbinding met de omgeving (brug over A10) is belangrijk voor de ontwikkeling. 
Zoals in de plannen opgenomen komt er geen doorgaande autoroute van Duivendrecht naar de 
A10. Die wens ligt er wel vanuit Amsterdam, maar dit is vanuit de ontwikkeling gezien 
onwenselijk.  

 Door toevoegen van groen in het plangebied en betere aansluiting met de omgeving wordt 
Entrada onderdeel van Duivendrecht. Suggesties worden gedaan voor de omgeving rondom het 
plangebied zoals een opwaardering van ‘het Blookermeer’. 

 In de stedebouwkundige opzet wordt geprobeerd om comfortabele verblijfsplekken met zoveel 
mogelijk zonuren te creëren. Er komen twee of drie openbare plekken, bijvoorbeeld een centraal 
plein en er wordt gedacht aan een waterpaviljoen als ontmoetingsplek. Dit zorgt voor 
levendigheid. 

 Door de hoogteverschillen van de locatie en het talud te overbruggen en het gebied op 
verschillende plekken te ontsluiten, wordt ook het gebied zelf toegankelijker voor langzaam 
verkeer. De structuur voor een betere verbinding met Duivendrecht ligt er al, maar dient verder 
geüpgraded te worden.  

 Een suggestie is om aan de plint van Neptunus, waar nu bergingen zitten, een kleine uitbouw met 
werkateliers te realiseren. Dat geeft meer ogen op straat (sociale veiligheid) en versterkt de 
levendigheid.  

 Door adressen (voordeuren) te maken aan de kant van de Neptunus- en Jupiterflat wordt de 
verbinding tussen flats en Entrada minder anoniem. Tussen Jupiter, Neptunus en de eerste 
bebouwing in het plan is de afstand zo’n 40 meter.  

 
 
3. Reactieronde op thema’s:  
Aandachtspunten en suggesties vanuit het Adviesteam per thema 
 
Stedebouwkundige Opzet   

 Verbinding met Duivendrecht moet nog verder worden uitgewerkt.   

 Maak het stedebouwkundig spannend, zodat het prettig is om er te zijn. 

 Zorg voor speelsheid en organische vormen.  

 Upgrade van de waterplas is goed voor Entrada en bestaande omwonenden.  

 De echte hoogbouw bij de metro plaatsen en op de hoek bij de A10.  

 Vertical garden; groene gevel als de bomen op termijn gekapt moeten worden daar ze nu al erg 
hoog zijn. Insteek planvorming is overigens om de bomen zoveel mogelijk te laten staan. 

 De hoogte aan de metrokant is goed.  Op de andere hoek nabij het meertje en A10 vindt een 
aantal het gebouw te hoog. Mensen uit Jupiter kijken hier alsdan tegenaan. Verlagen en daarmee 
opengooien richting bestaand gebied, zorgt ervoor dat er een visuele verbinding ontstaat. Geeft 
meer lucht naar het gebied. Een ander vindt het juist een markering, een soort voltooiing van een 
woongebied. Vanuit het gebied zie je de toren. Op de A10 heb je er geen last van. Het is een 
statement.  

 Er wordt nog een voorbeeld van torens in Milaan aangehaald, mooi referentiemateriaal. 
Antwerpen kent soortgelijke ontwikkeling, waar het accent heel erg op groene gevels ligt.  

 Duurzaamheid is een integraal ontwerponderdeel. In de visie staat opgenomen dat dit verder 
uitgewerkt gaat worden. Vanuit het Adviesteam wordt gevraagd of energieneutraal mogelijk is.  

o Ebe antwoordt dat Wonam streeft naar betaalbare, middeldure huurwoningen. 
Duurzaamheid is integraal onderdeel van het ontwerp. Nieuwbouw is daarbij 
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energiezuinig, een te hoge ambitie kan ten koste gaan van de betaalbaarheid woningen. 
Vanuit de gemeentelijke duurzaamheidsambitie wordt gestuurd op gasloos. Wonam zal 
dit meenemen en onderzoeken in de volgende fase.  

 Het adviesteam vraagt te zoeken naar duurzaamheidsmaatregelen zoals vermindering 
autogebruik en energieneutraal bouwen. Hier vlakbij loopt een warmtenet, bij 
Spaklerweg/Amstelkwartier waar gebruik van kan worden gemaakt. Mogelijk kan gebruik worden 
gemaakt van warmte opslag in de grond. 

o De gemeente is hierover in contact met Nuon.  

 Niet alle adviesteamleden zien voordeel in het maken van atelierwoningen voor de plint van de 
Neptunusflat vanwege veiligheid. Dit zal verder onderzocht moeten worden.  

  
Verkeer en mobiliteit  

 De hoofd-parkeerlocatie is ondergronds in drie parkeerbakken die met elkaar gekoppeld zijn. Het 
adviesteam vindt het koppelen van de parkeerbakken een handig idee. Zo kan men aan beide 
kanten eruit. De veiligheid kan worden gegarandeerd met bijvoorbeeld een pasje.  

 Snelfietsers, bijvoorbeeld van Zuidoost naar Amsterdam, gaan via de fietsbrug. Het adviesteam 
geeft aan dat dit extra aandacht behoeft, o.a. of er snelheidremmende maatregelen getroffen 
kunnen worden.  

 Creëer 2 tot 3 goede routes (die iedereen kent), dit draagt bij aan de veiligheid.  

 Nieuwe routes moeten logische routes worden, als voorbeeld zijn olifantenpaden tussen de Eigen 
Haard flats benoemd. Als de nieuwe route niet logisch is, komen er nieuwe olifantenpaden. Bied 
meerdere mogelijkheden, dan blijkt vanzelf welke route(s) het meest aantrekkelijk is. 

 Er is een route buiten beschouwing gelaten, namelijk die achter Mercurius langs.  

 Een onderdoorgang in flat (Neptunus)zou korter zijn naar winkelcentrum. Bypass maken. Bij 
het Staalmanplein gebeurt dat ook (4 woningen weggehaald). Dat is een project van Alliantie. 
Maak een soort ‘Beurspassage’ door de flat. 

 Vraag aan gemeente om meer fietsparkeerplekken te maken.  
 
Openbare ruimte en groen 

 Tuinen bij de nieuwbouw aan kant van Neptunus niet door iedereen gewenst 

 Meertje is mogelijk heel diep, waarschijnlijk (nu) niet geschikt voor kinderen om in te zwemmen.  

 Wees ook realistisch, voor bijvoorbeeld zeilen is het een te klein meertje 

 Creëer nog meer groene daken, vooral aan de kant van de flats. Ook in de stenige stukken 
voldoende groen. Dat is warmer en geeft groter veiligheidsgevoel.  

 Maak het niet te stenig aan de ene kant en groen aan de andere kant, maar zoek naar balans. 
Neem als referentie de Rijksstraatweg in Duivendrecht, waar die balans aanwezig is. Dit is een 
heel ‘vriendelijke’ straat.  

 De suggestie om aan de plint van Neptunus, waar nu bergingen zitten, een kleine uitbouw met 
werkateliers te realiseren is positief; maakt het gezelliger en transparanter. 

 
Wonen, werken en voorzieningen 

 Het adviesteam geeft aan dat er geen concurrerende voorzieningen in op Entrada moeten 
komen, dus bijvoorbeeld geen supermarkt  

 Voorzieningen ‘met een mits’ m.a.w. zo min mogelijk concurrerend met de dagelijkse 
boodschappencentrum Dorpshart maar voorzieningen die de levendigheid van het nieuwe plein 
versterken. Bijvoorbeeld in de vorm van horeca 

 Volgens sommigen is er juist wel plek voor bepaald soort boodschappen (die je niet vindt in het 
dorpshart). 

 Goed idee om langs de Van der Madeweg voorzieningen te maken in de vorm van een 
fietsenmaker en horeca.   
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Veiligheid 

 Zorg dat de omgeving van het metrostation prettig verlicht is en goed schoongehouden wordt. 
Heel basaal, maar wel belangrijk. 

 Houd bij het ontwerp rekening met de wandelaar.  

 Fietsen meer ondergronds.  

 Wellicht een fietsenstalling i.c.m. een fietsenwinkel (dat fungeert als sociale werkplaats) bij het 
metrostation. 
 

Overig 

 Burton vraagt aan het Adviesteam of de waterkant aan de kant van de metrolijn potentie heeft. Is 
het een plek voor een steiger of promenade?  

o Eventueel wel als je het leuk inricht.  
o Het is beetje verstopte plek dus lastig om daar wat mee te doen.   
o Waarom komt er i.p.v. een duiker geen mooie brug? 

  
 
4. Vervolgstappen, inclusief participatie, toelichting door Ebe Treffers en Paul Cottaar  

De concept stedebouwkundige visie wordt binnenkort door de gemeente getoetst op ambtelijk niveau 
maar ook behandeld door de wethouder en het college van B&W. Ook het adviesteam wordt in de 
gelegenheid gesteld om te reageren op de concept stedebouwkundige visie. Na de zomer willen we in 
gesprek met de raad, om zo een gevoel te krijgen of we op de juist weg zijn. We willen graag een besluit 
hebben als basis om door te gaan met de vervolgstappen. Na deze stedebouwkundige visie fase zal het 
plan namelijk verder uitgewerkt moeten worden naar een stedebouwkundig plan.  
Na de zomer zal er een tweede participatietraject komen, dan meer gericht op de uitwerking van het 
stedebouwkundig plan. Het Adviesteam is – al dan niet uitgebreid – graag bereid om dan ook weer mee te 
denken. Wonam is een van de eigenaren in het gebied, na de zomer gaan er ook meerdere partijen 
aansluiten.  We bouwen het rustig op en werken zo naar het eindbeeld toe. Daarna komt de 
bestemmingsplanprocedure.  
  
Planning: 

 Sloop/start bouw: eind 2019/begin 2020.  

 Eind 2021 wonen hier mensen  
  
  
5. Afsluiting  
  
Men vond het een goede vergadering en er wordt positief gereageerd dat het adviesteam ook haar 
reactie op de concept stedebouwkundige visie mag geven.  Roland Vallentin vraagt hoe goed het team 
Duivendrecht heeft bekeken en stelt een ontdekkingsreis Duivendrecht voor. Dit wordt goed ontvangen. 
Vastgestelde datum hiervoor is woensdag 12 juni, vanaf halfzeven. Het wordt een fietstocht, onder leiding 
van een gids die Roland Vallentin of Niek Heering probeert te regelen. Mocht dat niet lukken, dan neemt 
Roland Vallentin de rol van gids op zich. 
 
 
Volgende bijeenkomst 
Adviesteambijeenkomst 3: Woensdag 12 juli, 20.00-21.30 
 
 
Bijlagen 

 Toelichting Werkgroep Openbare Ruimte 

 Presentatie concept-stedebouwkundige visie architect Burton Hamfelt 
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Aan 
Ebe Treffers (Wonam) 
Burton Hamfelt (Burton Hamfelt Urban Architecture) 
Paul Cottaar ( gemeente Ouder-Amstel) 
Theo Dohle (De Wijde blik) 
Ook ten behoeve van de andere leden van het adviesteam. 

         Duivendrecht, 21 juni 2016 

Geachte heren, 

Naar aanleiding van de bijeenkomst van het adviesteam woninbouw Entradagebied, stuur ik hierbij 
namens de Werkgroep Openbare Ruimte van Coherente nog een aantal aanvullingen op schrift met 
foto's ten behoeve van het project. Als er behoefte is om de foto's zelf ook te gebruiken dan kan ik ze 
desgewenst in het originele formaat toesturen.  

Stedenbouwkundige opzet 
Om te inspireren hieronder een aantal gebouwen in Milaan. Tamelijk hoog, slank, met boeiende 
architectuur. Door hun ontwerp overheersen ze niet, maar voegen echt iets toe aan de ruimte. 
Het zijn ware kunstwerken. Voor het duurste huur segment of mogelijk als koopappartementen op 
Entrada om extra budget te genereren en de architectonische verbinding tot stand te brengen met 
twee boeiende hoge gebouwen langs de Spaklerweg, waarvan een in aanbouw. 

    

 

Deze gebouwen in Milaan vullen de ruimte met groen. De bomen en 
struiken zijn specifiek gekweekt voor plaatsing op de balkons. 
Dit vraagt om bewoners die houden van groen en regels voor bewoners 
om het in stand te houden. Kunstwerken op zich. 
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Verkeer en mobiliteit 
 
Doorgang naar Dorpsplein 
In de dijk van voormalige doorgaande Johannes Blookerwegweg zit een doorgang die via het 
Zonnehofgebied tussen Jupiter en Neptunus loopt, langs de scholen via de nieuwe brug over de 
Kloostersingel naar het Dorpsplein.(zie foto's). Om deze fiets-looproute interessant te maken, moet  
deze wel verbreedt worden, met een kleine infrastructuurverandering (herinrichting) voor Neptunus. 
Dat kan zonder het mooie hoge groen (hoge iepen aan te tasten). 

Doorgang Entrada - Jupiter/Neptunus 

  

Tweede doorgang naar het Dorpsplein 
Een tweede doorgang zou kunnen worden onderzocht van Entrada onder Neptunus door. Deze 
tweede doorgang zou het groen bij de Slinger kunnen doorsnijden en dan vervolgens onder 
Neptunus door kunnen lopen als poort. Dat kost één appartement en de berging direct onder het 
appartement (zie foto's). De kosten zouden kunnen worden betaald uit de opbrengst van de 
hierboven genoemde koop-woontoren. Het (hoge) groen is een zeer goede kwaliteit en moet verder 
onaangetast blijven. 

  

De slinger tussen Neptunus en Entrada                      Hetzelfde hoge groen aan de Entradakant in  
van Noord naar Zuid                       dezelfde richting. 
 

Overzicht van de twee doorgangen 
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Openbare Ruimte en groen 
Het openbare groen tussen Entrada en het Zonnehofgebied is een zeer goede kwaliteit en moet 
behouden blijven voor zowel het Zonnehofgebied als Entrada. Hooguit kan de dijk van de voormalige 
doorgaande route iets worden geëgaliseerd om een parkachtig geheel te vormen met het noordelijk 
gelegen water. De bomen kunnen prima op een verhoging blijven staan, zodat ze niet aangetast 
worden. Het vormt een natuurlijke/parkachtige  scheiding tussen Entrada en Neptunus. 
 
Het noordelijk gelegen water kan een parkje worden met water en een kleine mobiele horeca 
voorziening in de zomer. Het kan ruimtelijk een geheel vormen met de hierboven genoemde 
voormalig dijk van de Johannes Blookerweg. 

  

Het park ligt dicht aan de A10 waardoor er met 
noordoosten wind veel verkeerslawaai is. 
Voorzieningen zoals een (palmen)strand) kunnen 
daardoor alleen aan de zuidwest kant worden 
aangelegd. Daarnaast zou de afrit A10 een groene 
geluidswand moeten krijgen. De geluidswand 
direct langs de A 10 zou net zo hoog moeten zijn 
als langs Diemen, om het verkeerslawaai te 
verminderen. 
 

Jupiter flat 

Om de Jupiter flat in het park in te passen zou de onderkant transparant gemaakt kunnen worden 
en/of van mooi groen voorzien worden, zodat de lang, grijze, dode plint uit het zicht verdwijnt. 

Het water langs de spoordijk 
Het water tussen de spoordijk en Entrada is ook een groene kwaliteit die behouden moet blijven. 
Met een transparantere brugleuning op Van der Madweg krijgt het geheel aan de zuidzijde een 
interessante en transparante  uitstraling. 
Het gebied krijgt dan gelijkenis met andere mooie plekken in Duivendrecht. 
(zie foto's.)  

 

Brug metrostation gezien vanuit Entrada       Idyllische uitstraling vanaf de brug Kloostersingel 
            verlengde van Begoniastraat naar Basilicumhof 
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Groen op gebouwen: een voorbeeld 

Dit is een groene wand op een gebouw in Madrid. Het is 
spectaculair en eigenlijk ook een kunstwerk in de stad. 
Tegelijkertijd geeft het warmte en een gevoel van veiligheid aan 
de omgeving. Het is hier prettig vertoeven ondanks de verder 
versteende omgeving. Het is tegelijkertijd een landmark. 

Dit is kostbaar en vraagt om een fors onderhoudsbudget. 
Uit kosten overwegingen zijn kleinere varianten ook mogelijk. 

De vele (groene) toevoegingen zoals hieronder genoemd zullen 
het gevoel van veiligheid versterken en de eenheid met het 
oudere deel van Duivendrecht vergroten. 

 

 

 

 

 

Versterking groene kwaliteit 
Het water langs de spoordijk en bij het Metrostation heeft voor het gebied een groene kwaliteit. 
Door de betonnen brugrand te vervangen door een transparante reling wordt de verbinding met het 
water versterkt en de groene kwaliteit benadrukt. Het geeft een opener en warmere uitstraling. 
 

  

Zicht op Entrada met betonnen brugrand                 Transparante brugleuning Kloostersingel 

Een brug met een transparante reling versterkt 
het gevoel van veiligheid voor fietser en 
voetganger vanaf het metrostation ('s avonds) 
richting Duivendrecht v.v. 
Dit zou aan twee kanten van de weg kunnen. 

Ook in het middendeel zou met een 
transparante reling aan de trottoir/fietspad kant 
het contact met het water kunnen worden 
herstelt.  
 

Deze aanpassingen zou kunnen worden meegenomen in het project renovatie stationsomgeving en 
(gedeeltelijk) worden gefinancierd uit het project Entrada. 
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Een'poort' door Neptunus  

Op blz. 2 is aangegeven dat een tweede doorgang naar het Dorpsplein zou kunnen worden 
onderzocht. Voor de verdere 
gedachtenvorming wordt het idee van 
een 'poort' hieronder enigszins 
uitgewerkt. 
 
De meest beperkte en realistische 
'poort' door Neptunus,' tussen Entada 
en Duivendrecht, is een doorbraak 
door het bergingsggedeelte van het 
flatgebouw op de begane grond (zie 
foto links). 
 

Als het bovenliggende appartement er bij betrokken zou kunnen worden zou de doorgang hoger 
kunnen worden en dus meer allure kunnen krijgen. Dat is waarschijnlijk technisch (constructie) en 
organisatorisch (er zou een bewoner moeten verhuizen) complexer en derhalve ook duurder. Voor 
dit voorbeeld zijn we daarom uitgegaan van eendoorgang door de berging. 
 
Van belang is dat deze doorgang aantrekkelijk is, sociaal veilig, met goede en prettige verlichting en 
ook enige demping van het geluid, zodat er geen echowerking kan onstaan. De geluidsdemping is 
niet alleen nodig voor de gebruikers van de doorgang, zodat het er prettig wandelen en fietsen is, 
maar er moet ook geen geluidsoverlast kunnen onstaan in het flatgebouw zelf. Daarnaast moet de 
inrichting van de doorgang licht en vrolijk zijn en enigszins vandalisme bestendig. 

In onderstaande artist impression is als wand- en plafondschildering de omringende natuur 
doorgetrokken, met een fantasie element. Dit zou in gebakken tegels kunnen worden aangebracht, 
gemaakt door een kunstnaar. Ook is een mozaiek in de stijl zoals bij het station van der Madeweg 
mogelijk. Hiermee zou samenhang gecreeert worden tussen beide viaducten. 

 
Artist impression, Jeannette van den Berg 
 

Roland Vallentin,  Werkgroep Openbare Ruimte Duivendrecht. 
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Nu is Entrada een ‘vreemde eend 
in de bijt’ als kantoor locatie in een 
woonomgeving. Ontwikkeling tot 
woonlocatie is daarom logisch.
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Entrada als woonwijk doet mee in 
de rijke variatie van woonmileus 
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logischerwijs stedelijker.
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Entrada als een 
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A A

B
B

Bij de transformatie naar woningen zoeken we 
naar een nieuwe structuur die rekening houdt 
en aansluiting zoekt met de structuur van 
Duivendrecht. Dit is nog in onderzoek. De insteek 
is om een fijnmazige stedenbouwkundige opzet 
met een groot aantal gebouwen rond een groen 
middengebied te  ontworpen.

Bij nieuwbouw op de plek 
van Entrada moet rekening 
gehouden worden met 
hoge eisen om te zorgen 
voor een prettig woon- en 
verblijfsklimaat. Er is een 
hoge geluidsbelasting op het 
gebied door geluid afkomstig 
van de Ringweg A10 en van 
de metrolijn direct naast de 
locatie. Ook de naastgelegen 
industrie heeft invloed op deze 
geluidsbelasting. Daarnaast 
zijn er op de locatie zelf flinke 
hoogteverschillen waardoor 
het huidige Entrada gebied 
lager ligt dan de rest van 
de omgeving. Hiermee zal 
rekening gehouden moeten 
worden. In deze eerste fase zijn 
we op zoek naar het optimale 
bouwvolume wat ruimtelijk en 

technisch mogelijk is op deze 
locatie. Vanuit een zorgvuldige 
stedenbouwkundige opzet zijn 
circa 800 tot 1200 woningen 
op de locatie mogelijk. De 
gebouwen waarin deze 
woningen komen zijn nog niet 
ontworpen. Wel zijn er studies 
verricht naar de verschillende 
manieren waarop dit volume 
in gebouwen vertaald kan 
worden. Er kan hoger worden 
gebouwd met slanke torens 
tot 70 meter met veel ruimte 
voor groen en openbare ruimte, 
of er kan lager  en compacter 
worden gebouwd met minder 
ruimte voor groen en openbare 
ruimte. De komende maanden 
gaan we dit verder uitwerken. 
In deze eerste fase zijn we 
op zoek naar het optimale 

bouwvolume wat ruimtelijk en 
technisch mogelijk is op deze 
locatie. Vanuit een zorgvuldige 
stedenbouwkundige opzet zijn 
circa 800 tot 1200 woningen 
op de locatie mogelijk. De 
gebouwen waarin deze 
woningen komen zijn nog niet 
ontworpen. Wel zijn er studies 
verricht naar de verschillende 
manieren waarop dit volume 
in gebouwen vertaald kan 
worden. Er kan hoger worden 
gebouwd met slanke torens tot 
70 meter met veel ruimte voor 
groen en openbare ruimte, of 
er kan lager  en compacter 
worden gebouwd met 
minder ruimte voor groen 
en openbare ruimte. De 
komende maanden gaan we 
dit verder uitwerken.

Ontwerp Visie
Stedenbouwkundige Opzet





VERSLAG ADVIESTEAMBIJEENKOMST ENTRADA  

INCLUSIEF BIJLAGEN 
 
 

 

Beste lezer, 

 

Graag maak ik u erop attent dat naar aanleiding van de tips, ideeën en opmerkingen van zowel de 

adviesteamleden als het College B&W en de gemeenteraad de concept stedenbouwkundige visie 

inmiddels is aangepast. De visie waar in dit verslag naar wordt gerefereerd is daarmee dus niet de 

meest recente versie.  

 

Wij danken u voor uw begrip. 

 

Het ontwerpteam Entrada 
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VERSLAG ADVIESTEAMBIJEENKOMST ENTRADA 
 
Datum: 12 juli 2017, 20.00-22.00  

Locatie: Entrada 100, Duivendrecht  

 

Aanwezig  

Roland Vallentin, Werkgroep Openbare Ruimte  

Niek Heering, Vrienden van Duivendrecht  

Joop van den Broeke, Winkeliersvereniging WC Duivendrecht  

Derk de Boer, Omwonende  

Neill Jonker, Omwonende  

Monique Gradussen, Omwonende 

Theo Dohle, De Wijde Blik  

Paul Cottaar, Gemeente Ouder-Amstel  

Burton Hamfelt, Burton Hamfelt Urban Architecture  

Ebe Treffers, Wonam  

Jessica de Boer, Wonam  

 

Afwezig/afgemeld  

Jelle van Ooijen, Eigen Haard  

 
1. Verslag adviesteambijeenkomst 2  

Opmerking verslag pagina 2 
“Verbinding met Duivendrecht mag verder worden uitgewerkt.”  het woord ‘mag’ wordt vervangen 
door ‘moet’. 
 
Opmerking verslag pagina 2 
Niet alle adviesteamleden zien voordeel in het maken van atelierwoningen voor de plint van de 
Neptunusflat vanwege veiligheid. Dit zal verder onderzocht moeten worden. Deze opmerking wordt 
toegevoegd aan de reactie ronde op de thema’s onder het kopje stedenbouwkundige opzet.  
 
Opmerking verslag pagina 3 
In de duurzaamheidsambitie van de gemeente is de ambitie ‘gasloos’ opgenomen. Dit is dus niet 
vrijblijvend en dient nagestreefd te worden. De zin op pagina drie is hiertoe opnieuw geformuleerd. 
 
Vaststellen verslag 
Met de wijzigingen zoals hierboven vermeld, wordt dit verslag vastgesteld.  
 

2.   Doornemen concept-stedenbouwkundige visie, door Burton Hamfelt  

Burton Hamfelt neemt het concept van de stedenbouwkundige visie door welke als bijlage bij de agenda 
gestuurd is. De concept stedenbouwkundige visie wordt vooralsnog vertrouwelijk behandeld gezien deze 
ook nog met de gemeente wordt besproken en nog niet vastgesteld is. De vragen naar aanleiding van het 
document worden in dit verslag behandeld. 
  
Laagbouw/hoogbouw aan de rand in relatie tot bezonning en aansluiting 
Monique vraagt om een toelichting op de bezonningsstudie en geeft aan dat ze de bebouwing aan de 
rand van de locatie (grenzend aan de Neptunusflat) graag lager ziet dan dat deze nu is. Ook Niek pleit voor 
lagere bebouwing aan de rand van Neptunus. Het verplaatsen en schuiven van de hogere en lagere 
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bouwblokjes in een latere fase zou hiermee rekening kunnen houden. Burton spreekt hier wel zijn zorgen 
uit dat lagere bebouwing aan de rand van de Neptunusflat zou kunnen zorgen voor een te groot contrast.  
 
Beeldkwaliteit 
Daarnaast vraagt Monique om in een volgende fase zorg te dragen dat de kwaliteit van de openbare 
ruimte en de architectuur gewaarborgd wordt en blijft, gezien de verdere uitwerking met de verschillende 
eigenaren. Hierbij noemt ze voorbeelden van zachte materialisatie zoals hout en groen. Dit zijn 
onderwerpen die aanbod zullen komen in het beeldkwaliteitsplan die in de vervolgfase, als onderdeel van 
het stedenbouwkundigplan, opgesteld wordt.  
 
Doorgang Neptunus 
De doorgang bij Neptunus zoals deze nu als kans en suggestie voor de toekomst in de visie genoemd 
wordt, stuit op discussie. Sommige adviesteamleden zien hier voordeel in vanwege de goede en directe 
verbinding met het dorpshart, en dus een versterking van de route en het verzorgingsgebied van het 
winkelcentrum. Anderen zien de voordelen er niet van in en zouden liever de bestaande paden rondom 
de flats verbeteren en veiliger maken. Een doorgang bij Neptunus is niet iets waar de eigenaren in het 
Entrada gebied over kunnen beslissen. De eigenaar van de flats, Eigen Haard, zal hier bij betrokken 
moeten worden, net als de gemeente en andere belanghebbenden. Dit zal mogelijk op een later moment 
in het project besproken worden. 
 
Aansluiting zuidoosthoek Entrada  
Niek vraagt zich af waarom de diagonaal niet vanuit de zuidoosthoek van Entrada richting de hoek tussen 
het spoor en de A10 loopt. De keuze voor de diagonaal tussen de waterplas en het station is nu gebaseerd 
op de bestaande eigendomsverdeling en een mogelijke fasering, alsmede het verbinden van deze twee 
elementen via het groene hart van Entrada. De aansluiting tussen Entrada en de omgeving op de 
zuidoosthoek is in de visie opgenomen als een groen plein met voorzieningen voor de buurt. In een latere 
fase zullen verbindingen als deze in detail uitgewerkt worden.  
 
Ligging fietspad/voetpad/bomenrij 
Monique geeft aan dat ze had begrepen dat de volgorde van het fietspad, voetpad en de bomenrij, gezien 
vanaf de Neptunusflat, al zodanig ontworpen was. Toegelicht wordt dat dit nog niet is uitgewerkt en dat 
het daadwerkelijke profiel van wegen en paden, samen met openbaar groen, nog verder uitgewerkt 
wordt in een latere fase. Een verkeersonderzoek is hierbij ook noodzakelijk, alsmede verder onderzoek 
naar de eventuele fietsbrug over de A10. 
 
Parkeren 
Neill uit zijn zorgen over het parkeren op het maaiveld. Hij vraagt zich af hoe kort parkeren en laden en 
lossen gehandhaafd gaat worden en of er niet alsnog ongeoorloofd geparkeerd gaat worden. Het 
beperkte aantal parkeerplekken op het maaiveld zal verder uitgewerkt worden in een latere fase en de 
handhaving van het parkeerbeleid zal een onderwerp van bespreking zijn binnen, dan wel met, de 
gemeente. Om te kunnen handhaven is een parkeerregime (betaald parkeren of blauwe zone) nodig. 
 
Verzorgingsgebied winkelcentrum 
Joop geeft aan dat de Winkeliersvereniging WC Duivendrecht blij is met de toename aan inwoners. Hijzelf 
vindt het een knap plan.  
 
Werkgroep Openbare Ruimte 
Namens de Werkgroep Openbare Ruimte overhandigd Roland een uitgebreide reactie op de concept 
stedenbouwkundige visie. Roland geeft hierbij aan dat de werkgroep relatief korte tijd had de visie te 
bestuderen en de werkgroep had geen tijd om op alle aspecten in te gaan. Daarbij behoeft ook de 
opmerking dat de Werkgroep Openbare Ruimte in de veronderstelling was dat de concept visie na deze 
bespreking definitief zou worden en een zekere status zou hebben. Deze concept visie dient echter als 
een basis voor discussie in het adviesteam, met de overige eigenaren, met het college van B&W en met 
de gemeenteraad voordat de concept visie voor besluitvorming wordt voorgelegd. Alle opmerkingen 
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worden voor besluitvorming verzameld en waar mogelijk verwerkt en/of meegenomen naar de volgende 
fase. Gezien het feit dat de veronderstelling van de Werkgroep Openbare Ruimte niet juist was, zijn 
sommige opmerkingen mogelijk minder van toepassing op deze fase. Deze opmerkingen zullen 
meegenomen worden in latere fases.  
 
Een van de opmerkingen van de Werkgroep Openbare Ruimte is dat de visie lastig te beoordelen is, 
gezien het ontbreken van cijfers (m2, aantallen woningen en dichtheden). Wonam en Burton Hamfelt 
zullen dit zo inzichtelijk mogelijk maken in doorsnedes en andere illustraties in een aangepaste versie van 
de Concept stedenbouwkundige Visie, voor zover de cijfers bekend zijn. Verkaveling, bouwhoogtes, 
programma, etc. worden verder uitgewerkt in volgende fases. Daarnaast zal een globaal, indicatief, 
programmaoverzicht toegevoegd worden aan de concept visie.  
 
Daarnaast gaf Roland namens de Werkgroep Openbare Ruimte aan het een omissie te vinden dat er 
voorafgaand aan het hele proces geen uitgangspunten zijn opgesteld door de gemeente. Omdat er in deze 
situatie sprake is van meerdere eigenaren in het gebied is er voor gekozen om de uitgangspunten in 
gezamenlijkheid op te stellen. In de intentieovereenkomst tussen de gemeente en Wonam (d.d. 12 april 
2017) is afgesproken dat dergelijke uitgangspunten zullen worden vastgesteld in de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en alle eigenaren. De stedenbouwkundige visie moet 
daarvoor als basis dienen. 
 
De Werkgroep Openbare Ruimte is van mening dat de huidige voorgestelde stedelijke massa’s te hoog en 
te omvangrijk zijn en de kleinschaligheid van Duivendrecht aantasten. Daarnaast zou een dergelijk aantal 
woningen zoals nu voorgesteld in deze massa’s (maximaal 1200 woningen) voor een heel groot aantal 
nieuwe bewoners zorgen (2500 naar schatting van de werkgroep). Hiervoor vraagt de Werkgroep 
Openbare Ruimte het vraagstuk ook te benaderen vanuit bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de 
benodigde voorzieningen (bijvoorbeeld scholen etc.). Het gaat volgens de Werkgroep om een compleet 
nieuwe woonwijk met, naar berekening van de werkgroep, zes maal de bevolkingsdichtheid van 
Duivendrecht.  
 
De relatie met Duivendrecht is volgens de Werkgroep Openbare Ruimte in de getoonde impressies niet 
goed te zien. Om die reden wordt gevraagd de voorgestelde stedenbouwkundige massa’s in een 
perspectief te plaatsen vanaf het Dorpshart, zodat het duidelijk wordt hoe de torens wel of niet in het 
zicht zullen zijn. 
 
Het idee om iets te doen met het meertje vindt de Werkgroep Openbare Ruimte een goede zaak, maar zij 
waarschuwt ons voor de hoge geluidsbelasting. Het is volgens de leden van de Werkgroep een gemiste 
kans dat hier geen geluidsschermen langs de snelweg staan.  
 
De overige punten zijn niet in de vergadering besproken, maar alle punten zijn te lezen in het bijgevoegde 
document van de Werkgroep Openbare Ruimte.  
 
 
4. Vervolgstappen, inclusief participatie, toelichting door Ebe Treffers en Paul Cottaar  

Zoals afgelopen bijeenkomst ook aangegeven wordt de concept stedenbouwkundige visie binnenkort 
door de gemeente getoetst op ambtelijk niveau maar ook besproken met de wethouder en het college 
van B&W. Na de zomer wordt de concept stedenbouwkundige visie besproken met de gemeenteraad, om 
inzicht te krijgen de mening van de gemeenteraad. Vervolgens wordt het concept van de 
stedenbouwkundige visie, indien nodig aangepast voorgelegd voor besluitvorming in het najaar. Dat is 
nodig als basis voor de vervolgstappen en het kunnen maken van afspraken. Na deze stedenbouwkundige 
visie fase zal het plan namelijk verder uitgewerkt moeten worden naar een stedenbouwkundig plan. 
Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de eigenaren en de gemeente. 
 
Na de zomer zal er een tweede participatietraject komen. Ook zal de buurt geïnformeerd worden. Het 
Adviesteam heeft vorige bijeenkomst al aangegeven bereid te zijn om dan ook weer mee te denken. Het 
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participatietraject zal dan meer gericht op de uitwerking tot een stedenbouwkundig plan. Wonam is een 
van de eigenaren in het gebied, na de zomer gaan er ook meerdere partijen aansluiten. Na het 
stedenbouwkundig plan komt de bestemmingsplanprocedure. 
Hieronder staat de procedure zoals nu voorgenomen stap voor stap toegelicht. 

 Presentatie concept stedenbouwkundige visie college B&W 

 Workshop met gemeenteraad 

 Na de zomer opstarten participatietraject, gericht op uitwerking van visie tot plan 

 Onderdeel van Samenwerkingsovereenkomst is het stedenbouwkundig plan, een 
beeldkwaliteitsplan en voorlopig inrichtingsplan. 

 Opstellen anterieure overeenkomst waarin afspraken gemaakt worden over onder andere 
kosten, programma en architectonische uitstraling. 

 
Planning: 

 Najaar 2017 
o Besluit stedenbouwkundige visie 
o Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en eigenaren 
o Concept stedenbouwkundig plan 
o Opstarten nieuw participatietraject 

 Voorjaar 2018 
o Besluit stedenbouwkundig plan 
o Bestemmingsplan- en omgevingsvergunning (opstarten) 
o Anterieure overeenkomst tussen gemeente en eigenaren.  

 Najaar 2018/begin 2019 
o Besluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning (daarna in procedure) 

 Eind 2019/begin 2020  
o Sloop/start bouw 

 Eind 2021 
o Eerste opleveringen woningen/voorzieningen 

  
  
5. Afsluiting  
  
Dit was voorlopig de laatste adviesteambijeenkomst. Na de zomer zal er een nieuw participatietraject 
opgestart worden, waar de huidige adviesteamleden voor worden uitgenodigd.  
 
Hartelijk dank aan de adviesteamleden voor de waardevolle bijdrage aan dit proces. 
 
 
Volgende bijeenkomst 
Nader te bepalen 
 
 
Bijlagen 

 Reactie Winkeliersvereniging WC Duivendrecht 

 Reactie Eigen Haard 

 Reactie Bewoner Derk de Boer 

 Reactie Stichting Vrienden van Duivendrecht 

 Reactie Werkgroep Openbare Ruimte op concept Stedenbouwkundige Visie Entrada 

 Aangepaste versie concept Stedenbouwkundige Visie Entrada  



REACTIE WINKELIERSVERENIGING WC DUIVENDRECHT 
21 augustus 2017 
 
 

 

Beste Jessica, 
 
Heb met interesse alle sessies bijgewoond en in mij opgenomen. Ook doorgesproken 
met het bestuur van onze winkeliersvereniging. Zijn het eens met uw uitgebreide 
verslag. 
 
We hebben  niet veel toe te voegen aan de door jullie gemaakte plannen. Zien er zeer 
goed uit. Wat ons wel voorstaat en vertrouwen dat dit hard te maken is, is een 
onderdoorgang richting Dorpsplein onder flat Neptunus. Zeer gunstig  voor de loop 
naar het winkelcentrum op het Dorpsplein is onze mening. 
 
Bovendien vinden we dat er wel door ”omwonenden” in de commissie weer veel loze 
aanmerkingen worden gemaakt over de hoogbouw. Voor onze vereniging is het een 
goede zaak wanneer men zoveel mogelijk bewoners kan huisvesten. Men moet ook 
rekening houden met het feit dat het bouwen economisch verantwoord wordt op het 
gebied van de te vragen huren lijkt ons. 
 
We wensen u sterkte en wijsheid met het verdere voorbereiden van het plan. Wij zijn 
benieuwd. 
 
Vriendelijke groet, 
Joop van den Broeke (penningmeester) 

  

Dit bericht wordt gezonden door: 

Winkeliersvereniging WC Duivendrecht 
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     Memo 
 

 
Van : Jelle van Ooijen  
Aan : Ebe Treffers, Wonam  
Onderwerp : stedenbouwkundige visie Entrada 
Datum  : 21 augustus 2017 
 
Beste Ebe, 
 
Je hebt ons uitvoerig meegenomen in de stedenbouwkundige visie op Entrada. Een project waarin wij 
elkaar op twee manieren tegenkomen; enerzijds zijn we buren en vormt ons bezit in De Zonnehof de 
verbinding naar de ‘bewoonde wereld’ van Duivendrecht, anderzijds zijn wij graag partij in jullie 
ontwikkeling als exploitant van het sociale programma. Nu er verschillende malen, ook in 
verschillende gremia, over de stedenbouwkundige visie is gesproken, heb je ons gevraagd naar onze 
reactie op voorliggend stuk.  
 
Inleiding 
Voorliggende stedenbouwkundige visie is het resultaat van de eerste verkenningen. Een reactie op 
details is wat ons betreft te prematuur. We gaan in op de elementaire aspecten. 
 
Dichtheid 
De stadsregio staat onder druk, de demografische ontwikkeling noopt ons ertoe in verhoogd tempo 
woonruimte te realiseren. Er is nu al krapte op de woningmarkt en dat wordt alleen maar erger. Vanuit 
dat perspectief zijn wij enthousiast over het initiatief om Entrada te transformeren. Er zijn dichtheden 
getekend die nu in Duivendrecht niet voorkomen. Gelet op de druk op de regio, kan het haast niet 
anders dan dat Duivendrecht op enig moment ‘de stad’ toelaat binnen haar grenzen en in hogere 
dichtheden gaat denken. Het Entradagebied leent zich daar goed voor; op het knooppunt van 
verkeersaders en aan de ene zijde Amsterdamse dichtheden, aan de andere zijde Zonnehof met voor 
Duivendrechtse begrippen een relatief hoge dichtheid. Van Noord naar Zuid bezien neemt de 
dichtheid verder af, waarbij Amsterdam, Entrada en Zonnehof achtereenvolgens ‘luchtiger’ worden. 
Wij vinden een hoger dan gebruikelijke dichtheid voor deze locatie daarom wenselijk (demografische 
noodzaak) en passend (schakelfunctie Amsterdam-Zonnehof). 
 
Aansluiting bestaand 
Aan de noord- en westzijde is door de ligging van de ringweg en het spoor geen vanzelfsprekende 
aansluiting met bestaande bebouwing mogelijk. De verbinding met de woonomgeving aan de zuidzijde 
verbetert doordat het maaiveld wordt opgetild en de fysieke barrière (de hoogte) die de Van der 
Madeweg vormt daarmee minder groot wordt. Toch blijft de belangrijkste verbinding die met de 
Zonnehof. De Neptunes sluit de Zonnehof af in de richting van het Entradagebied, het gebouw staat 
met de rug naar de nieuwbouw. Voor het welslagen van Entrada achten we het van belang dat er 
bijzondere aandacht aan deze verbinding wordt besteed. Zonder hiermee de rol van de 
stedenbouwkundige op ons te willen nemen, noemen we als voorbeeld het bieden van voldoende 
tegenwicht ter plaatse van de nieuwbouw, zodat er een evenwichtige corridor ontstaat. Nu neemt de 
bebouwingshoogte juist af naarmate deze dichter bij Zonnehof komt. Er is ook gesproken over het 
verlevendigen van de fietsverbinding ‘De Slinger’ door bijvoorbeeld werkateliers (aan weerszijden) te 
realiseren. Zo’n deeloplossing wordt door ons enthousiast ontvangen. 
 
Tot slot 
De uitwerking van het plan en de daaruit voortkomende ontwikkelingen (benutten recreatiewater, 
opwaarderen fietsverbinding, aansluiting op A10 enzovoort) zal nog vele kanten op gaan, daarom 
volstaan wij hier met een reactie op deze twee wezenlijke zaken. We blijven graag betrokken bij het 
vervolg, als buur en als participant. 



REACTIE BEWONER DERK DE BOER 
30 augustus 2017 

 
 
Beste Jessica, 
 
Bij deze mijn goedkeuring van het verslag van de derde bijeenkomst van het adviesteam, 
met de kanttekening dat ik de opmerkingen  van medebewoonster Monique onderschrijf: 
zo laag mogelijke gebouwen aan de kant van Neptunus en de van der Madeweg, met 
desnoods hogere gebouwen tegen de spoordijk en langs de A10. 
Ook graag aandacht voor een groene buffer tussen Neptunus en Entrada. 
 
Tevens nog de suggestie aan Burton voor elementen uit de nieuwe bouwwijze 
"natuurinclusief bouwen" - waarmee hij ongetwijfeld al bekend zal 
zijn:   https://www.google.nl/search?source=hp&q=natuurinclusief+bouwen&oq=natuurin
&gs_l=psy-ab.1.3.0l4.457.1757.0.4680.8.8.0.0.0.0.63.470.8.8.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.8.467...0i131k1.-MyVNY9jEDM  
 
Vriendelijke groet, 
Derk de Boer 
 



	

Stichting	Vrienden	van	Duivendrecht	

	
	

Groen	en	kleinschalig	
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Duivendrecht,	13	september	2107	
Reactie	herontwikkeling	Entradagebied										
Stedenbouwkundige	visie,	versie	concept	d.d.	14	juli	2017	
Onderstaand	de	reactie	van	de	Stichting	Vrienden	van	Duivendrecht	(StVvD)	over	de	totstandkoming	
van	de	stedenbouwkundige	visie	voor	de	herontwikkeling	van	het	Entradagebied.	Allereerst	
inhoudelijk	en	vervolgens	over	het	toegepaste	participatieproces.	
	
Inhoudelijk	
• Duurzaamheid	moet	écht	vijf	tandjes	meer!	

• Duurzaamheid	moet	veel	ambitieuzer	en	realistischer	worden	opgenomen:	zoals	
zonnegevels,	groene	daken	en	gevels,	rainproof,	aardgasloos!	én	natuurinclusief	bouwen	
(dit	laatste	is	voortschrijdend	inzicht	van	de	StVvD	na	de	laatste	adviesvergadering).	
Laat	Entrada	in	Duivendrecht	een	spraakmakend	en	uniek	duurzaamheidsproject	
worden,	waar	Nederland	(en	de	wereld?)	zich	aan	kan	spiegelen!	

• voor	natuurinclusie	zie	bijvoorbeeld:	
https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/bouwen-ruimte-
plant/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20161103&utm_content=link_ID0ES3BI&utm_campaign=Nieu
wsbrief%20Amsterdam%20Donderdag%207%20september%202017	

• Verbinding	met	‘oude	dorp’		Duivendrecht	een	vereiste	
• Voor	alle	verkeersgebruikers	is	een	‘warme’	en	laagdrempelige	aansluiting	bij	het	‘oude	

dorp’	van	Duivendrecht	en	met	name	het	Dorpsplein	Duivendrecht	een	vereiste	(o.a.	
ontsluiting	Entrada	via	de	Van	der	Madeweg	en	niet	de	A10)	

• Transformatie	mag	niet	gepaard	gaan	met	voorzieningen	die	(op	dit	moment)	
concurreren	met	voorzieningen	op	het	Dorpsplein	Duivendrecht	

• Nadere	uitwerking	voor	in	het	stedenbouwkundig	plan	
• Waarborgen	inbouwen	voor	behoud	van	het	groene	hart	(bijvoorbeeld	door	gedeeltelijk?	

een	parkeerbak	eronder)	
• 	Bebouwing	in	noordoosthoek	beduidend	lager	dan	in	visie	en	in	lijn	met	de	lagere	

bebouwing	aan	zuid	en	oostzijde,	als	vriendelijke	en	sympathieke	overgang	van	
Neptunus	en	het	Blookermeertje.	

	
Proces	participatie	en	de	belangen	
De	gemeente	is	samen	met	Wonam	gestart	met	een	actief	participatietraject.	Belangengroeperingen	
zijn	actief	uitgenodigd	voor	deelname	aan	het	adviesteam	voor	het	opstellen	van	de	
stedenbouwkundige	visie	en	bewoners	zijn	via	verschillende	kanalen	ook	benaderd	deel	te	nemen.	
	
In	een	3-tal	bijeenkomsten	is	constructief	en	open	met	elkaar	van	gedachten	gewisseld	over	de	
transformatie.	De	sfeer	was	goed	en	er	was	volop	ruimte	om	‘je	zegje	te	doen’	en	alle	aanwezigen	
respecteerden	elkaar.	
Vaak	waren	de	adviesteamleden	het	eens,	op	een	aantal	aspecten	liepen	de	belangen	uiteen.		
• Waar	de	belangen	uiteen	liepen	betrof	dit	de	toe	te	passen	duurzaamheidsaspecten	en	het	

aantal	nieuw	te	bouwen	woningen,	de	hoogte	van	de	bebouwing	incl.	waar	hoog	en	waar	
la(a)g(er);	

• Waar	de	belangen	overeenstemden	betrof	dit	het	realiseren	van	een	goede	verbinding	met	het	
‘oude	dorp’	Duivendrecht	incl.	het	Dorpsplein	Duivendrecht	
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Kanttekeningen bij de concept-stedebouwkundige visie Entrada  
van BurtonHamfelt urban architecture 14 juli 2017, in opdracht van Wonam 
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Kanttekeningen bij de concept-stedebouwkundige visie Entrada. 
 
Inleiding 
De werkgroep Openbare Ruimte van de stichting Coherente is voorstander van het toevoegen van 
een woonfunctie aan bedrijventerrein Entrada. Bewoning van dit gebied kan o.a. de functie van het 
winkelcentrum op het Dorpsplein in Duivendrecht versterken. Ook komt bewoning de sociale 
veiligheid in de omgeving van metrostation Van der Madeweg ten goede. Verder kan het project een 
bijdrage leveren aan de vervulling van de woningbehoefte in de regio Amsterdam.  

De werkgroep plaatst echter kritische kanttekeningen bij de bebouwingsomvang in de concept- 
stedebouwkundige visie van 14 juli 2017, geschreven door BurtonHamfelt in opdracht van Wonam. 
In de concept-visie wordt onvoldoende rekening gehouden met het karakter van Duivendrecht. De 
concept-visie schetst een woongebied dat qua bouwhoogte, omvang en structuur Duivendrecht 
letterlijk en figuurlijk in de schaduw stelt. Dit komt mede omdat de gemeente vooraf geen 
stedebouwkundige kaders heeft vastgesteld. 

Daarnaast is het beroep dat 2.500 nieuwe inwoners van Duivendrecht zullen doen op voorzieningen, 
als scholen, gezondheidszorg, sport e.d. een reden tot zorg. In de concept-visie wordt niet ingegaan 
op de consequenties hiervan. Tenslotte is het de vraag of de infrastructuur in en om Duivendrecht 
toereikend is om de toename van het wegverkeer in goede banen te leiden. 

In onze opvatting moet de concept-stedebouwkundige visie van 14 juli 2017 vooral worden gezien als 
het verwoorden en in beeld brengen van de intentie van Wonam met het gebied Entrada. Als 
stedebouwkundige visie achten wij dit stuk in deze vorm niet toereikend. Hieronder zullen wij onze 
kritiek toelichten. 

1. Stedebouwkundige uitgangspunten 
Voor het woningbouwproject Entrada zijn door de gemeente Ouder-Amstel vooraf geen 
stedebouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd. De werkgroep Openbare 
Ruimte vindt dit een omissie. Normaal gesproken stelt de lokale overheid eerst de 
uitgangspunten vast. Deze zijn essentieel voor een zorgvuldige inpassing van een bouwproject in 
de openbare ruimte. Nu overlegt het adviesteam Entrada over een project zonder het te kunnen 
toetsen aan deze kaders. De werkgroep Openbare Ruimte is van mening dat de uitgangspunten 
en randvoorwaarden voor het project eerst door de gemeenteraad behoren te worden 
vastgesteld. De gemeenteraad moet dit in volledige vrijheid kunnen doen, en niet voor 
voldongen feiten worden gesteld. Vervolgens kan worden gesproken over een uitgewerkte 
stedenbouwkundige visie.  

2. Hoogte, omvang en dichtheid gebied 
De stedebouwkundige visie sluit door de 
geplande bouwhoogte (70 m),  
woningdichtheid (minstens 1000 woningen op 
nog geen 5% van het grondgebied van het 
dorp Duivendrecht) en structuur 
(gedomineerd door hoogbouw) op geen 
enkele wijze aan bij het karakter van 
Duivendrecht. Integendeel: door de omvang 
van het project zal de identiteit van 
Duivendrecht ingrijpend veranderen. Nu is 
Duivendrecht nog een dorp, straks is het 
waarschijnlijk een buitenwijk van een 
grootstedelijk project.  
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De gebouwen van Entrada in de concept-stedebouwkundige visie vindt de werkgroep Openbare 
Ruimte te omvangrijk en veel te hoog. Het wordt Manhattan in Duivendrecht en dat achten we 
excessief. Wat ons betreft moet de geplande bouwhoogte aanzienlijk worden verlaagd.  
De in de visie  opgenomen torens (waarvan in het adviesteam gesteld is dat deze 'niet hoger 
zullen zijn dan 70 meter') zijn straks zo dominant aanwezig dat ze in heel Duivendrecht te zien 
zijn. Zij tasten daarmee het kleinschalige karakter van Duivendrecht aan. Dat gaat ten koste van 
het woongenot van 5.000 inwoners, waarvan het overgrote deel Duivendrecht juist heeft 
gekozen als woonlocatie vanwege het kleinschalige karakter.  
 
Bevolkingsdichtheid 
In dit beperkte gebied is de ambitie om 1000-1200 wooneenheden te bouwen. Dat was 
aanvankelijk 800-1200. Dat betekent ca. 2.500 mensen op een oppervlakte van minder dan 5% 
van de oppervlakte van het dorp Duivendrecht.  
De werkgroep begrijpt dat dit uit rentabiliteitsoverwegingen interessant kan zijn, maar een 
dergelijk hoogstedelijk gebied pas niet bij de schaal van Duivendrecht. 
Het gebied krijgt een bevolkingsdichtheid van - omgerekend - 20.000 personen  per km2. Ter 
vergelijking: Duivendrecht heeft een bevolkingsdichtheid van ca 3.500 personen per km2. Dat is 
inclusief de Zonnehof flats. Dat is dus zes keer zo dicht. 
 
Voorbeelden 
In de visie wordt het gebied compacter en dichter bebouwd dan het KNSM-eiland en het Java-
eiland. Die hebben een bevolkingsdichtheid van ca 19.000 personen per km2. Deze gebieden 
grenzen aan het IJ waardoor de oppervlakte als ruimtelijk groter wordt ervaren.  
Op het terrein van de Bijlmerbajes, dat drie keer zo groot is als Entrada (7 ha), komen met 
andere functies 1.350 woningen. Deze gebieden zijn vergeleken met het huidige Duivendrecht 
aanzienlijk stedelijker. Zie de tabel blz.2. bron CBS.  
 
Leefbaarheid 
De werkgroep Openbare Ruimte vindt dat veel te ambitieus. Het komt ook niet overeen met de 
ambitie van de gemeente Ouder-Amstel, zoals gesteld op blz. 33 en 39 van de concept-visie. Dat 
past niet op deze wijze bij Duivendrecht. Het komt evenmin ten goede aan de leefbaarheid van 
Duivendrecht. Ook niet aan die van Entrada. Het plaatje op blz. 38 van het Andreas Ensemble laat 
de enorme omvang van het plan duidelijk zien. 

 
Normstellend kader ontbreekt 
De gemeente Ouder-Amstel had o.i. vooraf een norm voor 
de bevolkingsdichtheid (bevolkingsomvang/km2) moeten 
stellen. Ze zal dit echter alsnog moeten doen, zodat het 
voorgenomen woningbouwplan hieraan getoetst kan 
worden. Hierin dient de huidige schaal, omvang  en 
karakter van Duivendrecht betrokken te worden. 
Ook voor de maximale bouwhoogte en het aantal 
gebouwen - met de bijbehorende oppervlakte - dat een 
dergelijke hoogte mag hebben - dient de gemeente Ouder-
Amstel  een norm te stellen. Om een antwoord te geven op 
die vraag dienen in de stedebouwkundige visie 
verschillende scenario's te worden opgenomen. Op blz. 40 
van de visie zijn wel plaatjes opgenomen, maar dit zijn 
geen scenario's. Daarbij dienen onder meer windeffecten 
in relatie tot de bebouwingsvorm, omvang en hoogte 
nauwkeurig  te worden onderzocht. Instructief hierbij is de 
discussie die wordt gevoerd door stedebouwkundige 
Sjoerd Soeters over het volume in relatie tot de hoogte van 
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de gebouwen in de Sluisbuurt in Zeeburg, Amsterdam. In die discussie speelt de 
bevolkingsomvang/km2 overigens geen rol. 
 
Voorzieningen niveau 
De toevoeging van ca 1000 wooneenheden en ca. 2.500 inwoners aan Duivendrecht (nu < 5.000) 
betekent dat de bevolking van Duivendrecht met ongeveer 50% toeneemt op een oppervlakte 
van ca. 5% van het dorp Duivendrecht. Dit gaat veel verder dan de toevoeging van een compleet 
nieuwe woonwijk. Dit is de toevoeging van een stukje stad aan een dorp.  
De consequenties voor de voorzieningen in Duivendrecht, waaronder scholen, gezondheidszorg 
sport e.d. zullen ingrijpend zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de infrastructuur. Deze essentiële 
aspecten zijn niet onderzocht of uitgewerkt en komen op geen enkele wijze aan de orde in de 
concept stedenbouwkundige visie. 
Daarnaast kunnen er bij de toevoeging van een 
dergelijk omvangrijk project andere onvoorziene 
gevolgen optreden.  

3. Entrada exclave 
Volgens de concept-stedebouwkundige visie zal het 
nieuwe woongebied zodanig worden ontworpen dat 
"de bestaande waarden en betekenissen van 
Duivendrecht worden ondersteund en versterkt". De 
concept-visie biedt op dit punt echter geen houvast. 
De waarden van Duivendrecht zijn 'groen en 
kleinschalig'.  Die zijn inmiddels in een aantal 
beleidsstukken vastgelegd. Weliswaar is de werkgroep 
verheugd over de aandacht die de groenvoorzieningen 
op Entrada krijgen, maar wat de ondersteuning van de 
Duivendrechtse waarden verder inhoudt, komt niet in 
de concept-visie tot uitdrukking. Met de voorgestelde 
hoogte, dichtheid en structuur van de bebouwing 
wekt de concept-visie eerder de indruk zich weinig 
aan te trekken van de omgeving, i.c. het dorp 
Duivendrecht. Als de concept-visie in zijn huidige vorm zou worden gerealiseerd, is straks sprake 
van twee volstrekt verschillende woongebieden met weinig gemeenschappelijkheid. Het verschil 
tussen Entrada en Duivendrecht wordt nog eens geaccentueerd door het Zonnehof-complex, dat 
als een soort Berlijnse muur in staat tussen twee gescheiden werelden. Entrada wordt daarmee 
een exclave, een gebied dat geen enkele stedebouwkundige relatie heeft met Duivendrecht. 

4. Karakter van de hoogbouw 
De gebouwen in de concept-stedenbouwkundige visie die grenzen aan de spoordijk zijn net zo 
hoog als de woontoren en het hotel in het Amstelkwartier. Op de foto's op bladzijde 3 en 4 is 

goed te zien hoe hoog dat is. De 
woontoren is 73 m en hoger dan de 
Bijlmerbajes. Het hotel is 70 m hoog.   
Goed te zien is dat ze Duivendrecht 
gaan overschaduwen en het 
kleinschalige karakter van 
Duivendrecht zullen aantasten. In de 
visie wordt op bladzijde  21 ook de 
schaduwwerking op de Jupiter flat 
genoemd. De impact  
hiervan is niet uitgewerkt. 
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5. Geluid 
In de visie wordt op blz. 7 
geschreven dat de 
woontorens aan de westkant 
een beschermende  hand 
vormen naar Duivendrecht. 
Dit is retorische onzin. Wij 
denken eerder aan een 
overheersende hand. De 
hoogte wordt gemotiveerd 
met de stelling dat deze nodig 
is om de geluidsbelasting van 
o.a. het spoor en de A10  tot 
een toegestaan niveau  terug te brengen. Op blz. 23 wordt echter gesteld dat daarvoor een 
hoogte van 25 m afdoende is.  
Op blz. 23 bij geluid wordt i.v.m. met een zeer hoge geluidsbelasting gesproken over toepassing 
van dode gevels of vliesgevels. Dode gevels achten wij zeer ongewenst. Vlies-, gordijn- of 
glasgevels lijken ons, indien noodzakelijk, eerder in aanmerking te komen. 

6. Water, groen en geluid 
De waterplas aan de noordzijde wordt genoemd als een extra groene kwaliteit voor het gebied. 
Dat is op zich juist. Er mag echter niet aan voorbij worden gegaan dat de geluidsbelasting door de 
A10 aanzienlijk is, waardoor niet het hele gebied steeds als recreatieplek kan fungeren. Daarvoor 
zouden de bestaande geluidschermen langs de A10 aanzienlijk moeten worden verhoogd en 
aanvullende schermen op de toevoerwegen (Johannes Blookerweg) moeten worden geplaatst. 
De kans dat Rijkswaterstaat (of de gemeente Ouder-Amstel) deze kosten voor zijn rekening 
neemt lijkt ons niet realistisch. Dat had bij de verbreding van de A10 enkele jaren geleden door 
de gemeente moeten zijn ingebracht. Indien dit al mogelijk is, zal binnen het project een 
oplossing voor de kosten moeten worden gevonden. Die zijn namelijk aanzienlijk. 

7. Verbinding met Duivendrecht? 
Op een aantal plaatsen in de visie wordt gesproken over het aangenaam verbinden van Entrada 
met Duivendrecht. De werkgroep Openbare Ruimte vindt dat van groot belang en heeft daar zelf 
een voorstel voor gedaan. In de visie wordt een verbinding genoemd, maar niet uitgewerkt. 

8. Versterking Duivendrecht? 
Op een aantal plaatsen in de stedebouwkundige visie wordt gesproken over versterking van 
Duivendrecht (blz.33). Dat waarde aan Duivendrecht wordt toegevoegd. De opmerkingen 
hierover worden echter niet met voorbeelden concreet gemaakt. Wel zal er waarde worden 
toegevoegd aan de potentie van het winkelcentrum op het Dorpsplein door een toename van de 
klandizie.  

9. Aantrekkende werking hoogbouw 
In de concept-stedebouwkundige 
visie zijn omgevingstekeningen 
van Entrada opgenomen (blz. 22 
en 33), met o.a. het Amstel 
Business Park (ABP). In die 
tekening is het ABP echter met 
veel hogere gebouwen afgebeeld 
dan het in werkelijkheid heeft. De 
hoge gebouwen op Entrada lijken 
daardoor enigszins weg te vallen. 
Die tekeningen geven een 
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toekomstvisie weer waarin Duivendrecht omgeven is door hoogbouw. 
Dit brengt nog een ander gevolg van het Entradaplan uit de concept-visie aan het licht. Namelijk 
de aantrekkende werking van hoogbouw in de directe omgeving van Duivendrecht. Dat het hier 
om een reëel effect gaat bewijzen de ontwikkelingen rond de Rembrandt toren. 

10. Ontbrekende beelden 
Er ontbreekt een goed luchtfoto van Duivendrecht waardoor de positie van Entrada in de gehele,  
directe omgeving niet duidelijk wordt en waaruit de kleinschaligheid van Duivendrecht blijkt. 
Scherpe luchtfoto's die dit in beeld brengen hebben wij op bladzijde 5 en in de bijlage bij deze 
notitie wèl opgenomen. 

11. Verkeer en infrastructuur 
Dat er in de stedebouwkundige visie niet is voorzien in een bovengrondse verbinding tussen de 
A10 en de Van der Madeweg, vinden wij positief. Eerder hebben bewoners van de Zonnehof 
flats, via een succesvolle procedure bij de Raad van State,  de aanleg hiervan kunnen 
tegenhouden. 
In de concept-stedebouwkundige visie wordt parkeernorm genoemd van ongeveer 0,5 (blz. 53). 
Een parkeernorm van 0,5 op 1000-1200 woningen betekent dat er ruimte moet komen voor 500-
600 auto's. Op dit moment zijn er ca. 400 parkeerplaatsen. De huidige toegang van Entrada met 
de auto is aan de kant 
van de A10.  
De visie zegt dat de 
primaire ontsluiting van 
het gebied aan de Van 
der Madeweg zal liggen. 
Dit is radicale breuk 
met de huidige situatie. 
De werkgroep 
Openbare Ruimte is van 
mening dat zich o.a. in 
de ochtendspits 
problemen zullen 
voordoen, omdat de opnamecapaciteit van de Van der Madeweg onvoldoende is om in korte tijd 
enkele honderden auto's te absorberen. Ook neemt de verkeersdruk toe op het ABP.  
Daarnaast zal de verkeersdruk in Duivendrecht zelf significant toenemen, omdat toekomstige 
bewoners van Entrada hun auto zullen gebruiken om boodschappen te doen in het 
winkelcentrum van Duivendrecht of hun kinderen af te leveren bij de scholen. 
 
Toegang Van der Madeweg 
De vraag is of de concept-visie op dit punt volledig is. In de vergadering van het adviesteam van 
19 juni 2017 is aangegeven dat er twee gescheiden ondergrondse parkeergarages zijn voorzien. 
Waarvan één een ingang heeft aan de kant van de A10. Het is n.a.v. het voorgaande zeer de 
vraag of het verstandig is de twee garages voor het autoverkeer ondergronds met elkaar te 
verbinden (zoals in de vergadering van het adviesteam op 19 juni 2017 is besproken. 

Fietsbrug 
De voorziene fietsbrug kan uit overwegingen van sociale veiligheid een goede toevoeging zijn. Uit 
fietsverkeerstechnisch oogpunt is dit echter niet nodig. Er zijn twee tunnels onder de A10 die 
afdoende zijn, al moet de inrichting en de verlichting daarvan sterk worden verbeterd. De kosten 
van een fietsbrug zijn aanzienlijk en de vraag is of financiering daarvan door de overheid een 
realistische veronderstelling is. Mogelijk is het upgraden en sociaal veiliger maken van de tunnels 
een realistischer optie. Zeker uit kostenoverwegingen.  
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12. Conclusie op hoofdlijnen 
De werkgroep Openbare Ruimte van de stichting Coherente is voorstander van toevoeging  van 
de functie wonen aan het bedrijventerrein Entrada, maar plaatst kritische kanttekeningen bij de 
concept-stedebouwkundige visie van 14 juli 2017 van BurtonHamfelt in opdracht van Wonam.  
 
Om te beginnen acht de werkgroep de gevolgde procedure onjuist. De gemeente Ouder-Amstel 
dient eerst uitgangspunten voor het woningbouwproject Entrada te formuleren en een 
normstellend kader vast te stellen. Hierin dient de huidige schaal, omvang en karakter van 
Duivendrecht betrokken te worden. De gemeenteraad heeft hierin een cruciale rol. 
 
De in de concept-stedebouwkundige visie gepresenteerde woonwijk vertoont geen enkele 
samenhang met het dorp Duivendrecht. Volume, hoogte en bevolkingsdichtheid zijn veel te 
groot in relatie tot de schaal van Duivendecht. Het heeft een totaal dissonant karakter (50% 
meer inwoners op een oppervlakte van 5% van het grondgebied). De fysieke stedebouwkundige 
verbinding met het bestaande Duivendrecht is onvoldoende in de visie opgenomen. De 
stedebouwkundige relatie met het Amstel Business Park (ABP) is niet juist in beeld gebracht en 
die met het dorp Duivendrecht ontbreekt geheel in de visie. Het project zal de identiteit van 
Duivendrecht ingrijpend veranderen. 

De toevoeging van ca 1.000 wooneenheden en ca 2.500 inwoners aan Duivendrecht (nu < 5.000), 
betekent in feite meer dan de toevoeging van een compleet nieuwe woonwijk. De consequenties 
daarvan zijn op geen enkele manier in 
de concept-visie uitgewerkt. 

De groei van de bevolking met 50% zal 
gevolgen hebben voor het beroep op de 
voorzieningen van Duivendrecht 
(scholen gezondheidszorg, sport e.d.) 
Daarnaast zal de verkeersdruk 
toenemen op de toeleidende wegen 
(Van de Madeweg, ABP) en in het dorp 
Duivendrecht.  

De groene ruimte grenzend aan de A10 
heeft potentie als groen verblijfsgebied 
voor de wijk. Echter, de effecten van 
geluid en de oplossing daarvan voor een optimaal gebruik zijn onvoldoende doordacht. 
 
Kortom, de in opdracht van Wonam opgestelde concept-stedebouwkundige visie kan in de 
optiek van de werkgroep Openbare Ruimte slechts gezien worden als het verwoorden en in 
beeld brengen van de intentie die Wonam heeft met het gebied. Als stedebouwkundige visie 
achten wij dit stuk in deze vorm niet toereikend. De werkgroep Openbare Ruimte van de 
stichting Coherente onderschrijft de visie dan ook niet en wijst hem in de huidige vorm af. 
 
De werkgroep Openbare Ruimte van de stichting Coherente 
Lid van het Adviesteam Entrada 
Roland vallentin  
 
12 september 2017 
 
 
Bijlage 1. foto's in groter formaat 
luchtfoto's: Google Earth 
foto's: ©Roland Vallentin 



 

 

 

Een woontoren en een hotel  van Ca 70 meter op het Amstelkwartier. © RV 

 

 
 
Ter vergelijking: de woontoren  is flink hoger dan de Bijlmerbajes. ©RV 
 



 

 

Ter vergelijking in hoogte: De Zonnehofflats 30-40 m, waaronder de  flat Jupiter 40 m naast een wooncomplex in 
Duivendrecht. © RV 

 

 

Luchtfoto van Duivendrecht. Bron: Google Earth 

 

 



 
Overzichtsfoto Duivendrecht. Bron: Google Earth 



 

Overzichtsfoto Duivendrecht, Entrada en Amstel Businesspark. Bron: Google Earth 



Stedenbouwkundige Visie 
Concept



URBAN ARchitectURe

 

BURtoN hAmfelt

m. +31 (0) 652 421 401  Pedro de medinalaan 7B

 1086 XK Amsterdam

 t. +31 (0) 20 314 11 91

b.hamfelt@burtonhamfelt.nl  www.burtonhamfelt.nl 

BurtonHamfelt2015visite005.indd   1 13-11-15   16:00BurtonHamfelt2015visite005.indd   2 13-11-15   16:00

BurtonHamfelt2015visite005.indd   4 13-11-15   16:00

URBAN ARchitectURe

 

BURtoN hAmfelt

m. +31 (0) 652 421 401  Pedro de medinalaan 7B

 1086 XK Amsterdam

 t. +31 (0) 20 314 11 91

b.hamfelt@burtonhamfelt.nl  www.burtonhamfelt.nl 

BurtonHamfelt2015visite005.indd   3 13-11-15   16:00

Formaat A5, Schaal 100%, Kleur ZWART, Schoon-en-weer drukwerk, Papier 350gr HVO.

V
isitekaart 1, Voorzijde

V
isi

te
ka

ar
t 2

, V
oo

rz
ijd

e

V
isitekaart 2, A

chterzijde

V
isi

te
ka

ar
t 1

, A
ch

te
rz

ijd
e

Adviseur

Metafoor
Bolderweg 2
1332 AT Almere
T: 036 530 0211
www.metafoor.nl

Stedenbouwkundig Architect

BURTON HAMFELT Urban Architecture
Pedro de Medinalaan 7b
1086 XK Amsterdam
T: 020 314 11 91
E: info@burtonhamfelt.nl
www.burtonhamfelt.nl

Stedenbouwkundige Visie
Concept
Datum: Juli 14, 2017

Opdrachtgever

Wonam
Koningin Wilhelminaplein 856
1062 KS Amsterdam
T +31 (0)20 - 26 00 238
E: info@wonam.nl
www.wonam.nl



ENTRADA CONCEPT STEDENBOUWKUNDIGE VISIE | 1

Adviseur

Metafoor
Bolderweg 2
1332 AT Almere
T: 036 530 0211
www.metafoor.nl

  Voorwoord       03

1.  Inleiding        07

2.  Duivendrecht en omgeving      09
	 •	 Ambitie	Gemeente	Ouder-Amstel	 	 	
	 •	Metropoolregio	Amsterdam
	 •	 Transformatie	gebieden
	 •	 Verkeer	en	mobiliteit

3.   Analyse huidige situatie      19
	 •	 Plangebied
	 •	 Analyses
	 -		Onderzoeken

4.  Kansen voor Entrada en omgeving    29

5.  Entrada, gemengd stedelijk wonen    33
	 •	 Ambities	voor	het	gebied
	 •	 Doelgroepen

6.  Studies en concept      37
 •	 Introductie

7.  Stedenbouwkundige visie     47
	 •	 Thema	1:	Stedenbouwkundige	opzet
	 •	 Thema	2:	Verkeer	en	mobiliteit	 	
	 •	 Thema	3:	Openbare	ruimte	en	groen
	 •	 Thema	4:	Wonen,	werken	en	voorzieningen
	 •	 Thema	5:	Veiligheid
   
8.  Participatie en communicatie     71

9.  Opmerkingen en aandachtspunten    73



URBAN ARchitectURe

 

BURtoN hAmfelt

m. +31 (0) 652 421 401  Pedro de medinalaan 7B

 1086 XK Amsterdam

 t. +31 (0) 20 314 11 91

b.hamfelt@burtonhamfelt.nl  www.burtonhamfelt.nl 

BurtonHamfelt2015visite005.indd   1 13-11-15   16:00BurtonHamfelt2015visite005.indd   2 13-11-15   16:00

BurtonHamfelt2015visite005.indd   4 13-11-15   16:00

URBAN ARchitectURe

 

BURtoN hAmfelt

m. +31 (0) 652 421 401  Pedro de medinalaan 7B

 1086 XK Amsterdam

 t. +31 (0) 20 314 11 91

b.hamfelt@burtonhamfelt.nl  www.burtonhamfelt.nl 

BurtonHamfelt2015visite005.indd   3 13-11-15   16:00

Formaat A5, Schaal 100%, Kleur ZWART, Schoon-en-weer drukwerk, Papier 350gr HVO.

V
isitekaart 1, Voorzijde

V
isi

te
ka

ar
t 2

, V
oo

rz
ijd

e

V
isitekaart 2, A

chterzijde

V
isi

te
ka

ar
t 1

, A
ch

te
rz

ijd
e



ENTRADA CONCEPT STEDENBOUWKUNDIGE VISIE | 3

Voorwoord

Voor u ligt de concept stedenbouwkundige visie van Entrada. Met dit document 
nemen wij u mee in onze visie die we voor de transformatie van deze bijzondere 
locatie hebben. Allereerst analyseren wij de omgeving van de locatie op kleinere en 
grotere schaal. Zo laten we zien wat de ambitie van de gemeente Ouder-Amstel 
is met betrekking tot dit gebied en tot woningbouw is, alsmede de ligging van de 
locatie in de directe omgeving en in de metropoolregio. Vervolgens analyseren en 
onderzoeken we de huidige situatie op de locatie zelf. Uit deze analyses volgen 
kansen en uitdagingen die wij zien voor Entrada en de omgeving van de locatie. 
Vervolgens vertellen wij u over onze ambities voor het gebied en de doelgroepen 
die wij hier voor ogen hebben. In het volgende hoofdstuk worden deze ambities 
uitgewerkt middels studies tot mogelijke concepten. Deze studies en concepten en 
de uitwerking hiervan, brengt ons bij onze concept stedenbouwkundige visie voor 
Entrada, die wij u aan de hand van vijf thema’s toelichten. 

Thema 1: Stedenbouwkundige opzet
Thema 2: Verkeer en mobiliteit
Thema 3: Openbare ruimte en groen
Thema 4: Wonen, werken en voorzieningen
Thema 5: Veiligheid

Wij willen graag benadrukken dat de getekende verkaveling en de variatie in 
afmetingen van de volumes een eerste aanzet is van een mogelijke invulling van het 
stedelijke concept dat we op deze locatie voor ogen hebben. In de uitwerking van 
de visie tot een plan, zullen de volumes en de hoogtes en de posities daarvan nog 
wijzigen door allerlei aspecten die invloed hebben op het plan. Graag gaan we ook 
met u in overleg over de verdere ontwikkeling van Entrada naar een aantrekkelijk 
gemengd stedelijk woonmilieu.



Entrada 
als 
verbindend
koppelstuk 
tussen 
Duivendrecht 
en 
Amsterdam
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In	dit	nieuwe	stukje	Duivendrecht	
willen	we	woningen	realiseren	
waaraan	in	Ouder-Amstel	en	
op	grotere	schaal	de	metro-
poolregio	heel	veel	behoefte	
is:	middeldure	huurwoningen.	
Dat	zijn	voornamelijk	twee-	en	
driekamerappartementen	met	
huurprijzen	die	tussen	de	sociale	
huurgrens	van	€	710,-	en	circa	€	
1.100,-	liggen.	Als	Wonam	hebben	
we	inmiddels	ruime	ervaring	
met	het	aanbieden	van	deze	
woningen	in	de	metropoolregio.	
Naast	een	groot	deel	middeldure	
huur	zullen	er,	voor	circa	30%	
van	het	woonprogramma,	sociale	
huurwoningen	worden	gerealiseerd	
en	zullen	daarnaast	overige	
woonsegmenten	en	aanvullende	
functies	zoals	voorzieningen	en	
werken	gerealiseerd	worden.	De	
locatie	biedt	ruimte	voor	circa	
1.000	tot	1.200	woningen	en	
plek	voor	bijbehorende	functies	
zoals	horeca,	dienstverlening	en	
werkplekken.	Deze	toename	van	
het	aantal	woningen	en	vooral	
het	aantal	bewoners	gaat	een	
belangrijke	impuls	opleveren	voor	
de	voorzieningen	in	het	centrum	
van	Duivendrecht,	in	het	bijzonder	
het	Dorpshart.

Met	deze	stedenbouwkundige	
visie	vertalen	we	de	ideeën	
voor	het	gebied	naar	een	
stedenbouwkundige	opzet.	
We	willen	het	nieuwe	Entrada	
aangenaam	verbinden	met	het	
centrum	van	Duivendrecht.	Met	de	

auto,	maar	vooral	ook	met	de	fiets	
en	te	voet.	In	die	zin	‘verknopen’	
we	het	nieuwe	Entrada	met	
Duivendrecht.	Daarnaast	bevindt	
de	locatie	zich	in	een	dynamische	
omgeving	met	heel	verschillende	
kanten:	van	eengezinswoningen	
en	de	Van	der	Madeweg	aan	de	
zuidelijke	kant	van	Entrada	en	
de	Neptunus-	en	Jupiterflats	van	
Eigen	Haard	aan	de	oostzijde,	
tot	de	metro-	en	treinsporen	aan	
de	westkant	en	de	A10	aan	de	
noordkant.	De	beoogde	hogere	
woontorens	met	een	stedelijk	
woonmilieu	aan	de	drukke	
noordelijke	en	westelijke	kant	van	
het	nieuwe	Entrada	fungeren	als	
een	‘beschermende	hand’	naar	
Duivendrecht.	Door	aan	deze	
kanten	een	hogere,	stedelijke	
bebouwing	te	kiezen,	sluiten	we	
aan	op	de	stedelijke	ontwikkelingen	
ten	noorden	en	westen	van	de	
spoorweg	en	de	A10	én	schermt	
de	bebouwing	het	geluid	af.	Naar	
de	zuidelijke	en	oostelijke	kant	
wordt	de	bebouwing	aflopend	
steeds	lager	en	groener,	zodat	daar	
meer	een	natuurlijke	aansluiting	
ontstaat	met	Duivendrecht.	

Openbaar	groen	en	prettig	
verblijven	en	verplaatsen	is	
bijzonder	belangrijk	in	deze	
visie.	We	maken	een	aangename	
verbinding	naar	het	meertje	en	
groen	bij	De	Slinger.	In	het	nieuwe	
Entrada	komt	in	het	hart	een	
groen	park,	mooi	ingericht	voor	
de	omwonenden	en	bezoekers.	

Het	metrostation	is	een	belangrijke	
entree	tot	het	gebied	en	krijgt	in	
de	toekomst	veel	meer	bezoekers.	
De	opwaardering	van	het	
stationsgebied	en	de	aanwezigheid	
van	deze	bezoekers	maakt	het	
gebied	sociaal	veiliger.	

Bij	de	huidige	plannen	is	al	
een	start	gemaakt	met	het	
betrekken	van	omwonenden	
en	belanghebbenden,	zoals	
de	winkeliersvereniging	en	
stichtingen	die	zich	inzetten	
voor	Duivendrecht.	Het	actief	
communiceren	en	betrekken	van	
deze	partijen	zetten	we	voort	bij	
de	verdere	uitwerking.	Zo	benutten	
we	kennis	van	Duivendrechters	en	
vergroten	we	het	draagvlak	voor	
het	nieuwe	Entrada.	Want	bouwen	
in	de	bestaande	(woon)omgeving	
is	niet	alleen	het	realiseren	van	
nieuwe	gebouwen,	maar	is	waarde	
toevoegen	aan	Duivendrecht	als	
geheel,	zowel	voor	de	nieuwe,	als	
voor	de	bestaande	inwoners.

Wonam	is	één	van	de	eigenaren	
in	het	gebied.	Wij	ontwikkelen	
woningen	in	het	middenhuur	
segment	en	houden	deze	
woningen	vervolgens	in	eigen	
portefeuille.	Dat	betekent	dat	wij	
een	ontwikkelende	belegger	zijn	
met	een	lange	termijn	visie,	dat	wij	
betrokken	blijven	in	het	gebied	en	
dus	belang	hebben	bij	de	kwaliteit	
van	het	gebied	als	geheel.

Het Entrada gebied is in veel opzichten bijzonder. In zijn huidige vorm is Entrada 
vooral een eiland met een eenzijdig kantorenprogramma grenzend aan Duivendrecht 
in de gemeente Ouder-Amstel. Door de ligging tussen de stad en het groene 
Duivendrecht, direct aan de A10 en metrostation Van der Madeweg, is het een 
locatie met heel veel potentie. In deze stedenbouwkundige visie pakken we die 
kansen volop aan. In dit plan transformeren we de (verouderde) kantorenlocatie 
naar een levendig woongebied met bijbehorende functies, waarbij we bestaande 
waarden en betekenissen van Duivendrecht ondersteunen en versterken, en haar 
geschiedenis van een nieuwe laag voorzien.  

1. Inleiding
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Entrada is een kantorenlocatie in een woonomgeving

Entrada als woonwijk doet mee in de rijke differentiatie van bestaande woonmilieus in Duivendrecht 
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2. Duivendrecht en omgeving
Ambitie gemeente Ouder-Amstel
Duivendrecht is een van de twee kernen van de gemeente Ouder-Amstel en grenst 
direct aan een aantal gemeentelijke deelgebieden waarin grote veranderingen 
plaatsvinden. Ten noorden van de A10 en ten westen van de metro- en treinsporen 
langs Duivendrecht, ontwikkelt het industrie- en kantorengebied zicht tot de 
gemengde Werkstad Overamstel. Daarnaast is de trek van woningzoekenden 
naar de Amsterdamse regio en daarmee Duivendrecht al jaren groot. Er is vooral 
een tekort aan huurwoningen in het middensegment. De komst van woningen 
op de locatie van Entrada geeft hier invulling aan, zorgt voor een impuls voor het 
winkelcentrum in het Dorpshart en versterkt de kans op een goede fietsverbinding 
over de A10. Aanvullend kan de sociale veiligheid in het gebied verbeterd worden 
door het versterken van de openbare ruimte en de onderlinge verbindingen met 
omliggende bebouwing, in combinatie met de aanpak van het gebied rondom het 
metrostation. 

Dorpshart Duivendrecht
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Stationsgebieden zijn de kansgebieden voor stedelijke transformatie en verdichting

Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam



Amsterdam groeit jaarlijks 
met ca. 12.000 inwoners. 
Middeninkomens vormen een 
grote groep woningzoekenden, 
zowel jong, oud, instromer en 
doorstromer. Vijf Amsterdamse 
woningcorporaties en een aantal 
grote in Amsterdam en omstreken 
investerende woningbeleggers slaan 
de handen ineen voor verruiming 
van het huurwoning aanbod in 
het middensegment (€710,- tot 
€1.100,- euro per maand) en 
creëren daarmee de zo gewenste 
middenhuur sector. Een belangrijke 
schakel op de woningmarkt, 

waarvan de beschikbaarheid 
door allerlei ontwikkelingen zwaar 
onder druk staat. Toename 
van de middenhuur sector 
vermindert de druk op de markt 
en verhoogt de slagingskans voor 
de middeninkomens. Het recent 
opgerichte Platform Amsterdam 
Middenhuur (PAM) richt zich op de 
aanpak voor een forse toename 
middenhuur woningen voor 
doorstromers en nieuwkomers in (de 
regio) Amsterdam. De doelstelling 
is om tot 2025 minimaal 10.000 
nieuwe middenhuur woningen te 
realiseren. Woningen met voldoende 

ruimte voor starters, (jonge) gezinnen 
en ouderen, met een inkomen 
tussen 1 en 2x modaal.

“PAM richt zich op een 
vernieuwende aanpak die moet 
leiden tot een forse toename 
van middenhuur woningen voor 
doorstromers en nieuwkomers in 
Amsterdam en de regio.” Robert 
Kohsiek – Medeoprichter PAM, 
directeur Wonam

www.pamwonen.nl

Woningmarkt op slot voor middeninkomens
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De Amsterdamse regio heeft de schaal van een metropool. Het metronetwerk van 
het GVB heeft een bereik van 1 miljoen inwoners in de gemeenten Amsterdam, 
Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel, waar Duivendrecht deel van uit maakt. De 
ov-stationsgebieden zijn door hun uitstekende verbinding met de rest van de regio 
zeer kansrijke gebieden voor stedelijke transformatie. De Amsterdamse regio is een 
magneet voor bedrijven en woningzoekenden. De regio groeit en bloeit en staat hierin 
niet alleen. Overal op de wereld is de trend dat grootstedelijke gebieden (metropolen) 
groter en sterker worden. Deze groei dient wel ruimtelijk gefaciliteerd te kunnen 
worden. Door middel van het transformeren van verouderde locaties rondom deze 
belangrijke stationsgebieden, en het toepassen van verdichting, bieden deze gebieden 
heel veel kansen, mede door de toestroom van nieuwe inwoners en bedrijvigheid.

2. Duivendrecht en omgeving
Metropoolregio Amsterdam

Metrolijn	54	verbindt	het	centrum,	
Duivendrecht,	Amsterdam	ArenA	
en	universitair	medisch	centrum	
AMC	met	elkaar.	De	lijn	is	begin	
jaren	’80	van	de	vorige	eeuw	
voltooid.	Vandaag	de	dag	vormt	
deze	metrolijn	een	stedelijke	as	
vanaf	het	centrum	van	Amsterdam,	
langs	de	kern	Duivendrecht	tot	
Zuidoost	en	momenteel	zijn	er	
diverse	woningbouwplannen	
aan	deze	metrolijn.	Bij	station	
Amsterdam	Amstel	komen	nieuwe	
woontorens,	de	nieuwe	woonwijk	
Amstelkwartier	is	in	aanbouw,	bij	
Amsterdam	Bijlmer	Arena	is	het	

stationsgebied	net	vernieuwd	en	
bij	het	AMC	verrijst	een	nieuw	
woonproject	met	1.500	woningen.	
De	woningmarkt	heeft	de	stations	
ontdekt	als	interessante	gebieden	
voor	de	bouw	van	woningen	
voor	alle	segmenten.	Het	station	
Van	der	Madeweg	ligt	naast	het	
Entrada	gebied.	Dit	station	is	
een	overstapstation	en	is	goed	
verbonden	met	overige	ov-lijnen.	
Naast	lijn	54	stoppen	er	lijn	50	
en	53.	De	16	haltes	aan	de	lijnen	
54	en	53	worden	momenteel	
grootschalig	gerenoveerd	(gereed	
medio	2018).	De	haltes	worden	

beter	toegankelijk,	belangrijk	
vanwege	de	verwachte	toename	
van	het	gebruik	van	de	metro.	Met	
deze	open	uitstraling	draagt	het	
vernieuwde	metrostation	Van	der	
Madeweg	bij	aan	de	vergroting	van	
de	sociale	veiligheid	in	het	gebied	
en	zal	het	station	veel	huidige	en	
toekomstige	gebruikers	van	en	
naar	Entrada	prettig	verwelkomen.
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Entrada
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Nieuwe visie voor Entrada en omgeving [Ruimtelijk-economische Visie Amstel Business Park Zuid Concept 2017]

DE WERKBOULEVARD

Amstel Business Park is onder te verdelen in deelgebieden. 
ABP-Zuid valt binnen de zwarte contour.

DE CULINAIRE 
STRAAT

DE NIEUWE 
STADSSTRAAT

HET BALKON 
AAN DE A10

EILANDEN 
AAN DE VAART

73

2. Duivendrecht en omgeving 
Transformatie gebieden
Entrada ligt op het kruispunt van belangrijke ontwikkelingen. De Zuidas is de meest 
gewilde kantorenlocatie van Nederland. De groei van werken en wonen strekt zich 
inmiddels ook uit tot voorbij de S111 (Spaklerweg). Dwars daarop staat de zone 
langs de A2 van het Amstelstation tot het AMC. Ook hier vinden de komende 
jaren grote ontwikkelingen plaats. Onder andere bij het Amstelstation zelf, het 
Amstelkwartier, de nieuwbouw woningontwikkeling ter plaatse van de Bijlmerbajes, 
Werkstad Overamstel, de komst van De Nieuwe Kern en de verdichting van het 
ArenA-gebied en Amstel III. De komende jaren komen er in dit gebied duizenden 
woningen en nieuwe arbeidsplaatsen bij. Zowel de ligging van het gebied als de 
grootschalige transformatie van de omgeving, dragen bij aan de grote potentie van 
Entrada. 



Upgrade van 
metrostation Van der 

Madeweg

Amstel Bussiness Park Zuid wordt 
een woon- en werkgebied

Creatieve	functie,	horeca,	hotels	
en	creatieve	voorzieningen	worden	

toegevoegd	op	Overamstel

Joan	Muyskenweg	wordt	een	
nieuwe	stadsstraat

Entrada: Nu kantoorgebied, 
straks 800 tot 1.200 

woningen

Op Amstelkwartier komen 
meer dan 3.000 woningen

Entrada en omgeving in transformatie



Bijlmerbajes	wordt	een	
hoogstedelijk	woonmilieu

Op Weespertrekvaart
komen ca. 1.000 nieuwe 

woningen

In het Zonnehof komen 135 
nieuwe woningen

Op Amstelkwartier komen 
meer dan 3.000 woningen
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Station
Van der Madeweg

Station
Duivendrecht

Station
Overamstel

Station
Spaklerweg

Schipholcontour LIB: 
Geen geluidsgevoelige functies mogelijk

Amstelkwartier:
woningbouw

Weespertrekvaart 
Noord: woningbouw

 Visie op het programma:

  Tussen metro en A10: werkstad met ruimte 
voor verdichting: werken, stedelijke functies 
en woningbouw.

  Langs de hoofdassen ten zuiden van de A10: 
stedelijke functies met gezicht naar de straat, 
geen ruimte voor woningbouw.

  Bijzondere plekken aan het water: 
 verblijven, stedelijk programma. 

  Weespertrekvaart Zuid en Entrada: aansluiten 
bij Weespertrekvaart noord, transformatie 
naar wonen mogelijk.

  Hoogwaardig werken en voorzieningen bij 
station Duivendrecht.

Mebin: 
categorie 4/5 bedrijf

Ten zuiden van de A10 maken de 
milieueisen wonen onmogelijk: de 
aanvliegroute van Schiphol, het gezoneerde 
industrieterrein en de infrastructuur. Dit 
betekent ook dat er ten zuiden van de A10 
geen mogelijkheden zijn voor woonboten. 
Aan de oostkant van het spoor in het 
gebied Weespertrekvaart en Entrada is 
een substantiële omslag naar wonen 

voorstelbaar. In het Amsterdamse deel 
wordt al hard gewerkt aan woningbouw met 
de verkoop van de voormalige Penitentiaire 
Inrichting Amsterdam Over-Amstel 
(Bijlmerbajes) als belangrijk onderdeel. 
Hier zal het werken ondergeschikt zijn aan 
het wonen. Op termijn kan dit ook voor 
Weespertrekvaart-Zuid en Entrada aan de 
orde zijn, waar de kantorenmarkt moeilijk is. 

57
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Visie op het programma van Entrada en omgeving [Ruimtelijk-economische Visie Amstel Business Park Zuid Concept 2017]

Toegankelijkheid van Entrada en Duivendrecht met het openbaar vervoer



de naastgelegen woonboten de kade 
gebruiken. De nog te ontwikkelen kop aan 
het water komt daarmee aan een openbaar 
toegankelijke kade te liggen. De kade loopt 
vanaf de kop door langs de insteekhaven 
naar de Spaklerweg. De route kan worden 
verlevendigd met bijvoorbeeld een 
bijzondere horecagelegenheid op de kop 
van de insteekhaven.

In Weespertrekvaart wordt de verbindingen 
vanuit Amsterdam verbeterd met een 
fietsbrug naar de Watergraafsmeer en wordt 
een fietsbrug over de A10 richting Entrada 
overwogen.

Naast deze doorgaande routes is nog 
een aantal verbindingen aantrekkelijk: 
een verbinding met station Duivendrecht 
langs het spoor en aan de westzijde van 
het kanaal. Deze kunnen niet in één keer 
gerealiseerd worden, maar door bij iedere 
ontwikkeling alert te zijn op verbindingen 
kunnen doorgaande lijnen stuk voor stuk 
tot stand komen. Tenslotte zijn er kleine 
verbindingen wenselijk over particulier 
terrein om de maaswijdte te verfijnen, 
bijvoorbeeld tussen Zuidpark en de Van 
Marwijk Kooystraat.

nieuwe structuur langzaam verkeer

63

Spaklerweg

H.J.E. Wenckebachweg

A2

A10

A10

Van der Madeweg

nieuwe verbinding

Van Marwijk 

Kooystraat

Joan Muyskenweg

huidige verkeersstructuur

nieuwe hoofdstructuur auto

60
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Nieuwe hoofdstructuur auto en langzaamverkeer [Ruimtelijk-economische Visie Amstel Business Park Zuid Concept 2017]

2. Duivendrecht en omgeving 
Verkeer en mobiliteit
Entrada is zeer gunstig  en centraal gelegen in de Amsterdamse regio. Zoals eerder 
genoemd, biedt de ligging aan de metrolijnen zeer goede verbindingen met de 
Amsterdamse woon-werkgebieden en recreatiezones. Maar de gunstige ligging 
alleen zorgt niet voor het prettig verblijven en verplaatsen in en om het gebied. Het 
verbeteren van de directe omgeving van de stations en goede routes naar de haltes 
zijn essentieel, zeker in de avonduren. Prettige en veilige routes ontstaan onder 
andere door overzichtelijkheid en goede verlichting. Het mogelijk verbinden van de 
A10 met de Van der Madeweg voor autoverkeer, sluit niet goed aan bij de gedachte 
om Entrada te transformeren naar een woongebied, gezien de toename aan 
verkeersdruk en de barrière die hierdoor gevormd zal worden tussen Entrada en 
Duivendrecht. Gemeente Ouder-Amstel en Amsterdam werken aan een mogelijke 
fietsverbinding over de A10 direct ten noordoosten van Entrada. Deze fietsverbinding 
zou de verbinding van Duivendrecht met de regio nog meer versterken.
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3. Analyse huidige situatie 
Plangebied
Het Entrada gebied is momenteel een monofunctioneel kantorengebied met 
verschillende bedrijven waar mensen slechts komen om te werken. Entrada is zeer 
goed verbonden met de A10 en het ov, maar het gebied is vanwege de barrières 
zoals de taluds en de doodlopende weg, niet goed verbonden met de rest van 
Duivendrecht. Ook staat de eenzijdige kantoorfunctie onder druk. Ondanks de 
aantrekkende kantorenmarkt is de verwachting dat de huidige situatie van het 
Entrada gebied niet toekomstbestendig is. Een transformatie van het gebied biedt 
de kans om het Entrada gebied te maken tot een levendig, gemengd stedelijk 
woongebied met ruimte voor wonen, werken en verblijven, aangehaakt bij de kern 
Duivendrecht. 
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3. Analyse situatie Entrada
Analyses
In deze eerste fase van het traject tot trans-formatie van het Entrada gebied is 
adviseur Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling gevraagd de huidige en toekomstige 
situatie te onderzoeken om te kunnen komen tot een haalbaar en realiseerbaar plan. 
De resultaten van de analyses en onderzoeken zijn hieronder weergegeven. 

Verkeerssituatie
Het	Entrada	gebied	is	ten	
behoeve	van	het	autoverkeer	
aan	de	noordzijde	ontsloten	door	
middel	van	een	afslag	vanaf	
de	A10.	De	toegangsweg	voor	
autoverkeer	biedt	geen	toegang	
tot	Duivendrecht	zelf,	maar	eindigt	
in	het	gebied.	Langs	de	oost-	en	
zuidzijde	van	het	gebied	liggen	
fietspaden.	Voor	het	langzaam	
verkeer	is	er	een	ontsluiting	aan	
de	zuidwestzijde,	maar	er	is	geen	
directe	ontsluiting	ten	noorden	
en	oosten	van	Entrada.	Verder	
zijn	er	enkele	‘olifantenpaadjes’	
te	herkennen,	gecreëerd	door	
voetgangers	die	over	het	talud	
aan	de	oost-	en	zuidoostzijde	een	
verbinding	zoeken	met	het	gebied	
achter	de	Neptunus
en	Jupiterflat.	

Hoogtes	plangebied	en	omgeving
Het	talud	aan	de	oost-	en	
zuidoostzijde	vormt	een	barrière	
met	het	omliggende	gebied,	maar	
vormt	met	de	begroeiing	ook	een	
buffer	tussen	de	huidige	woon-	en	
werkfunctie.	Het	gehele	Entrada	
gebied	ligt	enkele	meters	lager	dan	
de	omliggende	omgeving.	Door	
de	taluds	zijn	de	hoogteverschillen	
in	sterkere	mate	merkbaar.	Aan	
de	noord-	en	westzijde	wordt	
het	gebied	begrensd	door	een	
waterpartij	met	daarop	volgend	het	
talud	van	het	trein-	en	metrospoor	
en	de	afslag	van	de	A10.	

Eigendomssituatie
Het	eigendom	in	het	gebied	
is	verdeeld	over	verschillende	
eigenaren,	zoals	dit	te	zien	is	in	de	
kadasterkaart.	De	wegen	op	het	
Entrada	gebied	zijn	een	mandelig	
eigendom	van	de	verschillende	
eigenaren,	en	worden	middels	een	
VVE	beheerd.	

Kabels	en	Leidingen
In	de	huidige	situatie	is	er	
een	aantal	kabels	en	leidingen	
aanwezig	in	en	om	het	gebied.	
De	rioolleiding	aan	de	zuid-	
en	oostzijde	van	het	gebied	
betreft	een	hoofdpersleiding.	
Uitgangspunt	is	dat	hierop	geen	
bebouwing	kan	plaatvinden.	
Hier	zal	in	de	verdere	uitwerking	
van	de	concept	visie	en	het	
stedenbouwkundig	plan	rekening	
mee	gehouden	worden.	
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3. Analyse situatie Entrada
Onderzoeken
Flora	en	fauna
Voor	het	gebied	Entrada	is	in	
juni	2017	een	quickscan	inzake	
de	(mogelijk)	aanwezige	flora	en	
fauna	uitgevoerd.	Er	zijn	in	het	
plangebied	geen	beschermde	
planten	waargenomen.	Er	zijn	geen	
(nesten	van)	jaarrond	beschermde	
vogelsoorten	aangetroffen.	Het	
gebied	is	daarnaast	niet	geschikt	
voor	amfibieën	en	reptielen	door	
het	ontbreken	van	geschikt	
habitat.	Mogelijk	verblijven	er	wel	
vleermuizen	in	het	gebied.	In	de	
volgende	fases	zal	hier	verder	
rekening	mee	worden	gehouden.	

Waterhuishouding
Op	basis	van	een	advies	van	
Waternet	heeft	adviseur	Metafoor	
de	oppervlaktes	van	verhard	
terrein,	onverhard	terrein	en	
water	berekend.	Deze	gegevens	
worden	vergeleken	met	de	
stedenbouwkundige	opzet	
van	de	ontwerpvisie	en	de	
resultaten	zullen	meegenomen	
worden	in	het	uitwerken	van	
de	visie	en	het	vormen	van	een	
stedenbouwkundig	plan	in	de	
toekomst.	

Luchtkwaliteit
Uit	de	NSL-monitoringstool	(v.d.	
Rijksoverheid)	blijkt	dat	bij	het	
gebied	Entrada	ruimschoots	wordt	
voldaan	aan	de	grenswaarden	
voor	de	concentraties	aan	lucht-
verontreinigende	stoffen.	
Bodemgesteldheid
Uit	de	bestaande	
funderingsadviezen	en	het	Dino-
loket	is	een	goed	beeld	van	de	
grondopbouw	verkregen.	De	
bodemkwaliteit	zal	in	een	latere	
fase	verder	onderzocht	worden.	
Het	draagvermogen	van	de	bodem	
lijkt	in	orde.	Eerdere	onderzoeken	
laten	zien	dat	de	draagkrachtige	
laag	zich	bevindt	vanaf	een	
diepte	van	circa	21	meter	onder	
NAP	(circa	22	meter	onder	het	
maaiveld).	De	verwachting	is	
dat	ook	op	diepere	niveaus	de	
draagkrachtige	laag	aanwezig	is.	
Nader	onderzoek	zal	dit	moeten	
aantonen.

Geluid
Het	akoestisch	onderzoek	
(mei	2017)	heeft	aangetoond	
dat	er	aan	de	randen	van	
het	plangebied	sprake	is	van	
zeer	hoge	geluidsbelastingen	
vanwege	het	treinverkeer	en	de	
A10.	De	consequenties	van	de	
overschrijding	van	de	maximale	
waarde	voor	de	cumulatieve	
geluidsbelasting	is	dat	er	dove	
gevels	en/of	vliesgevels	dienen	te	
worden	toegepast	op	delen	van	het	
plan.	

Echter	zal	er	zonder	extra	
maatregelen	bij	de	geluidsbron	
nog	steeds	geluid	het	gebied	
binnendringen,	waardoor	er	
onvoldoende	een	geluidsluw	
leefgebied	ontstaat.	
Naar	verwachting	zullen	
geluidsschermen	langs	het	spoor,	
ook	lagere	schermen,	voor	een	
behoorlijk	deel	van	de	westelijk	
gelegen	woningen	en	de	openbare	
ruimte	de	geluidsbelasting	van	
het	spoor	aanzienlijk	verlagen.	
Het	zelfde	geldt	voor	de	
geluidsbelasting	vanwege	de	afrit	
van	de	A10.	Het	plaatsen	van	
een	geluidscherm	langs	de	afrit	
kan	voor	veel	woningen	voordeel	
bieden.	Hier	dient	in	samenspraak	
met	de	gemeente,	Prorail,	GVB	
en	Rijkswaterstaat	op	in	te	
worden	gezet.	Alternatief	is	dat	de	
gehele	west-	en	noordzijde	van	
Entrada	wordt	dichtgezet	met	een	
bouwmassa	van	minimaal	25	meter	
hoog,	wat	stedenbouwkundig	
gezien	niet	wenselijk	is.

Bezonning/schaduw
Een	groot	deel	van	de	schaduw	
gedurende	de	dag	valt	op	de	zijde	
van	het	spoor	en	de	afslag	van	de	
A10.	’s	Avonds	valt	de	schaduw	
in	de	richting	van	de	Jupiterflat.		
In	de	stedenbouwkundige	opzet	
wordt	ingezet	op	het	creëren	van	
comfortabele	verblijfsplekken	met	
zo	veel	mogelijk	zonuren.		
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Water en groen rondom Entrada

Een impuls voor het Dorpshart
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Referentie: een fietsbrug over A10 

4. Kansen voor Entrada en omgeving
Kansenkaart

Naast	de	komst	van	bewoners	
in	het	Entrada	gebied	en	de	
gebruikers	van	de	voorzieningen,	
zullen	ook	de	kantoorruimtes	en	
hun	gebruikers	bijdragen	aan	de	
levendigheid	van	het	gebied.	Aan	
de	zijde	van	de	Van	der	Madeweg	
komen	openbare	pleinen	met	
voorzieningen	voor	de	buurt,	maar	
ook	werkplekken	en	daarboven	
woningen.	

De	ruimte	tussen	de	
Neptunusflat	en	Entrada	
wordt	een	nieuwe	fietsstraat	
met	woonwerkgebouwen	en	
atelierwoningen.	De	kans	of	een	
fietsbrug	over	de	A10	neemt	toe	
en	tot	slot	krijgen	het	Dorpshart	en	
de	winkels	een	impuls	vanwege	
het	vergrote	verzorgingsgebied.	Er	
komt	een	nieuwe	groene	openbare	
ruimte	bij	en	de	mooie	waterplas	
ten	noorden	van	Entrada	wordt	
beter	bereikbaar.	Dit	maakt	een	

opwaardering	van	de	prettige	
omgeving	van	de	waterplas	
mogelijk,	wat	ook	voor	een	
toename	in	gebruik	zal	zorgen.	
In	de	toekomst	is	wellicht	ook	
een	nog	betere	verbinding	met	
het	Dorpshart	realiseerbaar	
middels	een	doorbraak	in	de	
Neptunusflat.	Door	deze	kansen	
te	omarmen	wordt	Entrada	een	
toegankelijke	en	prettige	plek	
om	te	wonen.	

De komst van woningen op de plek van Entrada geeft de buurt en Duivendrecht als 
geheel een flinke impuls. De nieuwe woningen van verschillende woonsegmenten 
brengen nieuwe doelgroepen en inwoners naar Duivendrecht. De combinatie van 
wonen met aanvullende voorzieningen zoals horeca op de begane grond zorgt 
overdag en ’s avonds voor een levendige en veilige omgeving. 









ENTRADA CONCEPT STEDENBOUWKUNDIGE VISIE | 33

De ambitie voor het Entrada gebied is het creëren een levendige woonwijk 
met openbaar groen, pleinen en aanvullende stedelijke functies zoals nieuwe 
werkplekkenformules en kleinschalige horeca. Entrada wordt wonen+; Een wijk met 
een stedelijk karakter, goed aangesloten op het werken+ van Werkstad Overamstel 
en het publieksvriendelijke woonmilieu van Duivendrecht. Door woningen te 
ontwikkelen in zowel het sociale en middenhuur segment, als het vrije sector koop- 
en huursegment, biedt het getransformeerde Entrada gebied plaats aan een brede 
doelgroep. Entrada wordt een gemengd stedelijk woonmilieu met twee verschillende 
woonsferen: een hoogstedelijk milieu langs de A10 en de spoorlijn aan de noord- 
en westzijde van de locatie, met bedrijvigheid in de plint en wonen daarboven, 
en een groenere laagbouw milieu met voordeuren aan de straat en geïntegreerde 
woonwerkwoningen en kleinschalige voorzieningen. Het Dorpshart krijgt een 
impuls door het grotere verzorgingsgebied en de grote mate aan diversiteit in het 
woonprogramma zet Duivendrecht op de kaart binnen de metropoolregio.

De	transformatie	van	Entrada	–	
tot	beeldbepalend	en	levendig	
woongebied	met	aanvullende	
functies	–	is	een	verbindend	
koppelstuk,	passend	in	de	
ontwikkelingen	van	de	nieuwe,	
naastgelegen	woonwerkgebieden	
zoals	Werkstad	Overamstel	en	
Bijlmerbajes,	en	het	huidige	groene	
en	publieksvriendelijke	woonmilieu	
van	Duivendrecht.	
Entrada	is	zeer	gunstig	en	
centraal	gelegen	in	de	metro-
poolregio.	De	ligging	aan	de	
A10	en	de	metrolijnen	biedt	
zeer	goede	verbindingen	met	de	
woon-werkgebieden	in	de	regio.	
Met	de	fietsbrug	over	de	A10	
ten	noorden	van	het	plangebied	
wordt	de	fietsverbinding	tussen	
Duivendrecht	en	Amsterdam	
versterkt	en	is	het	gebied	op	alle	
niveaus,	zowel	lokaal	als	regionaal,	
zeer	goed	ontsloten.	

Door	de	barrières	te	over-bruggen	
wordt	het	stedelijke	leefgebied	
toegankelijk	voor	langzaam	
verkeer.	De	nieuwe	groene	
openbare	ruimte,	de	levendige	
pleinen	en	het	water	in	en	rondom	
het	gebied	zoals	de	waterplas	
vormen	een	bindend	element	en	
maken	het	een	prettig	gebied	om	te	
verblijven.	Deze	pleinen	bevinden	
zich	op	in	het	oog	springende	
plekken,	waar	de	zon	op	het	
terras	schijnt	en	waar	aansluiting	
met	de	buurt	makkelijk	gevonden	
kan	worden.	Daarnaast	wordt	er	
een	koppeling	gemaakt	door	de	
verbinding	met	en	vergroten	van	
het	verzorgingsgebied	van	het	
winkelcentrum	Dorpshart.
Opgesomd,	zorgt	deze	visie	
voor	Entrada,	als	verbindend	
element	van	gemengd	stedelijk	
woonmilieu,	voor	een	versterking	
van	Duivendrecht,	passend	bij	de	
ambitie	van	de	gemeente:

•	 Versterking	van	ruimtelijke	
structuur	door	de	aansluiting	van	
Duivendrecht	aan	de	oost-	en	
zuidzijde	en	het	hoogstedelijk	
woonmilieu	aan	de	west-	en	
noordzijde	als	koppelstuk

•	 Versterking	van	openbaar	
groen	en	water	als	verblijfs-	en	
recreatiegebied	

•	 Versterking	van	bereikbaarheid	
met	een	toegankelijkere	
route	naar	het	OV	en	een	
fietsverbinding	over	de	A10

•	 Versterking	van	het	
verzorgingsgebied	van	de	
winkels	in	het	Dorpshart

•	 Versterking	van	de	differentiatie	
van	het	woningaanbod

5. Entrada, gemengd stedelijk wonen 
Ambities voor het gebied

Een verbindend koppelstuk
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Young professionals, stellen en jonge gezinnen, die door de druk op de woning-
markt lastig aan een geschikte woning kunnen komen, kunnen zich juist op Entrada 
settelen in een woning die aan hun wensen voldoet. Deze nieuwe inwoners van 
Duivendrecht waarderen de uitstekende verbinding van Entrada met de regio 
vanwege de goede ov-knooppunten en de mogelijkheid om direct de A10 op te 
rijden vanuit de parkeergarage. Het Dorpshart op loopafstand, een school met 
een veilige fietsroute ernaartoe, alle voorzieningen binnen handbereik en een 
hoogwaardige openbare ruimte met pleinen en een waterplas is wat deze plek zo 
onderscheidend maakt. Naast de young professionals en de jonge gezinnen, vindt 
ook de oudere doelgroep hier zijn plek. De mogelijkheid om langer zelfstandig te 
blijven wonen, in een gelijkvloers appartement met liften, met alle voorzieningen 
op loopafstand en de verbondenheid met de regio door het fijnmazige netwerk 
van ov-lijnen, is een prettig vooruitzicht voor deze doelgroep. De komst van deze 
doelgroepen in het bijzondere en diverse Entrada zal zorgen voor een impuls voor 
heel Duivendrecht.

5. Entrada, gemengd stedelijk wonen 
Doelgroepen



 1:1500

Plangebied

Invloedgebied
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6. Studies en concept
Introductie
Om te komen tot een concept wat leidt tot een stedenbouwkundige visie, is een 
aantal studies verricht. Deze studies geven meer inzicht in de mogelijkheden op 
de locatie Entrada. Zo is bijvoorbeeld de dichtheid bestudeerd van locaties van 
vergelijkbare afmeting, net zoals de mogelijke verkaveling van deze dichtheid op 
de locatie. Daarnaast leveren de studies oplossingen voor aandachtspunten zoals 
hoogteverschillen rondom het plangebied en geluidsbelasting in het gebied. 
 

Bestaande situatie met Entrada als geïsoleerd kantorenpark
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Andreas Ensemble - Amsterdam Zuid-west

Bryant Park - New York

Entrada (bestaand) Andreas Ensemble

GWL Terrein Amstelkwartier

GWL Terrein- Amsterdam West

Amstel Kwartier - Amsterdam Amstel

Woongebieden met hoge dichtheid in Amsterdam in vergelijking met Entrada

Referenties stedelijk wonen
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6. Studies en concept

Ingezet wordt om Entrada te transformeren naar een gemengd stedelijk woonmilieu. 
Een goede stedenbouwkundige inpassing is daarbij een rand-voorwaarde. Onze 
ambitie is om met (woon)gebouwen, die inspelen op de bestaande bebouwing en 
het karakter en de eigenschappen van de buurt, een passende vorm van verdichting 
te creëren voor Entrada. De stedenbouwkundige opzet zal aan de ene zijde van 
de locatie aansluiten aan de bedrijvige en grootschalige bebouwing van het Amstel 
Business Park en bescherming bieden van geluid aan het gebied aangrenzend 
aan Duivendrecht. Dit laatste gebied vraagt juist om een minder hoogstedelijke, 
en kleinschaligere woontypologie met buurtverzorgende voorzieningen die een 
verbinding maken tussen Entrada en de bestaande bebouwing.

Verstedelijking	betekent	niet	
alleen	een	verdichtingsstrategie,	
maar	ook	een	andere	manier	
van	verblijven,	waarin	wonen,	
werken,	vrije	tijd,	sporten,	leren	
en	ontmoeten	dicht	bij	elkaar	
komen.	De	locatie	Entrada	met	
de	naastgelegen	metrohalte,	leent	
zich	voor	een	hogere	concentratie	
van	programma	van	woningen	
en	andere	functies	zoals	werken,	
maatschappelijke	dienstverlening	
en	ontmoeting.	Door	verdichting	
toe	te	passen	worden	de	kansen	
van	de	locatie	benut	en	is	het	
mogelijk	een	hoogwaardig	
openbaar	gebied	te	realiseren.	Aan	
de	kant	van	het	spoor	en	de	A10	
is	hoogbouw	of	hogere	bebouwing	
vanuit	de	geluidsproblematiek	
noodzakelijk	en	ruimtelijk	gepast.	
Hierdoor	ontstaat	er	tevens	meer	
ruimte	voor	groen-voorzieningen,	
prettige	open-bare	ruimte,	pleinen	
en	een	park.

Daarnaast	zorgt	verdichting	ook	
voor	veiligheid	in	de	vorm	van	meer	
mensen	op	straat-niveau,	maar	
vooral	ook	door	de	aanwezigheid	
van	wonen	en	werken	in	het	
gebied,	bedrijvig-heid	in	de	plint	
of	woon-werk	combinaties	in	de	
vorm	van	een	‘urban	townhouse’	
concept.	

Er	zijn	mogelijk	meer	functies	in	het	
gebied	denkbaar	dankzij	de	directe	
verbinding	vanaf	en	naar	de	A10	
en	de	gewenste	fietsverbinding	
over	de	A10	richting	Amsterdam	
en	de	rest	van	de	regio.	Deze	plek	
leent	zich	voor	het	toevoegen	
van	grootschaliger	woningbouw	
voor	Duivendrecht,	wat	overeen	
komt	met	de	ambitie	van	de	
gemeente	Ouder-Amstel.	Deze	
stedenbouwkundige	visie	laat	
zien	welke	vorm	van	bouwmassa	
passend	is	voor	Entrada	zodat	het	
nog	steeds	voelt	als	Duivendrecht,	
maar	dan	een	verstedelijkte	versie	
ervan.		

Verkeer	en	aansluitingen	op	wegen	
vormen	een	van	de	grootste	
uitdagingen	voor	Entrada.	Het	
gebied	wordt	in	de	huidige	situatie	
primair	ontsloten	vanaf	de	A10	
als	een	cul	de	sac.	Vanuit	het	
adviesteam	is	er	een	duidelijk	
uitgesproken	wens	dat	er	een	
primaire	ontsluiting	van	het	gebied	
vanaf	de	Van	der	Madeweg	
komt,	zonder	dat	het	gebied	een	
doorgaande	route	biedt	voor	
autoverkeer	tussen	de	Van	der	
Madeweg	en	de	A10.	

Een	van	de	voordelen	van	
verstedelijking	is	de	omschake-
ling	van	de	auto	als	primair	
vervoersmiddel,	naar	het	
gebruik	van	openbaar	vervoer	
en	de	langzaam	verkeerroutes	voor	
voetgangers	en	fietsers.	Een	hoge	
prioriteit	ligt	bij	het	creëren	van	een	
gemengd	stedelijk	woongebied	
waarin	het	vanzelfsprekend	is	
om	zich	te	voet	en	te	fiets	te	
verplaatsen	of	gebruik	te	maken	
van	het	openbaar	vervoer.	Hierdoor	
zijn	er	minder	autoparkeerplekken	
nodig	in	het	gebied.	De	nieuwe	
fietsbrug	over	de	A10	is	hiermee	
essentieel	voor	het	plan.

Een	van	de	barrières	van	het	
gebied	zijn	de	naastgelegen	
Neptunus-	en	Jupiterflats	van	
Eigen	Haard.	In	deze	visie	
worden	voorstellen	gedaan	voor	
ingrepen	die	deze	barrière	kunnen	
verzachten	of	kunnen	wegnemen.	
De	ontwikkelingen	van	het	Entrada	
gebied	en	de	potentie	om	de	
transformatie	op	een	grotere	schaal	
door	te	zetten,	bieden	kansen	om	
barrières	als	deze	in	de	toekomst	
te	doorbreken.
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Blok structuur
Lage en compacte bebouwing
Collectieve binnentuinen
Relatief minder openbare ruimte

Hoogbouw met plint
Slanke torens 
Veel en diverse openbare ruimten 
Open zichtlijnen

Compact en kleinschalig
Lage en compacte bebouwing
Collectieve daktuinen
Relatief minder openbare ruimte

Kleinschalig en hoogbouw
Slanke torens
Diversiteit aan typologieën 
Centrale openbare ruimte 
Collectieve dak- en binnentuinen

BVO: 120,400 m²
FSI: 3,1

BVO: 120,500 m²
FSI: 3,1

BVO: 120,200 m²
FSI: 3,1

BVO: 120,300 m²
FSI: 3,1

Studies naar mogelijke invullingen



Stedenbouwkundige concept: negen kavels met een park als groen hart

ENTRADA CONCEPT STEDENBOUWKUNDIGE VISIE | 41

6. Studies en concept

In deze studies zijn wij op zoek naar een fijnmazige stedenbouwkundige opzet met 
een optimaal bouwvolume dat ruimtelijk en technisch mogelijk is op deze locatie. 
Er zijn studies verricht naar de verschillende manieren waarop een gemengde wijk 
van circa 1.000 tot 1.200 woningen in gebouwen vertaald kan worden. Elke vorm 
van verdichting heeft zijn eigen effecten op de woonkwaliteit. Traditioneel gesloten 
bouwblokken zijn niet aanwezig in Duivendrecht en zijn in onze visie niet passend. 
Zeer kleinschalige bebouwing biedt weinig kansen voor openbare ruimte en groen, 
maar een plan gebaseerd op alleen hoogbouw past in onze ogen ook niet in 
het karakter van Duivendrecht. Gevarieerde bebouwing biedt zowel kansen aan 
verdichting als openbare ruimte en groen. 

70 dB

70 dB

65 dB

60 dB

< 50 dB

Hoogbouw als buffer tegen geluidsoverlast  zorgt voor kansen voor verdichting, openbare ruimte en groen
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Aansluiting: Entrada wordt toegankelijker door verhoogd maaiveld

Geluidsbelasting: Hogere bebouwing langs de spoorzone en de A10 creëert twee verschillende woonsferen
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Stedelijke structuur: 9 kavels met een park als groen hart

Stedelijk wonen is op deze plek wenselijk, maar om dit te kunnen realiseren 
is een aantal ruimtelijke maatregelen nodig. Het corrigeren van het hoogteverschil 
zorgt voor een naadloze aansluiting met de omgeving. Hogere bebouwing is nodig 
om de geluidsoverlast van de noord- en westzijde te beperken en zorgt ervoor 
dat er een prettig woonklimaat ontstaat. Veel aandacht is besteed aan optimale 
zontoetreding. Een groene openbare ruimte als een strategie voor verbinding maakt 
Entrada aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Auto’s kunnen wel op de locatie 
komen voor laden en lossen en kort parkeren, maar door de parkeergarages en 
de slimme verkeersstructuur bevinden zich maar een beperkt aantal auto’s in het 
straatbeeld. De fietsverbinding over de A10 en de route daarnaartoe biedt kansen 
voor verbinding tussen Entrada en de flats van Eigen Haard. 

6. Studies en concept



Verschillende bouwhoogtes rekening houdend met zon en uitzichten

Veel diversiteit in bebouwing door verschillende bouwhoogtes, materialen en architectuur
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Auto aansluiting zorgt alleen voor bestemmingsverkeer en directe verbinding naar drie parkeerkelders.

Fietsaansluiting over de A10 zorgt voor een groen verbinding tussen Entrada en Duivendrecht met adresen aan het park
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10 20 500
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7. Stedenbouwkundige visie
Thema 1: Stedenbouwkundige opzet
De stedenbouwkundige visie wordt toegelicht aan de hand van vijf thema’s. Het 
eerste thema behandeld de stedenbouwkundige opzet. Het plan heeft een open 
relatie met zijn omgeving, middels een ontwikke-lingsstructuur van negen kavels 
waarin het centrale kavel het groene hart van de woonwijk wordt. Een autoluw 
maaiveld met het bewonersparkeren onder de bebouwing en beperkt parkeren 
voor bezoekers op het maaiveld. Entrada wordt een gemengd stedelijk woonmilieu 
met twee verschillende woonsferen: een hoogstedelijk milieu langs de A10 en de 
spoorlijn aan de noord- en westzijde van de locatie, met bedrijvigheid in de plint en 
wonen daarboven, en een groenere laagbouw milieu met voordeuren aan de straat 
en geïntegreerde woonwerkwoningen en kleinschalige voorzieningen. De verschillen 
in bouwhoogte in het plan komen voort uit de verschillende studies. Ter referentie 
van de verschillende bouwhoogtes die in het stedenbouwkundig ensemble gebruikt 
kunnen worden, is  deze visie een aantal bestaande gebouwen weergegeven met 
verschillende hoogtes. Deze beelden gaan niet zo zeer over de arctectuur maar juist 
over verkaveling, volume en het ensamble met laag- en hoogbouw.
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Duurzaamheid voor Entrada, op het schaal van de buurt, vraagt om een integrale 
aanpak. De zeven thema’s die we hier hanteren om duurzaamheid te omschrijven 
zijn: verdichting, mobiliteit, water, energie, groen, gezondheid en sociale 
duurzaamheid. Veel van de thema’s zijn vooral effectief als ze op de schaal van de 
buurt of stad worden toegepast, maar op kavelniveau zijn ook goede resultaten te 
behalen. Deze toepassing gaan wij verder uitwerken in de volgende fase.
Een ander aspect wat in de volgende fase onderzocht zal worden, is de mogelijkheid 
van circulaire (bouw)toepassingen in de transformatie van het gebied.

Duurzaamheidsvisie

Een Integrale aanpak: de zeven thema’s van duurzaamheid



Entrada,
een 
nieuwe 
gemengde 
woonwijk 
met 
geïntegreerde 
duurzaamheid





10 20 500



Een directe autoverbinding tussen de A10 en de Van der Madeweg is geen optie 
voor de verdere ontwikkeling van het Entrada gebied vanwege mogelijk sluipverkeer. 
De primaire ontsluiting van het gebied voor auto’s zal om die reden aan de Van der 
Madeweg liggen. Dit zorgt voor een goede ontsluiting met Duivendrecht en voor een 
prettig autoluw woonmilieu. Het parkeren vindt ondergronds plaats in drie te faseren 
parkeerbakken met een parkeernorm van ongeveer 0,5 parkeerplaats per woning. 
Mocht tijdens de uitwerking blijken dat een parkeerbak per bebouwde kavel de realisatie 
ten goede komt, is dit ook mogelijk. Omdat Entrada een gebied wordt voor voetgangers 
en fietsers is de toekomstige fietsverbinding over de A10 een manier om Duivendrecht 
beter en veiliger te bereiken vanuit Amsterdam en Zuidoost. Voetgangers zijn overal 
welkom dus voor bewoners en bezoekers vanuit de metrohalte is een prettige, 
toegankelijke en groene verbinding ontworpen. 
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7. Stedenbouwkundige visie 
Thema 2: Verkeer en mobiliteit
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In de ruimtelijke visie voor Entrada wordt veel waarde gehecht aan de openbare 
ruimte en het groen. In de visie zijn drie niveaus van openbare ruimte en groen 
bedacht. Allereerst omringd de bebouwing een centraal kavel, te ontwikkelen als een 
groen hart voor de woonwijk. Ten tweede zorgt een aantal openbare ruimten op de 
juiste plekken voor toegankelijkheid van Entrada voor bezoekers en omwonenden. 
Deze openbare ruimten zijn zo gepositioneerd dat er wordt gezorgd voor optimale 
zoninval en kleinschalige horeca. Verder zijn er binnen de bebouwde kavels 
groenvoorzieningen bedacht in de vorm van collectieve binnenhoven, groendaken en 
groene gevels. Veel groen zal een goede manier zijn om de warmte van een stedelijk 
milieu te beheersen in de zomer maanden en de luchtkwaliteit 
goed te houden.
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7. Stedenbouwkundige visie
Thema 3: Openbare ruimte en groen
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Woonblokken en kavel in relatie tot de randen van de locatie

Hoogte accent
terras en uitzicht

Hoogte accent
terras en uitzicht
Max 70 m

Plint werk

1. Tegenover A10

Groene gevels richting 
Duivendrecht

Hoogte accent
Max 30 m

3. Tegenover park en Eigen Haard flats

Groene gevels richting 
Duivendrecht

Hoogte accent
Max 60 m

4. Tegenover metrostation en spoor

2. Tegenover Jan van der Madeweg

Hoogte accent
Max 36 m

Groen en PV panelen op dak
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6. Stedenbouwkundige visie
Thema 4: 
Wonen, werken en voorzieningen
Het hoofdbestanddeel (80 tot 85%) van het nieuwe bouwprogramma (maximaal 
120.000 m2 BVO) is een woonprogramma. De verkavelingsopzet van de negen 
kavels maakt het mogelijk om een grote mate van diversiteit aan woningen te 
realiseren. Er zal een verdeling gezocht worden van circa 30% sociale huur (conform 
het beleid van gemeente Ouder-Amstel), vrije sector (midden)huur en koopwoningen. 
De overige 15-20% van het programma zal bestaan uit een nader te bepalen mix 
van kantoor- en werkplekformules en aanvullende voorzieningen. Denk hierbij aan 
kleinschalige horeca aan het openbare plein aan het park en een fietsenmaker aan 
het pleintje aan de Van der Madeweg. De mix aan programma zal terug te vinden 
zijn in een aaneenschakeling en stapeling van functies, zowel op kavel- als gebouw-
niveau, wat een stedelijk en levendig woonmilieu creëert. Bovendien wordt gestreefd 
naar een bouwstructuur en een ontsluitingsstructuur die flexibel van karakter zijn. 
Op die manier kunnen er in de loop van de tijd aanpassingen aan woningaantallen 
(dan wel woninggroottes) en functiemix worden doorgevoerd, wanneer daartoe 
aanleiding is. Het plan wint daar mee aan duurzaamheid. 
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Doorsnede AA 

Doorsnede CC 

Woonblokken en kavels in relatie tot de randen van de locatie
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Doorsnede DD

Doorsnede BB

A

A

CC

B

B

DD



Diagonale 
verbinding 
als 
groene 
overgang 
tussen 
een 
hoogbouw 
en 
laagbouw 
stedelijk 
milieu





10 20 500
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7. Stedenbouwkundige visie
Thema 5: Veiligheid en levendigheid
Om de nieuwe woonwijk met aanvullende voorzieningen, naast levendig, ook veilig te 
maken, wordt onder andere gericht op het maken van een heldere verkeerssituatie 
voor zowel het autoverkeer als langzaamverkeer. De hoofdparkeervoorziening voor 
auto’s komt ondergronds met een toegangscontrole om grote, onoverzichtelijke, 
parkeerplaatsen op het maaiveld te vermijden. Adressen aan het fietspad aan zowel 
de Van der Madeweg als het fietspad tussen de Neptunusflat en het nieuwe Entrada 
gebied zorgen voor ogen en oren op straat. Eveneens aan dit fietspad biedt zich 
de kans om atelierwoningen op de begane grond aan de Neptunusflat te realiseren 
om de hiervoor genoemde adressen aan weerszijden van het fietspad te situeren. 
Daarnaast draagt ook de architectonische uitwerking bij aan sociale veiligheid: het 
nieuwe Entrada wordt een plek waar generatie op generatie zich thuis voelt. Een (t)
huis wat de bewoners dierbaar is en waar ze trots op zijn. 

Afbeelding links: plattegrond bij nacht met verlichting



Ontmoeting 
Entrada 
met 
Van 
der 
Madeweg 
is 
kleinschalig, 
open, 
en 
met 
aantrekkelijke 
plinten
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Foto uit adviesteam bijeenkomst 19 juni 2017

Foto uit bijeenkomst met bewoners
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8. Participatie en communicatie

Op	15	mei	vond	een	druk-bezochte	
inloopbijeenkomst	plaats	in	
Entrada	100	voor	omwonenden	en	
belang-hebbenden,	die	daarvoor	
ook	een	persoonlijke	uitnodiging	
ontvingen.	Een	behoorlijk	aantal	
bewoners	en	gebruikers	van	het	
kantorenpark	maakten	daarvan	
gebruik.	Ze	konden	eerste	reacties	
op	de	plannen	geven	en	bewoners	
konden	zich	aanmelden	voor	
een	Adviesteam	als	klankbord	
voor	het	opstellen	van	de	
Stedenbouwkundige	visie.	

Naast	omwonenden	telt	het	
Adviesteam	ook	vertegen-
woordigers	van	de	winkeliers-
vereniging,	Vrienden	van	
Duivendrecht,	de	Werkgroep	
Openbare	Ruimte	en	Eigen	Haard	
(verhuurder	van	onder	meer	de	
flat	Neptunus).	Op	29	mei	en	19	
juni	vonden	de	bijeenkomsten	van	
het	Adviesteam,	een	derde	volgt	
medio	juli.	Na	de	zomer,	als	de	
Stedenbouwkundige	Visie	verder	
wordt	uitgewerkt,	volgt	een	nieuw	
participatietraject.	

Hiervoor	stellen	we	in	samen-
werking	met	de	gemeente	een	
participatieplan	op.	Naast	fysieke	
bijeenkomsten	zullen	we	dan	ook	
informatie	online	beschikbaar	
stellen.	

Afkortingen
SV = stedenbouwkundige visie
SP = Stedenbouwkundig plan
BP = Bestemmingsplan
OMGVG = Omgevingsvergunning
AO = Anterieure overeenkomst
LOI = Intentieovereenkomst
SOK = 
Samenwerkingsovereenkomst
Gem = Gemeente Ouder-Amstel

Planning 
onder 
voorbehoud

Najaar 2017

Besluit SV
SOK Gem-Eigenaren

Concept SP

Najaar 2018

Besluit BP en 
OMGVG

Voorjaar 2017

LOI Gem-Wonam
Adviesteam
Concept SV

Voorjaar 2018

Besluit SP
Buurtparticipatie

BP en OMGVG procedure
AO Gem-Eigenaren

Najaar 2019 / 
Voorjaar 2020 

Start bouw
2020-2025 Gereed

Al in een vroeg stadium zijn we begonnen met het actief informeren van 
belanghebbenden over onze plannen middels de media van Duivendrecht, zoals 
publicaties in het Weekblad en de website van de gemeente, en een informatieve 
bijeenkomst. 

Planning
Zoals hieronder te zien is in de planning, welke onder voorbehoud is, wordt er 
rekening gehouden met een gemeentelijk besluit op de Stedenbouwkundige Visie in 
het najaar van 2017. In dezelfde periode zal met alle eigenaren in het gebied en de 
gemeente gewerkt worden aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. 
Wat volgt is het opstellen van een stedenbouwkundig plan, waar middels een 
nieuw participatie -  en communicatieplan de benodigde informatie uitgewisseld 
wordt met belanghebbenden. Ook wordt er een anterieure overeenkomst gesloten 
tussen de gemeente en de eigenaren in het gebied. Nadat er een besluit genomen 
is met betrekking tot het stedenbouwkundig plan rond het voorjaar van 2018, zal 
gestart worden met de bestemmingsplan procedure en het aanvragen van de 
omgevingsvergunning. Wanneer het bestemmingsplan goedgekeurd is, en de 
omgevingsvergunning is verleend, zal er gestart kunnen worden met de (bouw)
werkzaamheden in het gebied. Naar verwachting zal dat in het najaar van 2019 of het 
voorjaar van 2020 zijn. 
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Wonen		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 95.000	m2

Wonen of Werken	(atelier/werk)															 	 	 	 	 	 5.000	m2

Voorzieningen    
   
Plint grootschalig (publiek)	 	 	 	 	 	 	 	 1.500	m2

Plint kleinschalig	(horeca/winkels)	 	 	 	 	 	 	 1.500	m2

Werken	(bedrijven)	 	 	 	 	 	 	 	 	 15.000	m2	
 
Totaal	ca.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 118.000	m2

Parkeren	(aantal	plaatsen)	 	 	 	 	 	 	 	 ca.	750

Programmaoverzicht
Het stedenbouwkundige model bevat globaal het volgende indicatieve programma:

Indicatie van woningaantallen
Entrada ca.	1.000	-	1.200	woningen	waarvan:
30%	klein	(50m²	bvo),	50%	middel	(50	-	80m²bvo)	en	20%	groot	(>80m²	bvo)	

Met	een	verdeling	van	30%	sociaal,	40%	middel	duur	en	30%	koop	segment.
Aantal	inwoners	ca.	2.000	-	2.200	over	een	FSI	van	ca.	3,0.
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9. Opmerkingen en aandachtspunten

Programma
Een	eerste	indicatie	van	een	
mogelijke	invulling	is	in	een	tabel	
weergegeven.	Het	programma	is	
in	deze	fase	bewust	niet	in	detail	
uitgewerkt,	omdat	dit	een	nog	
vast	te	stellen	onderwerp	is	in	de	
samenwerkingsovereenkomst	
tussen	gemeente	en	eigenaren	
en	de	bijbehorende	documenten	
zoals	de	anterieure	overeenkomst,	
beeldkwaliteitsplan	en	voorlopig	
inrichtingsplan.	Daarin	zullen	ook	
afspraken	gemaakt	worden	over	
de	verdeling	van	het	programma	
over	de	kavels	en	binnen	de	
bouwvolumes	en	de	korrelgrootte	
daarvan.	Dit	onderwerp	behoeft	
aandacht	en	wordt	in	een	volgende	
fase	verder	uitgewerkt.	

Dichtheden	en	hoogtes
Een	ander	onderwerp	zijn	de	
dichtheden	en	de	hoogtes	van	de	
verkaveling	en	de	volumes	zoals	
deze	als	mogelijkheid	in	deze	visie	
zijn	getekend.	In	thema	4	van	
hoofdstuk	6:	Stedenbouwkundige	
visie	zijn	getallen	toegevoegd	
die	inzichtelijker	maken	wat	de	
afmetingen	van	de	getekende	
volumes	zijn.	Het	gebied	heeft	met	
de	huidige	verkaveling	en	massa	
een	FSI	van	ongeveer	3,0	(Floor	
Space	Index,	de	verhouding	tussen	
oppervlakte	en	de	grootte	van	
de	locatie).	De	verkaveling	en	de	
afmetingen	van	de	volumes	zijn	
onder	andere	afhankelijk	van	het	
programma	wat	in	een	volgende	
fase	verder	wordt	gedefinieerd.		

Parkeren	en	fasering
Een	vraag	die	gesteld	is	vanuit	het	
gemeentelijke	projectteam	is	hoe	
omgegaan	wordt	met	parkeren	
wanneer	zou	blijken	dat	het	nu	
voorgestelde	principe	van	drie	
parkeerbakken	niet	mogelijk	blijkt.	
In	dat	geval	is	het	mogelijk	om	
parkeerbakken	te	realiseren	onder	
iedere	kavel	(de	middelste	kavel	
met	bomen	uitgezonderd).	Het	
gevolg	hiervan	is	dat	er	mogelijk	
minder	parkeerplaatsen	op	één	
parkeerniveau	passen	dan	wanneer	
er	drie	parkeerbakken	worden	
gemaakt.	De	daadwerkelijke	
impact	hiervan,	en	het	
daadwerkelijke	aantal	benodigde	
parkeerplekken,	behoeft	verdere	
studie.	

Een	andere	vraag	is	de	fasering.	
Er	is	nu	uitgegaan	van	een	totaal	
visie	voor	de	locatie	die,	wanneer	
nodig,	in	drie	fases	kan	worden	
uitgevoerd,	vanwaar	ook	het	
idee	van	de	drie	parkeerbakken.	
De	fasering	is	sterk	afhankelijk	
van	de	huidige	bebouwing	en	
de	bijbehorende	eigenaren.	In	
het		vervolgtraject	zal	dit	één	van	
de	onderwerpen	zijn	waarover	
eigenaren	en	gemeente	afspraken	
zullen	gaan	maken.	

Vervolg
Deze	en	overige	relevante	
onderwerpen	zoals	inrichting	
openbare	ruimte	en	groen,	verkeer	
en	aansluiting	met	de	omgeving,	
kavelgroottes	en	verkaveling,	
woningdifferentiatie	en	overig	
programma,	architectuur	en	
materialisatie	en	duurzaamheid	
zullen	in	de	volgende	fase	worden	
uitgewerkt.

Uit de opmerkingen van zowel het adviesteam als het gemeentelijk projectteam is 
gebleken dat er behoefte is aan concretere getallen om de visie goed te kunnen 
beoordelen. Wij willen nogmaals benadrukken dat de getekende verkaveling en 
de variatie in afmetingen van de volumes een eerste aanzet is van een mogelijke 
invulling van het stedelijke concept wat we op deze locatie voor ogen hebben. In 
de uitwerking van de visie tot een plan, zullen de volumes en de hoogtes en de 
posities daarvan nog wijzigen door allerlei aspecten die invloed hebben op het 
plan. Hieronder een verdere toelichting op de onderwerpen waar we nu al iets over 
kunnen zeggen en welke aandachtspunten nadere uitwerking behoeven in een 
volgende fase. 
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Verslag adviesteambijeenkomst 4 
6 november 2017 

 

Zodra het verslag van deze bijeenkomst vastgesteld is, wordt deze bijgevoegd. 



 

VERSLAG INLOOPAVOND EN WERKBEZOEK ENTRADA 
 

Datum:  15 en 16 mei 2017 

Locatie:  Entrada 100, Duivendrecht 

 

 

16 Mei werkbezoek gemeenteraad Ouder-Amstel 

 Het idee dat er wonen gerealiseerd wordt, in combinatie met een (relatief laag) percentage 

voorzieningen, spreekt de gemeenteraadsleden aan.  

 Als het gebied extravert moet zijn, dan moet het groengebied niet heel introvert aan de 

binnenzijde liggen, maar wellicht juist aan de buitenzijde (bereikbaar en toegankelijk voor 

iedereen). 

 Er wordt aangespoord te zoeken naar een krachtige relatie met de buurt 

 Verbindt het gebied met de rest van het gebied door de woonfunctie.  

 Sociale controle en sociale interactie zijn belangrijk in het gebied 

 Er wordt een idee geopperd om een knip te maken in de flats (of zelfs slopen van Neptunes) 

van Eigen Haard zodat er een verbinding gemaakt kan worden met de openbare ruimte die 

hier achter ligt. Dit zorgt ook voor een betere verbinding met het dorpshart.  

 Er wordt nadruk gelegd op het hanteren van een lagere parkeernorm en het ontmoedigen van 

autogebruik. 

Algemeen: 

 Er lijkt draagvlak voor de ontwikkeling van Entrada van kantoren naar wonen. Een paar 

ondernemers zagen dat anders vanwege de goede ligging en niet al te hoge kantoorhuren, 

maar het overgrote deel begrijpt de transformatie volgens mij wel. 

 Het onderzoeksgebied zou opgerekt moeten worden naar ook Eigen Haard gebied. 

Kantoorgebruikers: 

 Kantoorgebruikers vinden de plek prettig en geschikt voor kantoren vanwege de 

betaalbaarheid, de bereikbaarheid met OV en auto en de nabijheid van Amsterdam. 

 Ze zijn bang dat ze aan het kortste eind trekken als huurders van de kantoren (zijn geen echte 

belanghebbenden).  

 Kantoorgebruikers geven aan dat er geen reële kans is dat zij vervangende ruimte 

(vergelijkbare ruimte, prijs en plek) kunnen vinden, wanneer Entrada gesloopt wordt. Want 

zoals ze zelf zeggen: ze zitten hier echt heel goedkoop op een goede plek.  

 Ze vragen zich af of ze als huidig kantoorgebruiker voorrang krijgen op werkplekken in het 

gebied.  

 Naast grote bedrijven zijn er ook veel kleine bedrijven/kantoorgebruikers die graag weer terug 

komen in het gebied.  



 

Bouwhoogte: 

 Dat er een stedelijk milieu nodig en wenselijk heb wordt door Paul niet als discussiepunt 

ervaren. Kanttekeningen die daarbij zijn gemaakt betrof de bouwhoogte. Bouwhoogtes hoger 

dan de flats van Eigen Haard leek niet als iets positiefs ervaren, maar dat komt verwacht Paul 

mede door het de vormgeving van die flats. Hoogbouw wordt niet uitgesloten maar heeft de 

aandacht.  

 Bewoners van Neptunus maken zich zorgen over hun uitzicht en schaduw van hoogbouw. Zij 

kijken nu over de omliggende bebouwing heen. Daarnaast vroegen een aantal zich af of de 

bomen weg moeten. Dit wordt als onwenselijk ervaren 

 Hoogbouw zou zorgen voor galm en wind.  

Programma/dichtheid: 

 Menging van werken en wonen kwam een aantal keer aan de orde omdat ook de vraag naar 

betaalbare werkruimte op een goed ontsloten locatie is toegenomen. Persoonlijk zie ik (Paul) 

dit ook als goede ontwikkeling om geen monofunctionele gebieden te creëren. Hoeveel die 

verhouding is en welke werkfunctie een plek zouden kunnen krijgen en de (financiële) 

haalbaarheid daarvan is wat Paul betreft nader te onderzoeken. 

 Het programma (1.200 woningen) en de daarbij behorende dichtheid zien mensen als vrij fors, 

ook in verhouding tot het aantal woningen in Duivendrecht. Paul denkt ook dat het vrij fors is 

en dat we mogelijk naar andere varianten moeten gaan kijken met minder programma en een 

lagere dichtheid. 

 Bij de raad kwam de opmerking dat in Koers 2025 er op Entrada ca. 500 woningen 

geprognosticeerd worden. 

 Ook t.a.v. de hoogbouw waren er veel kritische geluiden, ook t.a.v. de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van de plint en gebied. 

 Investeren in kwalitatief groen op Entrada en in de omgeving is nodig om de stedelijkheid te 

compenseren. 

 Het winkelcentrum wordt nu goed gebruikt door kantoorgebruikers. Bewoners gaan voor de 

wekelijkse boodschappen volgens deze persoon naar winkels verderop. De visboer en de 

broodjeszaak verdienen goed aan de kantoorgebruikers.  

 De langzaam verkeer bereikbaarheid van het winkelcentrum vanuit Entrada moet echt beter 

 Mensen zouden graag ruimere woningen zien op Entrada (100 m2 +) 

 Een wens van omwonenden is het bouwen van eengezinswoningen waarbij bomen blijven 

staan als groene buffer.  

 Een buurtbewoner noemt zelfbouw als mogelijkheid omdat diversiteit goed is.  

 Mensen zien ook graag koopwoningen in de nieuwe ontwikkeling.  

 Mensen zien graag speelruimte voor kinderen, bomen, fruit, klimmen. 

 

 



 

Relatie omgeving: 

 De ontwikkeling van Entrada wordt gezien als kans om een goede relatie te leggen tussen 

metrostation en Duivendrecht. Voorkomen moet echter worden dat het eilandgevoel dat 

Entrada nu heeft in stand blijft en dat er geen relatie met de omgeving ontstaat. Flat Eigen 

Haard heeft daarin een rol maar dat zit ook in aansluitingen op de openbare ruimte en deuren 

aan de straat. 

 Misschien moet het plangebied wel groter zijn. 

 Bewoners van de flat Neptunes waren erg benieuwd hoe hun uitzicht eruit komt te zien als 

straks Entrada is ontwikkeld. 

 Meerwaarde van de ontwikkeling voor Duivendrecht moet beter en blijvend zichtbaar zijn. 

Daar zit misschien nog wat werk aan voor ons ook in de vorm van communicatie. 

 Bewoners zien graag dat de nieuwe ontwikkeling daadwerkelijk verbonden is met 

Duivendrecht, ook gevoelsmatig.  

 De oplossingen voor de hoogteverschillen inclusief omliggende wegen en fietspaden goed 

onderzoeken en meenemen in planvorming. 

 Het moet geen Enclave worden. Het nu getekende volume is te veel en past daarom niet in de 

rest van Duivendrecht. Duivendrecht moet niet onder de voet gelopen worden. 

Verkeer: 

 Goede langzaam verkeerverbinding richting station Van der Madeweg lijkt essentieel voor het 

(subjectieve) veiligheidsgevoel. We moeten breder kijken naar het onderliggend fietsnetwerk. 

 De verbinding A10 en Van der Madeweg wordt niet als positief ervaren mede op basis van het 

verleden en daarvoor lijken er geen voorstanders (geldt zowel voor bewoners als raad). 

 Woningen langs de A10 baart zorgen gezien geluid en fijnstof.  

 Station Van der Madeweg wordt een overstap station en dat wordt volgens bewoners druk.  

 Het fietstunneltje wordt als voldoende beschouwd. Maar een fietsbrug zou toch ook voordelen 

bieden gezien sociale veiligheid. 

 De bewoners zien graag voldoende parkeerplekken want als bewoners in de omgeving gaan 

parkeren zou dat voor overlast zorgen. Hoewel de blauwe zone al wel een oplossing is. Het 

huidige parkeerterrein bij Van der Madeweg wordt slecht gebruikt.  

 Bewoners van Jupiter hebben meer last van de afrit dan van de A10. 

 Vliegtuigen zien mensen als een serieus probleem. 

 Bewoners zien graag een verbinding voor voetgangers richting het Zonnehof.  

 

 

 

 



 

Communicatie: 

 Mensen waren positief over de stap om al vroegtijdig te communiceren en blijven graag op de 

hoogte. Belangrijk dat wij de flow positief houden ondanks dat er vanuit andere hoeken 

negatieve berichtgeving gaat komen. 

 Vervolgbijeenkomst met Raad (nog te organiseren). Onderwerpen:  

- hoogte/hoogbouw 

- aantal woningen 

- woonprogrammering + overige programma (kantoren, voorzieningen) 

- A10/wegaansluiting 

- parkeren (normering i.r.t. overige modaliteiten) 

- betrekken Eigen Haard t.a.v. Neptunus en onderdeel plangebied 

- verbinding en aantakking Duivendrecht 

- hoogteverschil 

- groene pleinfunctie i.r.t. omliggende bebouwing + zichtbaar/toegankelijk/uitnodigend 

- duurzaamheid  
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Reeds geruime tijd spelen er meerdere initiatieven aan de Holendrechterweg e.o. 

Het gaat om woningbouwplannen voor het Compierterrein, de manege Gijsbrecht 

van Aemstel en  het terrein van Verheul. Om de diverse initiatieven goed op elkaar 

te laten aansluiten is in 2014 op initiatief van de gemeente een Ruimtelijke Visie 

opgesteld. De reden daarvoor was dat de voorkeur bestond voor een 

samenhangende ontwikkeling van de drie terreinen. In de daaropvolgende jaren 

heeft veel overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de diverse 

initiatiefnemers.  Tijdens dat proces bleek dat de Ruimtelijke Visie niet (meer) 

geschikt is als toetsingskader. Om die reden is aan Kien ontwerp de opdracht 

gegeven de visie te actualiseren. De geactualiseerde visie geeft meer houvast voor 

een ruimtelijke en planologische toetsing van woningbouwplannen op genoemde 

locaties.  

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Reeds geruime tijd spelen er meerdere initiatieven aan de Holendrechterweg e.o. Het 

gaat om woningbouwplannen voor het terrein van het voormalig garagebedrijf 

Compier, de manege Gijsbrecht van Aemstel en  het terrein van het voormalige 

transportbedrijf Verheul. Het is voor de gemeente van belang dat de initiatieven op 

elkaar worden afgestemd met name ten aanzien van de stedenbouwkundige en 

verkeerstechnische opzet. Om de diverse initiatieven goed op elkaar te laten 

aansluiten is in 2014 op initiatief van de gemeente een Ruimtelijke Visie opgesteld. De 

reden daarvoor was dat de voorkeur bestond voor een samenhangende ontwikkeling 

van de drie terreinen. Over de diverse woningbouwplannen heeft veelvuldig overleg 

plaatsgevonden tussen de initiatiefnemers en de gemeente.  

Voor het Compierterrein en voor het manegeterrein zijn woningbouwplannen aan de 

gemeente voorgelegd. Met eerstgenoemd plan kon in grote lijnen worden ingestemd. 

Dit plan is overigens niet verder in procedure gebracht. 

Dat gold niet voor het voor het manegeterrein opgestelde woningbouwplan. De 

bezwaren tegen dat plan hadden met name betrekking op het ontwerp en het aantal 

woningen.   

De standpunten van de initiatiefnemer en de gemeente over aanpassing van de 

plannen lagen dermate uiteen dat overeenstemming niet in het verschiet lag. Hierdoor 

stagneerde het proces. Aangezien de gemeente er belang bij heeft om uit de impase 

te komen is besloten een  supervisor aan te stellen om de vastgelopen processen van 

de woningbouw aan de Holendrechterweg op gang te brengen. Besloten is het Bureau 

Kien Ontwerp opdracht te geven om te bevorderen dat voor de percelen aan de 

Holendrechterweg een plan wordt opgesteld dat haalbaar is uit zowel 

ruimtelijk/landschappelijk als uit en financieel oogpunt.  

De supervisor is in gesprek gegaan met de diverse initiatiefnemers en met de 

provincie. De focus lag daarbij in eerste instantie op het manegeterrein. Er hebben 
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een aantal workshops plaatsgevonden die geresulteerd hebben in een nieuw 

schetsontwerp voor woningbouw op dit terrein.  

 

  
 
 

Wat is er aan de hand? 
Tijdens het ontwerpproces bleek dat de Ruimtelijke Visie niet (meer) geschikt was als 

toetsingskader. Enerzijds was hij onvoldoende specifiek ten aanzien landschappelijke 

en cultuurhistorische context van de locaties en de ontwerpprincipes. Anderzijds was 

de visie te gedetailleerd ten aanzien van de  situering van de bebouwing. De aanpassing 
was tevens noodzakelijk vanwege  het bezwaar van de provincie tegen de oude visie, 

omdat daarin te weinig aandacht werd geschonken aan 

stedenbouwkundig/landschappelijke aspecten en omdat het provinciaal beleid 

onvoldoende aan bod kwam. 

Om die reden is aan Kien ontwerp de opdracht gegeven de visie te actualiseren. De 

geactualiseerde visie geeft meer houvast voor een ruimtelijke en planologische 

toetsing van woningbouwplannen op genoemde locaties. 

 

In de Visie wordt een aantal uitgangspunten meegegeven, waaronder: 

1. Het woningbouwprogramma moet in overeenstemming zijn met Woonbeleid van 

de gemeente Ouder-Amstel. Het uitgangspunt van het beleid voor projecten 

betreft 30% sociale woningbouw en 70% vrije sector woningen. 

2. Een bij de ruimtelijke karakteristiek van het bebouwingslint passende opzet van de 

bebouwing. De te realiseren bebouwing is terughoudend in (aaneengesloten) 

volume en hoogte (passend bij het gebied). De inhoud van een woning is 

maximaal 750 m3 

3. Het woningbouwprogramma voldoet aan de geldende 

parkeernormen/parkeerbeleid van de gemeente Ouder-Amstel: voor vrije 

sectorwoningen 2 parkeerplaatsen en voor sociale woningen geldt een norm van 

1,3 per woning. 

4. Ontsluiting van het gebied voor het autoverkeer wordt gerealiseerd via de 

bestaande wegen (Middenweg en Holendrechterweg). Dit mag geen 

verkeershinderlijke situaties opleveren. 

5. De woningbouw op het terrein van de manege vormt een onderdeel van de 

lintbebouwing langs de Holendrechterweg. De ontwerpprincipes uit het 

Gebiedsperspectief en Beeldkwaliteit Amstelscheg vormen de basis van de 

transformatie. De bebouwing heeft een landelijke uitstraling. 

 

In de vorige visie was geen aandacht besteed aan duurzaamheid. Hiervoor was (nog) 

geen gemeentelijk beleid. Inmiddels is de Beleidsnotitie Duurzaamheid 2017-2021 

vastgesteld. Bij nieuwbouw wordt maximaal ingezet op duurzaamheid. Daarvoor zijn 

uitgangspunten opgenomen. Eén van die uitgangspunten is een duurzame 

energievoorziening zonder gasaansluiting. Dit is tevens rijksbeleid. Concrete 

maatregelen zullen worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Wanneer er sprake is 

van concrete(re) bouwplannen zullen met de initiatiefnemers  afspraken (bijvoorbeeld 

in de anterieure overeenkomst) afspraken gemaakt worden over het creëren van een 

energie neutrale woonwijk. 

 

Woningbouw op het manegeterrein is niet in overeenstemming met het provinciaal 

beleid. Het terrein ligt in het landelijk gebied en bovendien in de Rijksbufferzone. 

Bufferzones dienen gevrijwaard te blijven van verstedelijking. Op basis van het rijks- 

en provinciaal beleid is woningbouw ter plaatse niet toegestaan. Uit de overleggen met 

de provincie is gebleken dat het belang van de verbetering van de verpauperde locatie 

onderkend word. Om die reden is de provincie (ambtelijk) bereid om mee te denken 

over woningbouw, mits dit een verbetering van de kwaliteiten van het gebied 

betekent. Datzelfde geldt voor het Verheulterrein. 
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Het Compierterrein ligt binnen bestaand stedelijk gebied. Op basis van het provinciale 

beleid kan geconcludeerd worden dat woningbouw in principe mogelijk moet zijn. 

 

 
Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt de ruimtelijke visie vast te stellen. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Op alle drie de terreinen is er sprake van sterk verpauperde dan wel incourante 

leegstaande bedrijfsbebouwing. Dit heeft een negatieve invloed op het landschap en 

de woonomgeving. Bovendien zijn deze panden staan deze panden bloot aan krakers 

en ander vandalisme en strijdig/onveilig gebruik. De gebouwen op het manegeterrein 

zijn reeds eerder gekraakt geweest.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
NVT 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De initiatiefnemers hebben meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor 

omwonenden. Ook heeft de portefeuillehouder diverse overleggen met hun 

vertegenwoordigers gehad. Nadat de visie is geaccordeerd in het college zal een 

overleg worden georganiseerd met vertegenwoordigers van Nederhoven en de 

Holendrechterweg om de visie toe te lichten. 

 

Wat is het vervolg? 

Wanneer de visie is vastgesteld zullen de visie en het schetsplan voor het 

manegeterrein ter beoordeling worden voorgelegd aan de provincie. Voorwaarde voor 

uitvoering van dit plan is dat de provincie met de visie en het schetsplan kan 

instemmen. Als de provincie inderdaad instemt kunnen de plannen voor het 

manegeterrein verder worden uitgewerkt en kan daarover een bijeenkomst voor 

omwonenden  worden georganiseerd. 

De visie zal worden gepubliceerd in het Weekblad voor Ouder-Amstel en ter 

beschikking worden gesteld op de gemeentelijke website. De initiatiefnemers krijgen 

een exemplaar toegezonden. 
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Zicht vanaf de dijk om de polder richting de voormalige manege Gijsbrecht van Aemstel

1. INLEIDING
Voor het achterervengebied van een drietal kavels aan de Holendrechterweg 
heeft de gemeente Ouder-Amstel van de eigenaren plannen gekregen voor de 
herontwikkeling van de bebouwing die er op dit moment aanwezig is. De loca-
ties zijn volledig in particulier eigendom en hebben de potentie om apart of juist 
in samenhang te worden ontwikkeld.

Om de plannen te kunnen toetsen is in augustus 2014 door de gemeente een 
ruimtelijke visie op de locaties opgesteld. Deze visie heeft voor een tweetal 
locaties geleid tot de verdere uitwerking van de ideeën. Bij de toetsing van deze 
plannen en bij de voorbespreking ervan bij de provincie, bleek dat de door de 
gemeente opgestelde kaders niet specifiek genoeg zijn.
De nu voorliggende ruimtelijke visie is een actualisering van de visie uit 2014 en 
biedt meer houvast voor de planologische en ruimtelijke toetsing van de plan-
nen van initiatiefnemers. Zo wordt dieper ingegaan op het ruimtelijke beleid van 
de gemeente en de provincie en op de cultuurhistorische en landschappelijk 
context van de locaties.

De nu voorliggende visie betreft een samenhangende en integrale ruimtelijke vi-
sie op de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de locatie Compier, de locatie 
van de voormalige manege Gijsbrecht van Aemstel en de locatie Verheul. De 
ruimtelijke visie geeft op basis van een inventarisatie en analyse van het gebied 
de beoogde ontwikkeling op hoofdlijnen weer. Hierbij zijn de doelstellingen uit 
het bestaande beleid als uitgangspunt genomen. Initiatieven voor de locaties 
kunnen aan de hand van deze ruimtelijke visie worden getoetst.
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Eigendom locaties

Beeld naar het noorden richting Ouderkerk aan de Amstel vanaf de polderdijk 
van de Bullewijker- en Holendrechterpolder

Ligging van de drie locaties aan de zuidzijde van Ouderkerk aan de Amstel 
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2. INVENTARISATIE EN ANALYSE
2.1 Ligging locaties
De drie locaties liggen ten zuidoosten van de kern Ouderkerk aan de Amstel 
aan de Holendrechterweg, ter hoogte van de Middenweg. Mede om de plano-
logische verschillen tussen de locaties, wordt in deze visie gesproken over de 
noordelijk locatie (voormalig autobedrijf Compier) en de zuidelijke locaties (voor-
malige manege Gijsbrecht van Aemstel en voormalig transportbedrijf Verheul 
BV).

De noordelijke locatie wordt ten westen begrensd door de lintbebouwing langs 
de rivier de Bullewijk, ten noorden en oosten door woonbebouwing van de 
woonwijk Hoofdenburg en ten zuiden door de Middenweg.
De zuidelijke locaties worden ten westen begrensd door de lintbebouwing langs 
de Bullewijk, ten noorden door de Middenweg, ten oosten door de Bullewijker- 
en Holendrechterpolder met daarin onder andere de Ouderkerkerplas en ten 
zuiden door enkele agrarische percelen en het Tennispark Zuidermeer.

2.2 Ruimtelijk-functionele structuur
Alle drie locaties horen ruimtelijk gezien bij het bebouwingslint langs de Bulle-
wijk. Het deel van het bebouwingslint ter hoogte van de noordelijke locatie is 
door de herontwikkeling van het bebouwingslint met twee-onder-een-kapwo-
ningen en de ontwikkeling van de woonwijk Hoofdenburg in de jaren 70 en 80 
onderdeel geworden van het ‘stedelijk weefsel’ van Ouderkerk aan de Amstel. 
Het lint met de diversiteit in uitstraling van bebouwing is nog wel zelfstandig 
herkenbaar.
Het deel van het bebouwingslint ten zuiden van de Middenweg tot aan de 
ingang van het Tennispark Zuidermeer heeft een compacte opzet. Tussen de 
bebouwing door is er bijna geen zicht op de open ruimte achter het lint. Op een 
enkele plek zijn de agrarische percelen achter het lint zichtbaar en is er zicht 
op de dijk rond de Bullewijker- en Holendrechter polder en het opgaande groen 
rond de recreatieplas. Het bebouwingslint met de percelen maakt landschappe-
lijk deel uit van de bovenlanden rond de Bullewijk. Deze worden aan de oost-
zijde begrensd door de dijk om de Bullewijker- en Holendrechterpolder. Deze 
landschappelijk context wordt in paragraaf 2.4 Historie verder beschreven.

Op de noordelijke locatie heeft de ontwikkeling van één bedrijfsgebouw op de 
achterzijde van meerdere percelen van het bebouwingslint aan de Bullewijk 
ruimtelijk gezien geleid tot schaalvergroting. De oriëntatie van de bedrijfsbebou-
wing is gericht op de Middenweg en het gebouw heeft mede door zijn grootte 
geen ruimtelijke relatie met de oorspronkelijke verkavelingsstructuur. In de 

huidige situatie wordt de bebouwing op het perceel gebruikt voor bedrijfsdoel-
einden.

De zuidelijke locaties maken zichtbaar deel uit van de oorspronkelijke verka-
velingsstructuur en het bebouwingslint langs de Bullewijk. Vanaf de dijk om de 
Bullewijker- en Holendrechterpolder is dit een van de weinige plekken dicht 
bij het dorp Ouderkerk aan de Amstel waar het oorpronkelijke bebouwingslint 
met weides erachter nog zichtbaar is. De oriëntatie van de bebouwing van de 
voormalige manege sluit direct aan bij de hoofdrichting van de verkaveling. De 
nokrichting van de zadeldaken ligt haaks op de Holendrechterdijk. Tussen het 
noordelijke perceel en de twee agrarische percelen ten zuiden ervan staat hoog 
opgaand groen met bomen als erfafscheiding. Samen met het woongebouw 
aan de Holendrechterweg kan het cluster van gebouwen samen met het op-
gaande groen worden gezien als een agrarisch complex. Aan de oostzijde van 
het noordelijke perceel ligt aan de dijk om de Bullewijker- en Holendrechterpol-
der een woonhuis. Dit woonhuis maakt geen deel uit van de mogelijk te ontwik-
kelen percelen, maar speelt wel mee in de ruimtelijke context ervan.

De bebouwing van de voormalige manege heeft op dit moment geen functie en 
wordt niet gebruikt. De bebouwing geeft wel aanleiding voor vandalisme en is 
daarom met hekken afgesloten.

De locatie Verheul is ten opzichte van de andere locaties kleinschaliger van 
opzet en past binnen de structuur van het bebouwingslint. Achter op het terrein 
staat haaks op de verkavelingsrichting een grote loods. Naast de woonbebou-
wing in het bebouwingslint staat op de locatie een schuur. Deze schuur heeft 
een landelijke uitstraling en staat met de nokrichting haaks op de Holendrech-
terweg. Het perceel en de bebouwing worden in de huidige situatie voor ver-
schillende bedrijfsdoeleinden gebruikt.

2.3 Eigendomssituatie
De noordelijke locatie bevat naast het bedrijfsgebouw ook de gronden ten noor-
den ervan. Aan de zijde van de Middenweg ligt aan de oostzijde van de locatie 
een nutsgebouw. 

De locatie van de voormalige manege bevat een drietal (formeel agrarische) 
percelen, waarbij alleen het noordelijke perceel bebouwing bevat. In de noord-
oosthoek van de locatie staat een woonhuis met bijbehorende tuin. Dit deel van 
het perceel hoort niet bij de locatie van de voormalige manege. 
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1901 ‘Polderkaart van de landen tusschen Maas en IJ’, W.H. Hoekwater

De locatie Verheul bevat alleen de gronden van het voormalige transportbedrijf. 
Het perceel loopt in de breedte door achter diverse woningen in het bebou-
wingslint en wordt via één perceel ontsloten op de Holendrechterweg.

2.4 Historie
De geschiedenis van het Amstelland is belangrijk om de waarde van het land-
schap en de bebouwing daarin te begrijpen. De zichtbaarheid van de geschie-
denis in het gebied is onder andere in het provinciaal beleid als een van de 
kenmerken van het Amstelland beschreven.

De geschiedenis van Ouder-Amstel gaat terug tot in de middeleeuwen. Ouder-
kerk is zo’n tweehonderd jaar ouder dan Amsterdam. Tot aan de 14e eeuw was 
Ouderkerk het bestuurscentrum van Amstelland. Evenals Ouderkerk behoorden 
Duivendrecht en Waver vroeger bij Utrecht en niet bij Holland. De bisschop van 
Utrecht verleende concessies aan mensen die het veenmoeras in Amstelland 
wilden ontwikkelen.

De eerste bewoners van het gebied dat later Ouder-Amstel ging heten, be-
vonden zich in een drassig veengebied, doorsneden door rivieren en riviertjes. 
Het veen stak meters boven de waterlopen uit. Om het gebied bewoonbaar te 
maken was een goede afwatering nodig. Daartoe groef men sloten in het veen, 
loodrecht op de oevers. Zo ontstond Ouderkerk langs de Amstel.

Van de naam Ouderkerk aan de Amstel staat vast dat deze al heel oud is en in 
het verleden luidde: ‘ame stelle’. Dit betekent ‘plek aan het water’. Oorspronke-
lijk strekte de gemeente zich uit in de polders aan beide zijden van de rivier.

De naam Ouderkerk aan de Amstel is, naar wordt aangenomen, aan het eind 
van de 13e eeuw ontstaan, nadat in 1278 Nieuwer-Amstel (het huidige Amstel-
veen) een eigen –nieuwe – kerk kreeg.

Het ontginnen van het veengebied ging gepaard met het dalen van de water-
standen en daardoor het inklinken van het veen. Het steeds verder bemalen van 
het gebied leidde juist tot een gebied met meer water en uiteindelijk leidde dit 
tot een veenderijplas. In de 19e eeuw werd begonnen met de aanleg van een 
dijk op enige afstand van de Holendrecht en Bullewijk. In eerste instantie diende 
de dijk ter voorkoming van afslag van en wateroverlast voor het omliggende 
land. In 1864 werd begonnen met het vervenen van de plas en nadat deze 

drooggemalen was, verloor de dijk zijn functie. Het veen in de polder bevatte te 
veel klei waardoor het nooit als turf is weggestoken. De binnendijk is nog altijd 
duidelijk in het landschap te herkennen en slingert op korte afstand van het 
water van de Bullewijk en de Holendrecht.
Tegenwoordig wordt een deel van de polder in gebruik genomen door de 
dijklichamen van de A2 en A9 maar ook zijn er nog enkele landbouwbedrijven. 
Daarnaast wordt de polder gebruikt voor recreatie en zijn er fietsroutes.

Zichtbare veranderingen in de geschiedenis rond de locaties aan de Holend-
rechterweg zijn er vooral geweest in de tweede helft van de 20e eeuw. Toch 
is er op de kaart van 1850 in de polder ter hoogte van de Middenweg een 
schuitenwerf ingetekend. Deze bebouwing kan gezien worden als de eerste 
bebouwing in de polder. In de huidige situatie staat hier een boerderij. De aan-
wezigheid van deze bebouwing die via de Middenweg is verbonden met de Ho-
lendrechterweg vormt een belangrijke schakel tussen de verschillende stappen 
(bovenlanden en polder) in de geschiedenis van deze plek.
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Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw zien we ter hoogte van de locaties 
een verdichting plaatsvinden. Op de kaart van 1970 is de eerste grotere bebou-
wing op de locatie van de voormalige manege zichtbaar. De ontwikkeling van 
de woonwijk Hoofdenburg in de jaren 80 plaatst de noordelijke locatie in een 
geheel nieuwe context.

2.5 Water
Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de rivier de Bullewijk. 
Door de ontginning van de gronden aan weerszijden van de Bullewijk zijn de 
gronden sterk gedaald en liggen ze lager dan de oevers langs de Bullewijk. 
De oevers van de rivier worden daarom ook de bovenlanden genoemd. Ter 
bescherming van de bebouwing langs de Bullewijk en voor de beheersing van 
het water in de lage delen zijn dijken gebouwd. Ten westen van de Bullewijk ligt 
polder de Rondehoep en aan de oostzijde de Bullewijker- en Holendrechter-
polder. In de huidige situatie doorsnijdt de autosnelweg A9 de polders van oost 
naar west. Het zuidwestelijke deel van de Bullewijker- en Holendrechterpolder 
is als recreatieplas in gebruik. Het terugbrengen van het water is een schijnbare 
herhaling van de geschiedenis. 

Door de historische ingrepen in het landschap zijn er grote peilverschillen 
ontstaan tussen het plangebied en de omringende gebieden. Een recreatieve 
vaarverbinding tussen bijvoorbeeld het plangebied en de Bullewijk of Ouderker-
kerplas is daardoor zonder ingrijpende maatregelen niet mogelijk.

2.6 Ontsluiting en bebouwingsrichting
Direct langs de Bullewijk lopen al eeuwenlang routes. Haaks op deze ‘hoofdrou-
te’ zijn in lijn met de verkavelingsrichting spaarzame aantakkingen gekomen om 
nieuwe ontwikkelingen die achter de lintbebouwing zijn ontstaan op de ‘hoofd-
route’ aan te sluiten.

De ontsluiting en bebouwingsrichting zijn van oudsher nauw verbonden met de 
verkavelingsrichting. De verkavelingsrichting is veelal nagenoeg haaks op de 
Bullewijk. Met name in de wijken aan de oostzijde van Ouderkerk aan de Am-
stel is dit duidelijk zichtbaar. Dit principe is vrijwel in geheel Ouderkerk aan de 
Amstel toegepast, maar is door de sterk meanderende Bullewijk en Amstel niet 
overal als zodanig herkenbaar.
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2.7 Beleidskader
2.7.1 Rijksbeleid
Het Europees- en Rijksbeleid voor deze locaties wordt onder andere beschre-
ven in het vigerend bestemmingsplan Buitengebied Noord van 28 mei 2014. De 
ligging van Ouderkerk aan de Amstel in het Nationale Landschap het Groene 
Hart is medebepalend voor de toekomstige ontwikkeling op de locaties. Het 
Groene Hart is een Nationaal Landschap; een landschap met grote natuur- en 
cultuurwaarden die worden beschermd. Het gevarieerde en voornamelijk lande-
lijke karakter van het gebied is een tegenpool voor het omliggende grootstede-
lijke gebied.

Nieuwe functies en uitbreiding van bestaande functies binnen het Groene Hart 
zijn alleen mogelijk wanneer deze geen significant negatieve effecten (kunnen) 
hebben op de kernkwaliteiten zoals beschreven in de ruimtelijke opgaven:
• behoud en ontwikkeling van de landschappelijke diversiteit (verschillende 

landschappen, zichtbare contrasten en kleinschalige elementen);
• behoud en ontwikkeling van het groenblauwe karakter;
• behoud en ontwikkeling van de relatie tussen stad en land. 
• het Europees- en Rijksbeleid is verder uitgewerkt in het provinciaal en ge-

meentelijk beleid.

2.7.2 Provinciaal beleid
Structuurvisie Noord-Holland 2040
De provincie heeft op 28 september 2015 de geactualiseerde versie van de 
Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld. In de 
Structuurvisie is het provinciale ruimtelijke beleid verwoord.

Woningbouw moet zowel binnen als buiten BBG bijdragen aan een verhoging 
van de ruimtelijke kwaliteit. Binnen het BBG bevordert de Provincie Noord-Hol-
land zo veel mogelijk de intensivering en bundeling van stedelijkheid.
De Provincie Noord-Holland wil de Noord-Hollandse (cultuur)landschappen 
optimaal gebruiken door hun kenmerken te koesteren en te benutten bij nieuwe 
ontwikkelingen. Nieuwe plannen dienen daarom de ontwikkelingsgeschiedenis, 
de ordeningsprincipes en bebouwingskarakteristiek van het landschap en de 
inpassing in de wijdere omgeving als uitgangspunt te hanteren. Bovendien mag 
alleen in het landelijk gebied worden gebouwd mits daarvoor nut en noodzaak 
is aangetoond. Onder andere voor de internationale concurrentiepositie is 
behoefte aan een grote diversiteit aan woonmilieus, waaronder ook landelijke 

milieus. Deze woonmilieus zijn schaars in Noord-Holland en worden vrijwel 
niet ontwikkeld, ondanks dat deze milieus voorzien in een bovenlokale of zelfs 
bovenregionale woningbehoefte.

Provinciale Ruimtelijke Verordening
Op 3 februari van dit jaar is de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Verordening vast-
gestels. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is het ruimtelijke beleid 
in regels vertaald. Het betreft regels over de inhoud van en de toelichting op 
bestemmingsplannen over onderwerpen in zowel het landelijk als het bestaand 
bebouwd gebied van Noord-Holland waar een provinciaal belang mee gemoeid 
is. Onderwerpen van provinciaal belang zijn onder meer volumineuze detailhan-
del op bedrijventerreinen, grootschalige (perifere) detailhandel, het bouwen van 
woningen of bedrijventerrein in landelijk gebied, ‘groene ruimten’ zoals Nationa-
le Landschappen en Rijksbufferzones, ‘blauwe ruimten’ zoals waterkeringen en 
energie (zoals de bouw van windmolens).

Het noordelijke deel van het plangebied ligt binnen het stedelijk weefsel van 
Ouderkerk aan de Amstel. Het zuidelijke deel van het plangebied ligt (deels) 
binnen:
Het landelijk gebied
Rijksbufferzone Amstelland – Vechtstreek
Het Groene Hart
Aardkundig waardevol gebied

Ad 1)
In essentie is nieuwe woningbouw binnen het landelijk gebied niet toegestaan, 
maar afwijking daarvan is toegestaan conform de gestelde afwijkingsregels. 
In dit kader valt te denken aan de Ruimte-voor-Ruimteregeling, waarbij moet 
worden voldaan aan de eisen van onder meer nut en noodzaak en ruimtelijke 
kwaliteit. Er moet gemotiveerd worden waarom woningbouw kan worden toege-
staan.

Ad 2)
Het zuidelijke deel van het plangebied ligt tevens in de Rijksbufferzone Am-
stelland – Vechtstreek. Doel van deze en andere Rijksbufferzones is dat zij 
gevrijwaard blijven van verdere verstedelijking en dat ze zich verder kunnen 
ontwikkelen tot relatief grootschalige groengebieden. Andere functies zijn onder 
strikte voorwaarden toegestaan. Net als hiervoor genoemd, biedt de Ruim-
te-voor-Ruimteregeling die mogelijkheid. Daarnaast kan van het beleid worden 
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Beeld in zuidelijke richting van de Holendrechterweg met op de Bullewijk georiënteerde 
bebouwing

afgeweken indien:
a. woningbouw die tot stand komt door toepassing van de Ruimte voor Ruim-
te-regeling als bedoeld in artikel 16;
b. nieuwe bebouwing die gekoppeld is aan een substantiële verbetering van in 
de betreffende bufferzone aanwezige kwaliteiten van natuur, water of landschap 
of de recreatieve mogelijkheden (rood voor groen), voor zover in een provinciale 
of intergemeentelijke structuurvisie aanwijzingen zijn gegeven voor de locaties;
c. bezoekersintensieve overdekte dagrecreatie en voor bezoekersintensieve 
openlucht dagrecreatie voor zover in een provinciale of intergemeentelijke struc-
tuurvisie aanwijzingen zijn gegeven voor de locaties;
d. een niet-agrarische nevenactiviteit ter ondersteuning van de bedrijfsvoering 
van een bedrijf voor grondgebonden landbouw, tuinbouw of veeteelt, of;
e. woningbouw overeenkomstig de afspraken tussen Rijk en provincie met be-
trekking tot de “pilot Waterland”.

en

a. er sprake is van een groot openbaar belang;
b. er geen reële andere mogelijkheden zijn en;
c. de negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt en de overblijvende 
effecten worden gecompenseerd.

Voor initiatieven die gelegen zijn in de bufferzone Amstelscheg gelden de 
karakteristieken en de ontwerpprincipes inzake de samenhang, de ruimtelijke 
kwaliteit en de identiteit van het landschap, zoals beschreven in het door gede-
puteerde staten (nr 2011-66880) vastgestelde rapport ‘Gebiedsperspectief en 
Beeldkwaliteit Amstelscheg’.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de voorloper van de PRV is dat er 
aansluitend op artikel 1.1.1 lid 1 h van de Bro niet meer wordt gesproken van 
het bestaand bebouwd gebied, maar het bestaand stedelijk gebied. Deze 
term beslaat een breder begrip van verstedelijking. De gemeente is daarbij zelf 
verantwoordelijk voor het aanwijzen van het Bestaand Stedelijk Gebied. Op dit 
moment maakt de gemeente per situatie een afweging welk deel er onder het 
BSG valt. Uiteindelijk wordt dit regionaal afgestemd. 

Ad 3)
Voor wat betreft het Groene Hart wordt beleidsmatig aangesloten op het beleid 
voor het landelijk gebied inzake nieuwe woningbouw. Dit beleid is op lagere 
overheidsniveaus verder uitgewerkt.
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Locatie Verheul vanaf de Holendrechterweg

Ad 4)
Het plangebied valt deels binnen aardkundig waardevol gebied. De bescher-
ming hiervan is geregeld in het gemeentelijke bestemmingsplan (zie paragraaf 
2.7.3).

Provinciale Woonvisie 2010 – 2020
De Provinciale Woonvisie is net als de Structuurvisie een zelfbindend beleids-
document. Het geeft richting, zonder directe rechtsgevolgen voor de burger, 
en biedt een doorkijk naar de gewenste situatie in 2020. De provincie heeft een 
centrale visie op de woningmarkt om haar doelstelling te bereiken: voldoende 
woningen in een aantrekkelijk woonmilieu en met een passende kwaliteit in 
2020. Die visie slaat neer in de volgende speerpunten:
1. Verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod voor alle consu-

menten, en specifiek voor doelgroepen die minder kansen hebben op het 
vinden van een geschikte woning;

2. Verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aanslui-
ten bij de vraag van bewoners;

3. Verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomge-
ving.

Voor elk speerpunt is een aantal concrete opgaven voor 2010-2020 geformu-
leerd.

Ruimte-voor-Ruimteregeling
De Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte is gericht op verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Dit gebeurt door bestemmingswij-
zigingen en sloop van storende of niet passende agrarische bebouwing in het 
landschap. Als tegenprestatie krijgt de aanvrager planologische medewerking 
voor nieuwbouw op een andere plek of op de saneringslocatie. Er zijn voor-
waarden voor de omvang van de nieuwbouw, de vormgeving en inpassing.
Voorwaarden zijn dat:
• niet meer woningen worden teruggebouwd dan noodzakelijk is om de sloop 

van de storende bebouwing/functies te kunnen realiseren;
• het leidt tot een aantoonbare en duurzame vermindering van bebouwing in 

vergelijking met de te slopen bebouwing. Het gaat daarbij om een vermin-
dering van zowel oppervlakte (in m2) als volume (in m3);

• de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd door naast de sanering van storende 
gebouwen en functies, de woningbouw ruimtelijk in te passen in de omge-
ving;

• voor de nieuw te bouwen woning(en) geldt dat deze niet de bedrijfsvoering 
en de ontwikkelingsmogelijkheden van omringende agrarische bedrijven 
beperkt.

Conclusie:
Op basis van het provinciale beleid kan geconcludeerd worden dat op de 
noordelijke locatie een herontwikkeling in principe mogelijk moet zijn. Voor de 
zuidelijke locaties belemmert het beleid voor de bufferzone elke ontwikkeling 
voor woningbouw. Ook de Ruimte-voor-Ruimteregeling uit de provinciale ver-
ordening biedt geen ruimte voor bebouwing anders dan agrarische bebouwing. 
Het belang van de verbetering van de locatie van de voormalige manege wordt 
door de provincie onderkend. De provincie is bereid mee te denken over een 
verbetering ervan.

2.7.3 Regionaal en gemeentelijk beleid
Gebiedsperspectief & Beeldkwaliteit Amstelscheg
Het gebiedsperspectief begint met een uitgebreide beschrijving van de land-
schappelijke waarden in de Amstelscheg. Het landschap vormt de basis voor 
de ruimtelijke opbouw en ontwikkeling van het gebied. Er worden logische 
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BBG volgens de provinciale structuurvisie Bodemkundige waarden



15eenheden onderscheiden aan de hand van landschappelijke elementen als 
watergangen en dijken, of karakteristieken zoals maaiveldhoogtes en verka-
velingspatronen. Dijken bepalen de begrenzingen van de deelgebieden in de 
Amstelscheg. In de eerste plaats de ringdijken tussen het rivierenlandschap en 
de droogmakerijen met de deelgebieden Middelpolder, Bovenkerkerpolder en 
Ouderkerkerplas & Polders. Binnen het Veenrivierenlandschap zijn de Amstel 
en Bovenlanden en de Rondehoep onderscheiden, waarbij de veenrivierdijken 
om de Rondehoep de grens vormen. De locaties vallen binnen deelgebied 4: 
Ouderkerkerplas & Polders.

De belangrijkste opgaven in de omgeving van de drie locaties zijn:
• behouden heldere dorpsrand aan ringdijk bij Ouderkerk aan de Amstel; 
• oriëntatie van woonwijken en woningen op het landschap;
• behouden herkenbaar hoogteverschil tussen droogmakerij en veenrivieren-

landschap samen met de karakteristieke elementen van oorspronkelijke 
droogmakerij.

• behouden van rationele vormentaal van droogmakerij; 
• creëren van meer openheid en zichtlijnen binnen het deelgebied, om over-

zicht en oriëntatie te verbeteren;
• openheid landschap en zicht vanaf dijken behouden en hoge gebouwen als 

oriëntatiepunten behouden; 
• hiërarchie in waterlopen en verkavelingspatroon behouden; 
• bebouwingskarakteristiek versterken bij herbouw of nieuwbouw gelet op 

oriëntatie hoofdgebouw, maaiveldhoogte erf en erf gesitueerd aan dijk; 
• groenstructuur Ouderkerkerplas herkenbaar als onderdeel van de plas bin-

nen een droogmakerij; 
• toepassen van erfbeplanting rondom bebouwing.
• transformeren van het gebied rond de Ouderkerkerplas door het aanha-

len van ruimtelijke relaties met omgeving en de ontwikkeling als recrea-
tieknooppunt door toevoeging van recreatieve functies; 

• faciliteren mogelijkheden ter verbetering van de agrarische vitaliteit; verbre-
ding en schaalvergroting, mits passend binnen ruimtelijk kader 

• Waterkwaliteitsverbetering Ouderkerkerplas in combinatie met koudewin-
ning t.b.v. recreatie en KRW

Qua beeldkwaliteit wordt over het algemeen duidelijk aangeven wat het wens-
beeld is voor het betreffende deelgebied. De lintbebouwing langs de Bullewijk 
heeft geen specifieke benoeming gekregen. Kijkend naar de overige delen 
binnen het deelgebied kunnen in ieder geval de volgende ontwerpprincipes als 
leidend worden benoemd:

Ontwerpprincipes dijken:
• dijken inzetten als structurerende en samenbindende elementen in dit deel-

gebied;
• behouden van asymmetrisch profielen;
• teensloot is altijd smaller dan de ringsloot in de bovenlanden;
• geen ontwikkelingen op het talud binnen de dijksloten;
• talud bestaat uit gras;
• wegen en paden liggen op de kruin van de dijk;
• geen bomen en andere opgaande beplanting op de dijk.

Ontwerpprincipes dorpsrand Ouderkerk aan de Amstel: 
behouden en versterken van de groene uitstraling van de dorpsrand;
waarborgen dorpse karakter door binnen de dorpsrand geen bebouwing te 
plaatsen die afwijkt van schaal en maat van de huidige dorpsrand;
vanuit het landelijk gebied is zo min mogelijk hoogbouw in Ouderkerk zichtbaar.

Boerenerven
Voor de boerenerven wordt wel specifiek aandacht besteed aan de bebouwing 
langs de Bullewijk. Zo kunnen in het gebied boerenerven worden getransfor-
meerd tot woonerven en kunnen boeren verbreden. Schaalvergroting is niet 
gewenst. De bebouwingskavels worden omzoomd door een singelbeplanting 
en liggen op wisselende onderlinge afstand van elkaar. Het erf bestaat uit een 
cluster van diverse agrarische bouwwerken. De hoofdwoning of boerderij is op 
de weg op de dijk langs de Bullewijk georiënteerd. Stallen en bedrijfsgebouwen 
liggen achter de hoofdwoning rond een centrale ruimte. 
Ontwerpprincipes voor transformatie van bestaande boerenerven naar wooner-
ven: 
• karakteristieke boerderijen of woningen blijven zoveel mogelijk gehand-

haafd;
• ontwikkelingen zijn alleen toegestaan binnen bestaande (woon)erven;
• stallen en bedrijfsgebouwen buiten het oorspronkelijke woonerf worden bij 

de transformatie verwijderd en maken plaats voor herstel van landschap en 
openheid;

• er mogen maximaal 3 woningen binnen het nieuwe erf staan;
• erven blijven omzoomd met een singelbeplanting;
• bebouwing staat rond een centrale binnenplaats;
• een woning is georiënteerd op de dijk of de ontsluitingsweg en staat op de 

teen van de dijk. Dit is bij voorkeur de oorspronkelijke boerderij of woning. 



16 De overige gebouwen staan meer teruggeplaatst op de kavel;
• het erf moet substantieel lager liggen dan de kruin van een aanliggende 

dijk, bestaande topografie respecteren;
• de bebouwingstypen en het materiaalgebruik refereren aan de oorspronke-

lijke agrarische bebouwing; boerderij, hooiberg, stal, opslagschuur, e.d. Dit 
geldt ook voor stille opslag;

• de architectuur en uitstraling zijn binnen een cluster onderling afgestemd. 

Structuurvisie Ouder-Amstel
In de ‘Structuurvisie gemeente Ouder-Amstel 2007’ (vastgesteld 2008) ver-
woordt de gemeente haar visie op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van 
haar grondgebied voor de lange termijn. In de kernen van de gemeente ligt de 
nadruk op de woonfunctie. Er zijn voldoende voorzieningen om aan de lokale 
behoefte te voldoen. In de structuurvisie wordt specifiek aandacht besteed aan 
het gebied ten westen van de Ouderkerkerplas.

De westelijke zijde van de Ouderkerkerplas biedt kansen voor hoogwaardige 
woningbouwontwikkeling. Een goede en natuur- vriendelijke inpassing is hierbij 
hét uitgangspunt. Bovendien past een dergelijk initiatief binnen het beeld ‘dorp 
aan het water’. De bestaande natuuroever aan de westelijke zijde van de Ou-
derkerkerplas blijft behouden. Er is hier geen sprake van grootschalige uitleg, 
maar afronding en benutting van bestaande ruimte tussen de kern en de plas in. 
Bouwen in lage dichtheden en programmatisch aansluiten bij de gemeentelijke 
woonvisie zijn hierbij uitgangspunten (zie verderop). Samen met de verschillen-
de inbreidingslocaties kan Ouderkerk aan de Amstel hiermee (beperkt) invulling 
geven aan de keuze om voldoende woningbouw te realiseren voor de opvang 
van de lokale behoefte.

Het actuele beleid op provinciaal en regionaal niveau heeft de mogelijkheden 
van woningbouw rond de plas sterk ingeperkt. Zolang er binnen de gemeente 
alternatieve locaties voor woningbouw aanwezig zijn lijkt een zelfstandige wo-
ningbouwontwikkeling bij de Ouderkerkerplas niet realistisch.

Woonvisie Ouder-Amstel 
Binnen de gemeente Ouder-Amstel staan er ten aanzien van het thema wonen 
vier punten hoog op de agenda, namelijk:
1.  het vaststellen van doelgroepen (waarop beleid gevoerd wordt);
2.  het zorgen voor doorstroming;
3.  duurzaamheid;

4.  het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen van ouderen.

1. Doelgroepen
De gemeente heeft de volgende doelgroepen benoemd:
Jongeren - om de vitaliteit, maar ook om bepaalde voorzieningen binnen de 
gemeente te behouden;
Starters – voor een gemêleerde bevolkingssamenstelling en ook om bepaalde 
voorzieningen te behouden;
Ouderen die langer zelfstandig thuis blijven wonen – Dit is ook landelijk een 
speerpunt, ook vanwege vergrijzing, maar ook om doorstroming te vergroten 
(oudere bewoners die in een grote woning ‘bezet’ houden, verleiden om naar 
een kleinere woning met een beter aansluitend voorzieningenniveau te verhui-
zen).

2. Doorstroming
De gemeente heeft doorstroming als belangrijk punt op de agenda gezet, om-
dat zij er belang aan hecht dat er voor jongeren en starters voldoende wonin-
gen beschikbaar komen. Oudere bewoners blijven vaak lang in hun (te) grote 
woning wonen, terwijl die beter geschikt is voor starters. Tevredenheid over de 
woonomgeving en betaalbaarheid spelen bij die keuze een belangrijke rol. De 
gemeente wil graag met woningcorporaties en huurdersorganisatie verkennen 
welke mogelijkheden er zijn.

3. Duurzaamheid
Wat de gemeente Ouder-Amstel betreft, vormt duurzaamheid steeds meer een 
structureel element van het bestuurlijk besluitvormingsproces. Met de woonvi-
sie als basis gaat de gemeente met Eigen Haard en Woonzorg Nederland pres-
tatieafspraken maken voor de korte en lange termijn, waarbij duurzaamheid een 
belangrijk thema is. Hierbij zal ook de huurdersorganisatie worden betrokken. 
Er moet wel onderscheid gemaakt worden tussen de huur- en de koopmarkt. 
Woningcorporaties hebben landelijke afspraken gemaakt ten aanzien van duur-
zaamheid. Die afspraken gelden niet voor de particuliere eigenaar. Daardoor 
is het sturen over verduurzaming van de particuliere woningvoorraad lastiger. 
Desondanks zijn er mogelijkheden om duurzaamheid bij particuliere bewoners 
te stimuleren door het verbeteren van de informatie over verduurzaming. De 
gemeente zal dit doen door middel van het energieloket.

4. Het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen van ouderen
De trend om langer zelfstandig thuis te (kunnen) blijven wonen staat als aan-
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Beeld uit het Bestemmingsplan Buitengebied Noord

dachtspunt hoog op de landelijke politieke agenda. Daar gelden bepaalde 
voorwaarden bij en zijn ook vaak voorzieningen bij nodig. In overleg met de 
woningaanbieders (woningcorporaties en particulier) wordt gekeken op welke 
wijze het ‘zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen’ gefaciliteerd kan worden.

Welstandsnota Ouder-Amstel
De gemeente Ouder-Amstel heeft in 2003 een welstandsnota opgesteld en 
vastgesteld. De nota bevat een samenhangend stelsel van welstandsaspecten 
en criteria waaraan bouwplannen worden getoetst. Voor de verschillende ge-
bieden in de kern Ouderkerk aan de Amstel zijn welstandscriteria geformuleerd. 
Het plangebied van deze ruimtelijke visie ligt voor een klein deel in een gebied 
waarvoor een regulier welstandsregime geldt. De voormalige manege en het 
voormalige transportbedrijf liggen in het buitengebied waarvoor eveneens een 
regulier welstandsregime geldt. Het beleid is er op gericht de basiskwaliteiten 
van het gebied te behouden. Tijdens het opstellen van dit rapport wordt ge-
werkt aan een nieuw welstandsbeleid.

Beleidsnotitie Duurzaamheid, Ouder-Amstel 2017-2021
Volgend op de nationale en regionale doelstellingen, stelt de gemeente Ou-
der-Amstel zich als stip op de horizon de ambitie om uiterlijk in 2040 energie-

neutraal te zijn. Voor de looptijd van deze nota (tot 2021) volgt Ouder-Amstel de 
landelijke doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord: 
• een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; 
• een toename van het aantal duurzame energie naar 14% in 2020 en 16% in 

2023. 

Met een aandeel van 3,1% duurzame energieopwekking (stand van zaken 2015) 
en een gerealiseerde energiebesparing van 2% vanuit onder andere samenwer-
king met de regiogemeenten, is een eerste stap gezet. Maar als de gemeente 
Ouder-Amstel de gestelde nationale en regionale doelstellingen wil halen, is een 
versnelling nodig en zal er fors ingezet moeten worden op de volgende uitda-
gingen: 
1. energie besparen door het verbruik sterk terug te dringen; 
2. duurzame energie opwekken met bijvoorbeeld zon en wind; 
3. energietransitie, zoals uitfasering van fossiele brandstoffen zoals aardgas; 
4. verduurzaming van de mobiliteit, met bijvoorbeeld elektrische auto’s. 

Beeld uit het Bestemmingsplan Ouderkerk



18

Speerpunt van het gemeentelijk beleid binnen deze energieambitie is allereerst 
de verduurzaming (energiebesparing en duurzame energieopwekking) van de 
bestaande gebouwde omgeving. 

Daarnaast wordt bij nieuwbouw maximaal ingezet op duurzaamheid. Wat betreft 
het thema Energie gaat het dan om de volgende uitgangspunten: 
• een energie neutrale leefomgeving/woonwijk; 
• een duurzame energievoorziening zonder gasaansluiting (restwarmte/

all-electric); 
• benutting van duurzame bronnen en opwek (warmte- en koudenet, zon-

ne-energie); 
• alleen no regret maatregelen.

En tenslotte wordt vanuit het thema energie ingezet op duurzame mobiliteit. 
Focus ligt hierbij op elektrisch vervoer en laadpunten. Voor andere mobiliteits-
onderwerpen wordt verwezen naar onder andere het Fietsstimuleringsplan.

Zonering uit de Keur (rood=kernzone, blauw =beschermingszone)

Bovenstaande ambities zijn uitgewerkt in concrete maatregelen. Daarbij zijn 
de verschillende rollen van de gemeente beschreven. De maatregelen worden 
uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan.

Bestemmingsplannen
De huidige planologische status van het plangebied is vastgelegd in een ge-
meentelijk bestemmingsplan. In het plangebied van deze ruimtelijke visie gelden 
twee bestemmingsplannen. Het gaat om:
1. Buitengebied Noord (vastgesteld 6-3-2014);
2. Ouderkerk (vastgesteld 20-6-2013).

Ad 1)
De delen van het plangebied die vallen binnen het bestemmingsplan Buitenge-
bied Noord zijn bestemd met de bestemmingen ‘Bedrijf’, ‘Sport’ en ‘Recrea-
tie’. De manege heeft de functieaanduiding ‘manege’. Voor de bestemmingen 
gelden specifieke bestemmingsomschrijvingen, bouwregels en afwijkingsmoge-
lijkheden.
Bijzonderheden zijn dat op vrijwel het gehele gebied een geluidzone (in relatie 
tot de A9) van kracht is en dat het gehele gebied is aangemerkt als aardkundig 
waardevol gebied.
Binnen de geluidzone is een woning of een nader geluidsgevoelig gebouw niet 
toegestaan, tenzij een hogere waardenbesluit van kracht is of als uit akoestisch 
onderzoek blijkt dat op enige gevel van de bebouwing geen sprake is van een 
hogere waarde dan 48 dB.
De gebieden die aangemerkt zijn als aardkundig waardevol gebied zijn, behalve 
voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescher-
ming en het behoud van de aardkundige waarden van het landschap. Voor dit 
gebied in het bijzonder gaat het daarbij om de afleesbaarheid van de geschie-
denis van het landschap. Deze bestemming is primair ten opzichte van de 
overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.
Langs de dijk langs de Bullewijk is een aanduiding waterkering van kracht. Op 
of in deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van het aan-
leggen en onderhouden van de waterkering. Hiervan afwijken kan middels een 
omgevingsvergunning, mits het doelmatig functioneren van de waterkering niet 
in gevaar komt en schriftelijk advies bij het hoogheemraadschap is ingewonnen.
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Zicht op de huidige bebouwing van de locatie Compier

Ad 2)
Het deel van het plangebied dat binnen het bestemmingsplan Ouderkerk valt 
heeft de bestemming ‘Bedrijf’, met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van 
bedrijf – garagebedrijf’. Het noordelijke deel van de locatie heeft de bestemming 
‘Tuin’.

2.7.4 Beleid van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht / Water-
net
Het Hoogheemraadschap heeft haar eigen verordening en ‘verbeelding’, te we-
ten de Keur en de Legger. In de Keur zijn geboden en verboden opgenomen om 
zeker te stellen dat het Hoogheemraadschap haar taken kan uitvoeren. (Bouw)
activiteiten in, op, of in de buurt van watergangen en waterkeringen kunnen 
vergunningsplichtig zijn.
Aan weerszijden van de dijk langs de Bullewijk en van de dijk om de Bullewijker- 
en Holendrechterpolder liggen beschermingszones. Binnen de kernzone (rood) 
is bebouwing niet mogelijk. Binnen de beschermingszones (blauw) is alleen 
bebouwing toegestaan indien er toestemming is van het waterschap.
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Ruimtelijke visie
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3. RUIMTELIJKE VISIE
3.1 Ontwerpkader
De noordelijke locatie ligt binnen het BSG. Een transformatie van bedrijf naar 
wonen is hier goed mogelijk. De opgave op deze plek is het vormgeven aan een 
herkenbare overgang tussen het bebouwingslint en de woonwijk Hoofdenbrug. 
Uitgangspunt voor de ontwikkeling is dat de locatie deel uitmaakt van het 
bebouwingslint en als zodanig een ruimtelijke uitwerking moet krijgen.

Binnen de planologische kaders is weinig ruimte voor ontwikkeling op de 
zuidelijke locaties. De sterke behoefte aan een kwalitatieve verbetering op de 
locaties wordt echter door de provincie, de gemeente en de eigenaren gedeeld. 
Een aansprekend plan, dat voldoet aan alle overige randvoorwaarden op de 
zuidelijke locaties, vormt de basis van gesprekken met de provincie over de 
mogelijke aanpassing van de contour van de bufferzone.

De zuidelijke locaties liggen landschappelijk en planologisch gezien op een 
kwetsbare en interessante plek. Het versterken van de ruimtelijke structuur van 
het bebouwingslint en de landschappelijke inpassing binnen de gelaagdheid 
van het landschap staan centraal. 

Bij nieuwe ontwikkelingen is het van belang dat rekening gehouden wordt 
met het schaalniveau en de bebouwingstypologie van de omgeving waarin de 
ontwikkeling plaatsvindt. In het ontwerp dienen de verschillende karakters bij 
elkaar te komen op een samenhangende manier.
Het ontwerpkader van de ruimtelijke visie wordt gevormd door de volgende 
uitgangspunten die voortkomen uit de voorgaande analyses en bevindingen en 
vanuit de standpunten vanuit de gemeente:

Uitgangspunten:
• Voor alle locaties wordt uitgegaan van een transformatie naar 

woningbouw.
• Bij voorkeur een afgestemde (integrale) ontwikkeling van de zuidelijke 

locaties.
• Een bij de ruimtelijke karakteristiek van het bebouwingslint passende opzet 

van de bebouwing, terughoudend in aaneengesloten volume en hoogte. De 
inhoud van een woning is max. 750 m3.

• De bebouwing op de zuidelijke locaties heeft als onderdeel van het 
bebouwingslint een landelijke uitstraling. Regionaal liggen er kansen voor 

een uniek landelijk woonmilieu.
• Van de totale hoeveelheid woningen dient minimaal 30% in de sociale 

sector te worden gerealiseerd.
• Binnen het dorpse karakter zo veel mogelijk intensivering en bundeling van 

stedelijkheid.
• Binnen het lintbebouwingskarakter aansluiten bij bebouwingsdichtheid van 

de lintbebouwing langs de Holendrechterweg.
• Binnen het landelijk karakter ruimte scheppen voor (exclusief) wonen en 

kleinschalige ‘groene’ recreatie. Hierbij moet rekening gehouden worden 
met de ordeningsprincipes van het landschap en de inpassing in de wijdere 
omgeving.

• De bebouwing op de locatie van de voormalige manege vormt 
een vanzelfsprekend onderdeel van de lintbebouwing langs de 
Holendrechterweg. De ontwerpprincipes uit het Gebiedsperspectief & 
Beeldkwaliteit Amstelscheg vormen de basis van de transformatie.

• De gebieden worden ontsloten op de Middenweg en vervolgens op de 
Holendrechterweg. Dit mag geen verkeershinderlijke situaties opleveren.

• Woningbouwprogramma voldoet aan de geldende parkeernormen:
• Vrije sector: 2 parkeerplaatsen (pp) en sociale woningen: 1,3 pp per woning. 

Parkeren wordt zo veel als mogelijk op eigen kavel gerealiseerd.

3.2 De visie
Binnen de ruimtelijke visie voor de locaties speelt de ligging van de locaties in 
het bebouwingslint aan de Bullewijk een beeldbepalende rol. De noordelijke 
locatie en de zuidelijke locaties hebben binnen het bebouwingslint een sterk 
afwijkende ruimtelijke context. De noordelijke locatie ligt binnen de dorpse 
context van Ouderkerk aan de Amstel, terwijl de zuidelijke locaties een 
kenmerkende landelijke context hebben. Dit verschil vraagt om een aparte 
behandeling van de noordelijke locatie en de zuidelijke locaties.
Wat de locaties gemeenschappelijk hebben, is de ligging aan en ontsluiting 
via de Middenweg. De Middenweg moet bij de herontwikkeling van de locaties 
vanaf de Holendrechterweg een groene en landelijke uitstraling krijgen.

Noordelijke locatie (Compier)
De belangrijkste opgaven voor de noordelijke locatie is de schaalverdeling in 
het volume van de bebouwing en het vormgeven van een herkenbare overgang 
tussen het bebouwingslint en de woningbouw in de woonwijk Hoofdenburg. 
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De ruimtelijke opzet van de transformatie van de locatie sluit aan bij de 
bebouwingstypologie en -opzet zoals die in het bebouwingslint aan de 
Bullewijk voorkomt. De oriëntatie, grootte en uitstraling van de bebouwing 
sluiten aan op die van het bebouwingslint. De ruimere kavels liggen aan de 
zijde van het bebouwingslint en meer aaneengesloten woningen aan de zijde 
van de woonwijk Hoofdenburg. Het gebied vormt zo een overgang tussen het 
bebouwingslint en de woonwijk. De nieuw te realiseren gemeenschappelijke 
buitenruimte of openbare ruimte moet vormgeven aan de overgang van het 
bebouwingslint aan de Bullewijk en de woonwijk Hoofdenburg. Er wordt 
aandacht gevraagd voor een goede ruimtelijke inpassing van het nutsgebouw.

Ontsluiting
De te realiseren woningen worden ontsloten via de Middenweg. Op de kavel 
zelf maakt de ontsluiting deel uit van de gemeenschappelijke of openbare 
ruimte. Qua inrichting en sfeer moet deze aansluiten bij het karakter van het 
bebouwingslint en recht doen aan de herkenbare groene overgang van het 
bebouwingslint naar de woonwijk. Tussen het plangebied en de woonwijk 
Hoofdenburg is het mogelijk om een langzaamverkeersverbinding te realiseren.

Groen en water
Op de locatie moet vormgegeven worden aan een groene overgang van het 
bebouwingslint naar de woonwijk. De watergang die aan de locatie grenst 
maakt deel uit van deze opgave. De groene invulling moet passen binnen 
de landelijke uitstraling van het bebouwingslint en er dient voornamelijk 
gebiedseigen beplanting te worden toegepast.

Programma
Op de locatie is de transformatie van bedrijfsfunctie naar wonen gewenst. Voor 
de locatie geldt dat minimaal 30% van de woningen in de sociale sector moet 
worden gebouwd. Door een integrale ontwikkeling met de zuidelijke locaties 
kan de positie hiervan in overleg bepaald worden.

De locatie leent zich het beste voor kleine volumes die ingevuld kunnen 
worden met twee-onder-een-kapwoningen, korte rijtjes en kleine volumes met 
appartementen. Indien er appartementen worden gerealiseerd dan dienen deze 
aan de Middenweg gepositioneerd te worden.
De maximale bouwhoogte is 11 meter. Concreet betekent dit grondgebonden 
woningen van maximaal 2 bouwlagen met een kap of een klein 

appartementengebouw van maximaal 3 lagen. Er wordt van uitgegaan dat de 
locatie mogelijk ruimte bied aan rond de 20 woningen.

Beeldkwaliteit
Qua sfeer moet worden aangesloten op het karakter van het bebouwingslint 
langs de Bullewijk. Het heeft sterk de voorkeur het landelijke karakter van 
het lint in de architectuur te benadrukken. De woningen dienen afgedekt te 
worden met een kap. De verschillende volumes op de locatie moeten vooral 
niet hetzelfde materiaalgebruik en dezelfde kleurstelling krijgen. Differentiatie 
binnen de beeldtaal van het bebouwingslint is een uitgangspunt.

Zuidelijke locaties
Bij de zuidelijke locaties gelden de ontwerpprincipes zoals die zijn beschreven 
in het gebiedsperspectief voor de Amstelscheg. De huidige situatie van de 
voormalige manege vraagt echter om meer maatwerk. De schaal van de 
aanwezige bebouwing ontstijgt die van een gemiddeld boerenerf. Aansluitend 
op de ontwerpprincipes uit het gebiedsperspectief worden richtlijnen 
gegeven voor een ontwikkeling die past binnen de ruimtelijke structuur van 
het bebouwingslint en die een bijdrage levert aan de afleesbaarheid van de 
geschiedenis van het gebied en de landschappelijke diversiteit.

Locatie voormalige manege
De locatie van de manege kan een schakelpunt vormen in het historische en 
landschappelijke speelveld. De planologische regelgeving laat woningbouw niet 
toe, maar de noodzaak tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit wordt 
door alle betrokken partijen onderschreven. In overleg met de provincie kan 
de locatie mogelijk worden herontwikkeld in de geest van de Ruimte-voor-
Ruimteregeling. Ongebreidelde verdichting is niet gewenst. 

Ruimtelijke opzet
Het huidige beleid biedt weinig houvast voor de transformatie voor een locatie 
zoals die van de voormalige manege. De herontwikkeling heeft op verschillende 
schaalniveaus invloed op de omgeving. De basis van de ontwikkeling is de positie 
ervan in de bovenlanden van de Bullewijk en de oriëntatie op het bebouwingslint.

De ontwikkeling ontstijgt het niveau van een klein boerenerf. De 
landschappelijke inpassing en de woonsfeer zijn op deze plek essentieel. 
De landschappelijke inpassing moet de beleving van de verschillende 
landschappelijke eenheden versterken. Dat wil zeggen dat de bovenlanden met 
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Boerderij op de plek van de scheepswerf in de Bullewijker- en holendrechterpolder

Woonhuis op de oostelijke hoek van het perceel van de voormalige manege

daarin het bebouwingslint zich herkenbaar onderscheiden van het dorp en de 
Bullewijker- en Holendrechterpolder. Om het ontstaan van het landschap en 
de daarbij behorende kwaliteiten beleefbaar en zichtbaar te houden dienen de 
twee open weilanden die horen bij de manege daarom open te blijven en als 
weides in gebruik te blijven.

De Middenweg vormt een van de twee verbindingen in de tijd dat de 
Bullewijker- en Holendrechterpolder werd omdijkt. In de hoek van de 
polder werd aan het toenmalige einde van de Middenweg een scheepswerf 
gerealiseerd. Op deze plek ligt nu een boerderij. Deze fysieke verbinding tussen 
de dijk van de Bullewijk en de dijk van de Bullewijker- en Holendrechterpolder 
kan een interessante aanleiding vormen voor de invulling van de locatie van 
de voormalige manege. Het woonhuis op de hoek van het perceel van de 
manege kan hiermee een vanzelfsprekende plek krijgen in het gedifferentieerde 
landschap.

De uitdaging voor de locatie van de voormalige manege ligt in het creëren 
van een landelijk woonmilieu dat regionaal concurrerend is. Een landelijk 
woonmilieu dat tevens een herkenbare landschappelijke inpassing krijgt. 
De nieuwe bebouwing neemt daarbij vanaf het lint naar het landschap qua 
dichtheid af.

Ontsluiting
De ontsluiting van het landelijke woonmilieu is gericht op de Middenweg en 
vervolgens op de Holendrechterweg. De interne ontsluiting van het woonmilieu 
past binnen de ontwerpprincipes die passen bij een landelijk woonmilieu als 
onderdeel van het bebouwingslint.
Een enkel informeel wandelpad tussen de woningbouw en de dijk om de 
Bullewijker- en Holendrechterpolder is mogelijk. Dit dient de hoofdrichting van 
de verkavelingsstructuur van de huidige percelen te volgen en het pad dient 
gekoppeld te zijn aan perceelsgrenzen of kavelsloten. Het pad bestaat uit kort 
gemaaid gras of halfverharding.

Groen en water
De huidige verkavelingsstructuur van de percelen achter het bebouwingslint 
dient te worden behouden. De slotenstructuur dient te worden behouden en 
waar mogelijk verbeterd.
De huidige houtsingel kan de basis vormen voor de landschappelijk inpasing.
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Referentiebeelden modern landelijk wonen

Bedrijfsbebouwing locatie Verheul

Ontwikkelingskader locatie Verheul
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Voor de locatie geldt een transformatie van sport en recreatie naar wonen. 
Hierbij dient minimaal 30% van de woningen in de sociale sector te worden 
gebouwd. Afstemming met de overige locaties biedt mogelijk kansen voor een 
integrale positionering van de sociale woningbouw.
Om een landelijke sfeer te realiseren wordt gedacht aan kleinere volumes. Deze 
volumes lenen zich voor vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen 
en korte rijtjes met grondgebonden woningen. Appartementen zijn beperkt 
toegestaan en dienen qua volume aan te sluiten op de volumes van de 
grondgebonden woningen.
Het aantal woningen dat op de locatie gerealiseerd kan worden hangt 
sterk samen met het maximaal volume zoals dat volgens de Ruimte-voor-
Ruimteregeling wordt berekend en de financiële balans tussen de afschrijving 
van en kosten op de locatie en de opbrengsten. 

Beeldkwaliteit
Qua beeldkwaliteit wordt aangestuurd op een regionaal concurrerend 
landelijk woonmilieu. Dit heeft naast de verkavelingsopzet ook te maken met 
de uitstraling van de bebouwing. Belangrijk uitgangspunten hierbij zijn de 
oriëntatie van de woningen op de oorspronkelijke verkavelingsrichting en een 
informele en landelijke groene uitstraling. Het is hierbij goed voorstelbaar dat 
er in de architectuur gekozen wordt voor een moderne vertaling van landelijk 
wonen.
Landelijk wonen betekent binnen het woonmilieu een sterke groenbeleving met 
doorzichten ‘naar buiten’. Naast de tuinen dient ook vormgegeven te worden 
aan een groene gemeenschappelijke of openbare ruimte en groene erfgrenzen. 
De landschappelijke inpassing dienst plaatst te vinden door bij voorkeur 
houtsingels met gebiedseigen beplanting.

Locatie Verheul
In de basis wordt uitgegaan van een zelfstandige ontwikkeling van de 
locatie Verheul. Bij een zelfstandige ontwikkeling van de locatie gelden de 
ontwerpprincipes van het gebiedsperspectief voor de Amstelscheg. De 
schaalgrootte van de kavel sluit meer aan op de schaalgrootte van een 
boerenerf. Een eventuele gezamenlijke ontwikkeling met de locatie van de 
voormalige manege wordt niet uitgesloten. Een deel van de ontwikkeling kan 
dan via de locatie van de voormalige manege en via de Middenweg ontsloten 

worden. Bij een gezamenlijke ontwikkelingen gelden de ontwerpprincipes zoals 
die zijn beschreven bij de locatie van de voormalige manege.

Ruimtelijke opzet
Bij de ruimtelijke opzet van de transformatie van de locatie geldt het 
boerenerf als uitgangspunt. De te realiseren woningen liggen rond een 
centraal erf en hebben de uitstraling van bijgebouwen bij een hoofdgebouw. 
Holendrechterweg 30A en 30B vormen hierbij het fictieve hoofdgebouw. Het 
erf wordt direct ontsloten op de Holendrechterweg. De woningen worden 
gerealiseerd in kleine volumes zodat er nieuwe doorzichten ontstaan naar de 
groene weides achter het bebouwingslint en richting de dijk om de Bullewijker- 
en Holendrechterpolder. 

De nieuwe bebouwing heeft een landelijke uitstraling en is in opbouw en 
uitstraling ondergeschikt aan het fictieve hoofdvolume. Bij de positionering van 
de woningen moet voldoende rekening worden gehouden met de privacy van 
de aangrenzende kavels.

Ontsluiting
De ontsluiting van het boerenerf gebeurt rechtstreeks op de Holendrechterweg. 

Groen en water
Er moet worden vormgegeven aan een landschappelijke inpassing van het 
boeren(woon)erf naar de open weides achter de locatie. In de overgang 
van het erf naar de weides moet singelbeplanting worden aangebracht. De 
watergang dient daarbij behouden te blijven.

Programma
Op de locatie is beperkt woningbouw mogelijk. Het huidige beleid beperkt de 
mogelijkheden voor intensivering in het landelijk gebied. Bij een zelfstandige 
ontwikkeling van de locatie kunnen maximaal drie vrijstaande woningen 
worden gerealiseerd. 

Beeldkwaliteit
Qua beeldkwaliteit moet aangesloten worden op het landelijke karakter van het 
bebouwingslint aan de Holendrechterweg. Specifiek voor de ontwikkeling van 
een boeren(woon)erf wordt een verwijzing naar landelijke bebouwing, zoals die 
op de locatie in de huidige situatie ook aanwezig is, passend geacht.
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4.b Lange termijn agenda

1 Lange termijn agenda 

Lange termijn agenda
Commissies 30 november en 7 december 2017

Onderwerp Bron Commissie Raad

Bestemmingsplan De Ronde Hoep 1-02-18 15-02-18

Gemeentelijk Riolerings Plan 1-02-18 15-02-18

uitvoeringsnota preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 8-02-18 15-02-18

eerste vergadering nieuwe raad 19-04-18

1e nieuwsbrief begroting 2018 n.t.b. 19-04-18

Bestemmingsplan Compierterrein 31-05-18 14-06-18

Bestemmingsplan woningbouw manege 31-05-18 14-06-18

bestemmingsplan evenementen en terrassen 31-05-18 14-06-18

Beeldkwaliteitsplan ABP 31-05-18 14-06-18

cultuurbeleid 7-06-18 14-06-18

gezondheidsnota 7-06-18 14-06-18

speelplaatsenbeleid actualisatie 31-05-18 14-06-18

Visie 2030 n.t.b. n.t.b.

Centrumplan Ouderkerk n.t.b. n.t.b.



7.a Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel  (2017/67)

1 Dossier 695 voorblad.pdf 

 

Commissie Ruimte 

Dossiernummer 695 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 30 november 2017 

Agendapunt 7.a 

Omschrijving Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 

Ouder-Amstel  (2017/67) 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 30 november 2017 

 

 



1 Raadsvoorstel 2017/67: Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel   

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 

 

 

Nummer 2017/67 
 

datum raadsvergadering : 14 december 2017 

onderwerp : 1. Vaststellen Algemene verordening 

ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel, 

onder gelijktijdige intrekking van de 

Telecommunicatieverordening 2010 Ouder-

Amstel; 

2. Wijzigen artikel 2:10, vierde lid en artikel 5:24, 

vijfde lid van Algemene plaatselijke 

verordening Ouder-Amstel 2017. 

3. Wijziging hoofdstuk 17 van de 

Legesverordening 2017. 

 

portefeuillehouder : J.J. de Maa 

datum raadsvoorstel : 24 oktober 2017 

 

Samenvatting 
De gemeente wenst een integraal en uniform beleid voor kabels en leidingen in en op 

openbare gronden vast te stellen met voldoende bevoegdheden voor toezicht en 

handhaving en het vereisen van adequaat schadeherstel. Met dit nieuwe beleid wordt 

beoogd de overlast en maatschappelijke kosten te minimaliseren en de openbare 

ruimte met betrekking tot werkzaamheden aan kabels en leidingen efficiënt te 

gebruiken. 

De huidige Telecommunicatieverordening 2010 Ouder-Amstel dient te worden 

aangepast. Daarnaast is er behoefte aan uniform beleid ten behoeve van de aanleg, 

instandhouding en opruiming van alle kabels en leidingen in de openbare ruimte. 

Met de vaststelling van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 

(AVOI) wordt de gewenste uniformiteit bereikt voor handhaving van alle technische, 

administratieve en veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de aanleg, 

instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuur middels een 

verordening die voldoet aan de wettelijke kaders. 

Hoofdstuk 17 (Telecommunicatie) van de tarieventabel behorende bij de 

Legesverordening 2017 wordt aangepast, zodat de tarieven uniform voor alle 

netbeheerders gelden. 

 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De gemeente wenst een integraal en uniform beleid voor het aanleggen, in stand 

houden en opruimen van kabels en leidingen in en op openbare gronden vast te 

stellen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de coördinatie en instemmingsprocedure up-

to-date zijn. Regionale samenwerking en uniformiteit wordt bevorderd, er is in dit 

verband gewerkt aan een eenduidige verordening en nadere regels. 

 

Wat is er aan de hand? 
In de openbare ruimte van de gemeente Ouder-Amstel vinden met regelmaat 

werkzaamheden plaats voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels 
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en leidingen. Deze werkzaamheden hebben een directe relatie met het dagelijkse 

functioneren van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het opbreken van trottoirs en 

straten, omleidingen van het verkeer en hinder voor gebruikers van de openbare 

ruimte en omwonenden. Het is derhalve van het grootste belang dat de gemeente het 

juiste beleid inzet zodat de regie, coördinatie en handhaving met betrekking tot deze 

werkzaamheden op een adequate wijze gevoerd kan worden. Er is, zowel bij de 

gemeente als bij de netbeheerders, behoefte aan uniformiteit van regelgeving met 

betrekking tot het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen 

van alle disciplines in openbare gronden. 

 

Met de vaststelling van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-

Amstel (AVOI) wordt, middels een verordening die voldoet aan de wettelijke kaders, 

de beoogde uniformiteit bereikt voor handhaving van alle technische, administratieve 

en veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de aanleg, instandhouding en 

opruiming van alle ondergrondse infrastructuur. Daardoor vervallen de verschillende 

procedures voor netbeheerders van openbare elektronische communicatienetwerken 

(telecom) en overige netbeheerders (onder andere nutsbedrijven). Volgens de AVOI 

wordt iedere aanvraag eenduidig en uniform behandeld. 

 

Naar behoefte zal de nieuwe regelgeving en de nieuwe werkwijze worden geëvalueerd. 

Indien (op termijn) aanpassingen gewenst zijn dan zal daartoe een voorstel worden 

gedaan aan u en/of ons college. 

 

Gemeenten zijn verplicht een lokale verordening vast te stellen over de eigen 

coördinatierol en de gedoogplicht met betrekking tot de aanleg, instandhouding en 

opruiming van openbare elektronische kabels in openbare gronden, conform de 

Telecommunicatiewet (Tw). De huidige Telecommunicatieverordening 2010 Ouder-

Amstel dient geactualiseerd te worden om te  voldoen aan de wettelijke verplichting 

uit de Tw. De Telecommunicatieverordening bevat overigens regelgeving die alleen 

van toepassing is bij werkzaamheden van aanbieders van een (al dan niet openbaar) 

elektronisch communicatienetwerk. Dergelijke (wettelijke) regelgeving voor 

werkzaamheden van de overige netbeheerders (onder andere nutsbedrijven) 

ontbreekt.  

 

De gemeente dient conform de Tw regels op te stellen met betrekking tot de 

werkzaamheden bij de aanleg van kabels voor elektronische communicatienetwerken. 

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de coördinerende rol van de gemeente als 

beheerder van openbare grond. De coördinerende rol van de gemeente ten opzichte 

van overige ondergrondse infrastructuur is vooralsnog binnen de gemeente niet 

vastgelegd in een eenduidig gemeentelijk beleid. 

 

Wat gaan we doen? 
Als oplossing voor het bovenstaande stellen wij voor de AVOI vast te stellen in het 

kader van eenduidigheid. Daardoor gaan voor de netbeheerders van alle disciplines 

dezelfde uniforme regels gelden met betrekking tot de aanleg, instandhouding en 

opruiming van alle kabels en leidingen in en op openbare gronden. De vast te stellen 

AVOI geeft ook de juiste invulling aan de conform de Tw verplichte verordening. 

 

AVOI 

In de AVOI worden alle zaken beschreven die bij de aanleg, instandhouding en 

opruiming van kabels en leidingen een rol spelen, waaronder: het melden van 

werkzaamheden, beslistermijnen, extra voorwaarden, verleggingen, 

uitvoeringsvoorschriften, toezicht en handhaving. Met de vaststelling van de AVOI 

wordt de gewenste uniformiteit bereikt voor handhaving van alle technische, 

administratieve en veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de aanleg, 

instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuur middels een 

verordening die voldoet aan de wettelijke kaders. 
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Op grond van artikel 3 van de AVOI stellen burgemeester en wethouders nadere 

regels vast door middel van uitvoeringsvoorschriften (het Handboek kabels en 

leidingen), een Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen en een Verlegregeling 

kabels en leidingen.  

 

Handboek kabels en leidingen 

In het Handboek kabels en leidingen zijn onder andere regels en (technische) 

voorschriften voorgeschreven met betrekking tot de te nemen verkeersmaatregelen, 

het opnemen van de sleufverharding, het graven, aanvullen en verdichten van 

sleuven, het leggen van kabels en leidingen en het herstel van de sleufverharding in 

openbare gronden die in eigendom of beheer zijn bij de gemeente. Tevens is in het 

Handboek bepaald dat de gemeente aanvullende eisen kan stellen bij herstel van 

straatwerk jonger dan 5 jaar.  

 

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen 

Ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in 

en op openbare gronden ontstaat schade aan straatwerk, overige verhardingen of 

groenvoorzieningen. Die schade moet worden hersteld en de herstelkosten komen 

altijd voor rekening van de netbeheerder.  

 

Verlegregeling kabels en leidingen 

De Verlegregeling omschrijft wanneer de gemeente nadeelcompensatie verstrekt en 

hoe een evenredige verdeling van kosten tussen netbeheerder en gemeente geregeld 

wordt voor verleggingen of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van 

kabels en leidingen (uitgezonderd kabels zoals bedoeld in de Tw) ten gevolge van door 

of vanwege de gemeente geïnitieerde projecten.  

Deze regeling geldt voor alle kabels en leidingen, behalve voor kabels ten dienste van 

een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in de 

Telecommunicatiewet. Voor die kabels is de wettelijk vastgelegde verlegregeling van 

kracht (Telecommunicatiewet, art. 5.8). 

Van de zijde van Liander en Stedin is ingestemd met de voorgestelde Verlegregeling. 

Tussen Waternet en de gemeente Ouder-Amstel geldt wel een overeenkomst met o.a. 

een verlegregeling.  Waternet heeft aangegeven deze overeenkomst in tact te willen 

laten. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De argumenten om tot de AVOI te komen zijn hiervoor belicht.  

Tot nu toe wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere aanvragen en aanvragen 

van niet ingrijpende aard. De AVOI maakt dat onderscheid wel: aanvragen die leiden 

tot een instemmingsbesluit en aanvragen waarvoor een melding volstaat.  

In de AVOI worden de netbeheerders van nutsvoorzieningen en telecomkabels gelijk 

gesteld. De legestarieven worden ook gelijk; er wordt namelijk door de gemeente 

evenveel werk voor verricht. Het verschil in wettelijke grondslag (Tw en overige) is 

geen reden om de aanvragen verschillend te behandelen. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
AVOI 

De gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn werken in de openbare ruimte samen met 

netbeheerders en er vindt afstemming plaats met deze partijen. Beide gemeenten 

willen in het kader van harmonisatie van beleid de uniforme AVOI eensluidend 

vaststellen. In regionaal verband is een uniforme AVOI met nadere regels opgesteld 

en deze is vervolgens beschikbaar gesteld aan alle deelnemende gemeenten. 

De door ons vast te stellen nadere regels waarnaar in de AVOI wordt verwezen 

worden op hetzelfde moment ingevoerd in de vorm van het Handboek kabels en 

leidingen (uitvoeringsvoorschriften), de Schaderegeling ingravingen kabels en 

leidingen en de Verlegregeling kabels en leidingen. 
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APV 

In de verbodsuitsluiting van artikel 2:10, vierde lid en artikel 5:24, vijfde lid van de 

Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2017 (APV) dient naar de AVOI te 

worden verwezen in plaats van naar de Telecommunicatieverordening (deze wordt 

immers ingetrokken). De tekst van de genoemde artikelen uit de APV dient hierop te 

worden aangepast. 

 

Legestarieven 

De huidige Legesverordening 2017 sluit niet aan bij de opbouw van de AVOI. Derhalve 

dienen de legestarieven aangepast te worden. 

Bij het bepalen van de legeskosten is op basis van een aantal behandelde aanvragen 

uit het verleden een urenprognose gemaakt voor instemmingstrajecten die voor 

netbeheerders zijn uitgevoerd. Deze gegevens zijn verwerkt en er zijn nieuwe tarieven 

voor 2018 vastgesteld voor meldingen tot 10 m en instemmingsbesluiten voor tracés 

tot 250 m, tracés van 250 tot 1500 m, tracés van 1500 tot 5000m en tracés vanaf 

5000 m. Daarnaast is een tarief opgenomen voor nader overleg naar aanleiding van 

een aanvraag. De legesinkomsten dekken de kosten die de gemeente moet maken in 

het kader van de meldings- en instemmingsprocedure. 

 

Voorgesteld wordt hoofdstuk 17 van de tarieventabel behorende bij de 

Legesverordening 2017 aan te passen volgens bijlage 1.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Met de teams Inrichting en Beheer, Vergunningen & Handhaving en Financiën en met 

Gemeentebelastingen Amstelland heeft overleg plaatsgevonden. 

Tele-BS Kabels & Leidingen BV, een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van 

telecommunicatie, kabels en leidingen, heeft de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel 

geadviseerd over het vaststellen van de AVOI. 

 

Tele-BS Kabels & Leidingen BV heeft contact gehad met Liander en Stedin over het 

vaststellen van de Verlegregeling. Met de Verlegregeling kan worden ingestemd. 

 

Wat is het vervolg? 

Als u besluit de AVOI vast te stellen, zal deze tezamen met de genoemde 

uitwerkingsbesluiten op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017, nummer 

2017/67; 

 

Overwegende dat het wenselijk is een verordening vast te stellen met het oog op 

minimalisatie van overlast en maatschappelijke kosten, alsmede een efficiënt gebruik 

van de openbare ruimte met betrekking tot werkzaamheden aan kabels en/of 

leidingen; 

 

Gelet op artikel 1 van de Belemmeringenwet privaatrecht, artikelen 5.2 en 5.4, vierde 

lid, van de Telecommunicatiewet en de artikelen 149, 156 eerste en tweede lid, 

aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de 

Gemeentewet; 

 

BESLUIT : 
 

I. artikel 2:10, vierde lid en artikel 5:24, vijfde lid van de Algemene plaatselijke 

verordening Ouder-Amstel 2017 aan te passen in die zin dat 

“Telecommunicatieverordening” wordt gewijzigd in “Algemene verordening 

ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel”; 

II. hoofdstuk 17 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 als 

volgt te wijzigen: 

Hoofdstuk 17 kabels en leidingen 

1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in 
verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in 
de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent 

plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:                                              

1.17.1.1 
indien het betreft tracés                                                                       
tot 250 m¹    € 323,58 

1.17.1.2 
indien het betreft tracés vanaf                                               250 m1 
tot 1500 m¹ 

 
€ 394,90 

1.17.1.3 
indien het betreft tracés vanaf                                             1500 m1 
tot 5000 m¹ 

 
€514,12 

1.17.1.4 
indien het betreft tracés vanaf                           5000 m1 en meer,  per 
m1 tracé  

 
€ 0,10 

1.17.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als 
bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 
(AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van 
werkzaamheden voor tracés tot 10 m¹                     

 
€ 89,93  

1.17.3 

 
 
 

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden 
tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de 
netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of 
belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per overleg 

 
€ 253,00 
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 verhoogd met 

 

III. vast te stellen de volgende verordening: Algemene verordening ondergrondse 

infrastructuren Ouder-Amstel en de daarbij behorende toelichting, inzake 

werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van 

kabels en/of leidingen. 

 

 

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN 
 

ARTIKEL 1  BEGRIPSBEPALINGEN 

 

In deze verordening wordt verstaan onder:  

 

 

a. belanghebbenden de omwonenden en bedrijfsmatige gebruikers van alle 

percelen,  

grenzend aan het tracé van kabels en/of leidingen; 

 

b. breekverbod tijdelijk verbod voor het uitvoeren van werkzaamheden,  

zoals genoemd in onderdeel l. van dit artikel; 

 

c. gedoogplichtige degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 

5.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, een 

publiekrechtelijke vergunning of een privaatrechtelijke 

overeenkomst; 

 

d. instemmingsbesluit besluit van burgemeester en wethouders op een aanvraag 

tot instemming van de voorgenomen werkzaamheden, 

zoals genoemd in onderdeel l. van dit artikel;  

 

e. kabels en/of 

leidingen 

een of meer kabels en/of leidingen die onderdeel zijn van 

een openbaar (elektronisch communicatie)netwerk,  

daaronder mede begrepen  de daarmee verbonden transformtor-, schakel-, verdeel- 

en onderstations, distributie- en/of mutatiepunten, en 

tevens omvattende lege buizen, ondergrondse 

ondersteuningswerken en beschermingswerken, bestemd 

voor het transport van vaste, vloeibare of gasvormige 

stoffen, van energie of van informatie; 

 

f. marktconforme 

kosten 

kosten zoals deze onder normale omstandigheden in een 

markteconomie op de desbetreffende markt worden 

gemaakt; 

 

g. netbeheerder degene die als natuurlijk persoon handelend in de uitoef 

ning van een beroep of bedrijf dan wel als rechtspersoon 

acteert als beheerder van een al dan niet openbaar ne 

werk; 

 

h. netwerk samenstel van kabels of leidingen; 

 

i. openbare gronden openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1 van de  
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Telecommunicatiewet; 

 

j. registratiesysteem digitaal systeem dat burgemeester en wethouders 

hanteren om meldingen en instemmingen van 

werkzaamheden, zoals genoemd in onderdeel l. van dit 

artikel, en alles wat daarmee samenhangt te verwerken; 

 

k. spoedeisende 

werkzaamheden 

werkzaamheden, zoals genoemd in onderdeel l. van dit 

artikel, voor reparatie of onderhoud waarvan uitstel niet 

mogelijk is als een ernstige belemmering of storing van de 

dienstverlening in het betreffende netwerk is opgetreden; 

 

l. werkzaamheden handmatige en/of mechanische (graaf)werkzaamheden, 

waaronder ook begrepen het opbreken en herstellen van 

de sleufbedekking en sleufloze technieken, in of op 

openbare grond in verband met de aanleg, 

instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen; 

m. werkzaamheden van 

niet ingrijpende aard 

werkzaamheden, zoals genoemd in onderdeel l. van dit 

artikel, met een gezamenlijke tracélengte tot 10 meter en 

waarbij geen wegen, watergangen of groenvoorzieningen 

volledig worden gekruist en/of waarbij geen BLVC plan 

vereist is en/of bovengrondse voorzieningen worden 

geplaatst; 

het aanbrengen of verwijderen van kabels en/of leidingen 

in reeds aangebrachte voorzieningen; 

 

het maken van maximaal twee opbrekingen met elk een 

afmeting van maximaal 2 m². 

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 

 

1. Deze verordening is van toepassing op werkzaamheden die door of namens een 

netbeheerder plaatsvinden binnen de gemeente Ouder-Amstel.  

2. Het bepaalde in deze verordening geldt niet voor zover hierin reeds is voorzien 

in de Telecommunicatiewet of privaatrechtelijke overeenkomsten. 

 

 

ARTIKEL 3 NADERE REGELS 

 

1. Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze verordening 

nadere regels vaststellen. 

2. Deze nadere regels hebben betrekking op:  

a. openbare orde en veiligheid; 

b. het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van werkzaamheden; 

c. het bevorderen van het medegebruik van voorzieningen; 

d. ondergrondse ordening, planning en coördinatie van werkzaamheden; 

e. nadeelcompensatie in geval van het nemen van maatregelen ten aanzien 

van kabels en leidingen; 

f. de te verstrekken gegevens alsmede over de wijze waarop die dienen te 

worden verstrekt.  
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HOOFDSTUK 2: AANVRAGEN EN MELDEN VAN WERKZAAMHEDEN 
 

ARTIKEL 4 INSTEMMINGSVEREISTE 
 

1. Het is verboden werkzaamheden te verrichten zonder of in afwijking van een 

door burgemeester en wethouders genomen instemmingsbesluit. 

2. Voor het verrichten van spoedeisende werkzaamheden of werkzaamheden van 

niet ingrijpende aard is geen instemmingsbesluit, als bedoeld in het eerste lid, 

noodzakelijk, maar kan worden volstaan met een door burgemeester en 

wethouders goedgekeurde melding. De raad is bevoegd om redenen van 

veiligheid delen van het grondgebied aan te wijzen waarvoor het voorgaande 

niet van toepassing is.  

3. De start van de uitvoering dient uiterlijk na 6 maanden na de datum van 

verlening van het instemmingsbesluit een feit te zijn. De afronding van de 

werkzaamheden dient binnen 6 maanden na aanvang van de werkzaamheden 

gerealiseerd te zijn, tenzij anders vermeld in het instemmingsbesluit.  

4. De werkzaamheden van niet ingrijpende aard dienen binnen het in de 

goedgekeurde melding bepaalde tijdvak te zijn voltooid. 

5. Het in het eerste lid opgenomen verbod is niet van toepassing op 

werkzaamheden van de gemeente. 

6. Behoudens in geval van spoedeisende werkzaamheden zijn bij 

weersomstandigheden, waarbij de uitvoering van de werkzaamheden tot 

overlast of gevaar voor de bewoners en/of schade voor de gemeente kan 

leiden, burgemeester en wethouders bevoegd een breekverbod in te stellen. De 

vaststelling dat er sprake is van deze weersomstandigheden is een 

bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Tijdens door de gemeente 

vergunde evenementen geldt altijd een breekverbod. De gemeente kan, indien 

de burgemeester dit nodig acht,  ook in het kader van de openbare orde en 

veiligheid een breekverbod opleggen. De termijnen zoals bedoeld in het derde 

en vierde lid worden automatisch verlengd met de periode van het 

breekverbod. Uiterlijk een dag voor beëindiging van het breekverbod, zullen 

burgemeester en wethouders de betrokken uitvoerende partij(en) hierover 

informeren.  

 

ARTIKEL 5 AANVRAGEN EN MELDEN 
 

1. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient een instemmingsbesluit, als 

bedoeld in artikel 4, bij burgemeester en wethouders te worden aangevraagd. 

De aanvraag tot instemming van voorgenomen werkzaamheden ten behoeve 

van een openbaar elektronisch communicatienetwerk geldt als melding als 

bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onderdeel a van de Telecommunicatiewet. 

2. In verband met de voorgenomen werkzaamheden kan vooroverleg plaatsvinden met 
burgemeester en wethouders om de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, voor te 
bereiden. 

3. Als de werkzaamheden ook betrekking hebben op openbare gronden van een andere 
gedoogplichtige of grondeigenaar dan de gemeente en/of als er een aanvraag voor een 
vergunning al dan niet bij een ander bestuursorgaan op grond van een andere wet is 
ingediend, dan stelt de aanvrager burgemeester en wethouders hiervan op de hoogte.  

4. Werkzaamheden van niet ingrijpende aard of de aanvang van werkzaamheden dien(t)(en) 
twee werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden gemeld te worden 
bij burgemeester en wethouders.  
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5. Spoedeisende werkzaamheden dienen voorafgaand aan de aanvang van de 
werkzaamheden gemeld te worden bij burgemeester en wethouders of bij een daartoe 
door hen gemachtigd ambtenaar. Als een melding vooraf niet mogelijk is, moet de 
melding uiterlijk binnen een werkdag na de aanvang van de uitvoering gemotiveerd 
worden gedaan. 

ARTIKEL 6 GEGEVENSVERSTREKKING 

 

1. Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 4, 

eerste lid, dient gebruik te worden gemaakt van het door burgemeester en 

wethouders gehanteerde registratiesysteem.  

2. Bij een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 4, eerste 

lid, dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden verstrekt: 

a. naam-, adres-, woonplaatsgegevens, KvK nummer en factuuradres van de 

netbeheerder; 

b. als het een aanvraag betreft voor het verrichten van werkzaamheden voor 

of namens een netbeheerder de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van 

de gemachtigde en een schriftelijke machtiging bij de eerste aanvraag van 

enig kalenderjaar; 

c. een opgave van het aantal, de soort, de aard en het beoogde gebruik van 

de kabels en/of leidingen; 

d. vereiste vergunning(en), ontheffing(en) of toestemming(en) op grond van 

overige wetgeving, alsmede informatie over de afstemming met andere 

gedoogplichtigen, grondeigenaren en/of beheerders van openbare 

gronden; 

e. een digitale BGT tekening met legenda en eenduidige en volledige 

maatvoering (RD-coördinaten) met daarop aangegeven: 

1°. een opgave van het gewenste tracé; 

2°. een opgave van de tijdelijke en permanente voorzieningen.  

f. overtuigende gegevens en inzicht omtrent de uitvoerbaarheid van de 

voorgenomen werkzaamheden binnen de beschikbare ruimte, waaruit ook 

blijkt dat de bereikbaarheid van de overige kabels en/of leidingen blijft 

gewaarborgd; 

g. een BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) 

h. de tracélengte en de lengte en breedte van de te graven sleuf, alsmede de 

aard van de sleufbedekking; 

i. de voorgenomen datum van aanvang en beëindiging van de 

werkzaamheden; 

j. een opgave van het aantal kabels en/of leidingen dat direct in gebruik 

wordt genomen en het aantal kabels en/of leidingen dat niet direct in 

gebruik wordt genomen.  

3. Voor een melding, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, dient gebruik te worden 

gemaakt van het door burgemeester en wethouders gehanteerde 

registratiesysteem. De volgende gegevens dienen daarbij in ieder geval te 

worden verstrekt: 

a. naam-, adres-, woonplaatsgegevens, KvK nummer en factuuradres van de 

netbeheerder; 

b. als het een aanvraag betreft voor het verrichten van werkzaamheden voor 

of namens een netbeheerder de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van 

de gemachtigde en een schriftelijke machtiging bij de eerste aanvraag van 

enig kalenderjaar; 
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c. de uitvoerende partij, het adres van de graaflocatie(s), inclusief een 

situatieschets; 

d. de lengte en breedte van de sleuf of montagegat(en), alsmede de aard van de 

sleufbedekking die wordt opengebroken; 
e. de datum van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden; 

In geval van spoedeisende werkzaamheden dienen tevens te worden verstrekt: 

f. de aanduiding van de spoedeisende aard van de werkzaamheden; 
g. de omschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. 
 

ARTIKEL 7 VOORSCHRIFTEN BIJ INSTEMMINGSBESLUIT 

 
1. Burgemeester en wethouders kunnen in het instemmingsbesluit voorschriften opnemen 

in het belang van:  

a. de openbare orde; 

b. veiligheid, waaronder mede verstaan wordt de verkeersveiligheid; 

c. het voorkomen of beperken van overlast, waaronder mede verstaan wordt 

het afstemmen met andere werkzaamheden, een goede doorstroming van 

het verkeer en de bescherming van groenvoorzieningen en van het 

uiterlijke aanzien van de omgeving; 

d. de bereikbaarheid van gronden of gebouwen, waaronder mede verstaan 

wordt het veilig en doelmatig gebruik, beheer, en onderhoud van openbare 

gronden en gebouwen en het belang van evenementen; 

e. de ondergrondse ordening, waaronder mede verstaan wordt het 

beschermen van reeds in de grond aanwezige werken en eventuele in de 

grond aanwezige objecten. 

2. De voorschriften, zoals genoemd in het eerste lid, kunnen slechts betrekking hebben 
op:  

a. het tijdstip, de plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden; 

b. het bevorderen van medegebruik van voorzieningen die door derden of de 

gemeente Ouder-Amstel tegen marktconforme kosten ter beschikking 

worden gesteld; 

c. afstemming met betrekking tot overige in de grond aanwezige werken. 

3. De belanghebbenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden dienen 

schriftelijk te worden geïnformeerd over aanvang, duur, aard en plaats van de 

werkzaamheden. 

4. Het is verplicht na het einde van de werkzaamheden de grond, eventuele 

verhardingen en groenvoorzieningen terug te brengen in de oude staat, tenzij 

burgemeester en wethouders vooraf hebben aangegeven hier (gedeeltelijk) zelf 

zorg voor te willen dragen.  

 

 

ARTIKEL 8 (MEDE)GEBRUIK VAN VOORZIENINGEN  

 

1. Op verzoek van burgemeester en wethouders wordt bij de werkzaamheden 

zoveel mogelijk (mede)gebruik gemaakt van bestaande, hetzij door overige 

netbeheerders dan wel door of in opdracht van burgemeester en wethouders 

aangelegde, voorzieningen voor zover dit technisch en economisch haalbaar is 

en medegebruik geen belemmering vormt voor de veiligheid, toegankelijkheid 

en leveringszekerheid. 

2. In het vooroverleg als bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt mede bepaald of 

en, zo ja, langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van 

bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid. 
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ARTIKEL 9 TERMIJNEN 

 

1. De beslissing op een aanvraag voor een instemmingsbesluit wordt genomen 

uiterlijk acht weken na de dag van ontvangst van de aanvraag. 

2. Indien een instemmingsbesluit niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde 

termijn kan worden genomen, delen burgemeester en wethouders dit aan de 

aanvrager mede en noemen daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen 

het instemmingsbesluit wel genomen kan worden. 

3. De goedkeuring op een melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard 

wordt genomen binnen 2 werkdagen.    

4. De goedkeuring op een melding voor spoedeisende werkzaamheden volgt, met 

in acht name van het bepaalde in artikel 14, tweede lid, uiterlijk 2 werkdagen 

nadat de melding is gedaan. 

5. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. 

 



 
 

Pagina 8 van 10 

HOOFDSTUK 3: OVERIGE BEPALINGEN 
 

ARTIKEL 10 HET NEMEN VAN MAATREGELEN EN NADEELCOMPENSATIE 

 

1. Het bepaalde in dit artikel geldt niet voor zover hierin reeds is voorzien in 

(privaatrechtelijke) schriftelijke afspraken tussen partijen.  

2. De netbeheerder is verplicht op aanwijzing van burgemeester en wethouders 

over te gaan tot het nemen van maatregelen, waaronder het verplaatsen, ten 

aanzien van kabels en/of leidingen ten dienste van zijn netwerk. 

3. Eventuele nadeelcompensatie in verband met het bepaalde in het tweede lid 

wordt verleend op basis van een publiekrechtelijke regeling. 

4. Burgemeester en wethouders en de netbeheerder zullen bij het nemen van 

maatregelen, waaronder het verplaatsen, ten aanzien van kabels en/of 

leidingen elkaars schade zo veel mogelijk beperken. 

 

 

ARTIKEL 11 OVERLEG 

 

1. Burgemeester en wethouders organiseren periodiek een overleg, waarvoor in 

elk geval de bij de gemeente Ouder-Amstel bekende netbeheerders en andere 

betrokken partijen of belanghebbenden worden uitgenodigd. Tweemaal per jaar 

is er overleg met een scope tot 3 jaar met contactpersonen van de 

netbeheerders en eenmaal per jaar een strategisch overleg met een scope van 

3 – 5 jaar met de assetbeheerders van de netbeheerders en de gemeente. 

2. In dit overleg worden de plannen van de gemeente Ouder-Amstel en van de 

diverse netbeheerders en andere betrokken partijen of belanghebbenden 

besproken en afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening.  

 

 

ARTIKEL 12 NIET-OPENBARE KABELS EN/OF LEIDINGEN 

 

1. Bij werkzaamheden aan niet-openbare kabels en/of leidingen is het bepaalde in 

deze verordening van overeenkomstige toepassing. Het betreft kabels en/of 

leidingen, dan wel het netwerk waartoe deze behoren, die niet gebruikt worden 

om voor het publiek beschikbare, openbare diensten aan te bieden. 

2. Het eerste lid van dit artikel in deze verordening houdt geen gedoogplicht in 

voor de gemeente Ouder-Amstel met betrekking tot niet-openbare kabels en/of 

leidingen.  

 

ARTIKEL 13 INFORMATIEPLICHT 

 

1. De netbeheerder stelt burgemeester en wethouders onverwijld en schriftelijk in 

kennis van het in of uit gebruik nemen van een kabel en/of leiding. Dit geldt 

ook als een kabel en/of leiding niet langer ten dienste staat van een netwerk in 

of op openbare gronden.  

Burgemeester en wethouders kunnen hiervoor een overzicht van alle (niet) in 

gebruik zijnde kabels en/of leidingen verlangen.  

 

2. De netbeheerder stelt burgemeester en wethouders in kennis van het feit dat 

het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel of leiding verandert.  
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HOOFDSTUK 4: TOEZICHT EN HANDHAVINGSBEPALINGEN 
 

ARTIKEL 14 TOEZICHT EN HANDHAVING 

 

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze 

verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders 

aangewezen personen. 

2. Indien burgemeester en wethouders vaststellen dat de verplichtingen van deze 

verordening niet zijn nagekomen, kunnen burgemeester en wethouders 

besluiten handhavend op te treden dan wel legalisatie achteraf van de ontstane 

situatie verlangen met inachtneming van de bepalingen zoals vastgelegd in de 

Algemene wet bestuursrecht. Indien blijkt dat de uitgevoerde werkzaamheden 

zijn gemeld maar dat hiervoor een instemmingsbesluit is vereist, is dit artikel 

van overeenkomstige toepassing. 

3. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid en hun overige wettelijke 

bevoegdheden zijn burgemeester en wethouders bevoegd, met kennisgeving 

vooraf aan de netbeheerder,  het instemmingsbesluit in te trekken of de 

werkzaamheden stil te leggen indien: 

a. er wordt gewerkt zonder instemmingsbesluit of zonder melding; 

b. het instemmingsbesluit is verleend ten gevolge van onjuiste of onvolledige 

gegevens; 

c. het instemmingsbesluit in strijd met enig wettelijk voorschrift is verleend; 

d. er wordt gewerkt in afwijking van de voorschriften van het 

instemmingsbesluit; 

e. er wordt gewerkt in afwijking van de nadere regels; 

f. er wordt gewerkt in strijd met het geldende breekverbod. 
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HOOFDSTUK 5: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
 

ARTIKEL 15 INTREKKING OUDE VERORDENING 

 

De Telecommunicatieverordening 2010 Ouder-Amstel wordt ingetrokken. 

 

 

ARTIKEL 16 OVERGANGSBEPALINGEN 

 

1. De verordening, genoemd onder artikel 15, en de Algemene plaatselijke 

verordening (APV) blijven van kracht op instemmings- en 

vergunningsverzoeken en meldingen waarop reeds krachtens diezelfde 

verordeningen is beslist, maar waarvan de uitvoering op het moment van 

inwerkingtreding van deze verordening nog niet is gerealiseerd. 

2. Deze verordening is van toepassing op alle kabels en leidingen, ongeacht op 

welke grondslag deze zijn aangelegd. 

3. Op aanvragen en meldingen waarop bij de inwerkingtreding van deze 

verordening nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze verordening een 

beslissing genomen. 

 

 

ARTIKEL 17 INWERKINGTREDING 

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. 

 

 

ARTIKEL 18 HARDHEIDSCLAUSULE 

 

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid op grond van afweging 

van de te behartigen belangen en met in acht name van de redelijkheid en 

billijkheid in incidentele en uitzonderlijke gevallen af te wijken van de 

bepalingen van deze verordening. 

 

 

ARTIKEL 19 CITEERTITEL 

 

Deze verordening wordt aangehaald als:  

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel. 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Ouder-Amstel 

in zijn openbare vergadering van 14 december 2017. 

 

 

 

 

de griffier,        de plaatsvervangend voorzitter 

 

 

 

A.A. Swets         P.D.A.M koek-Baks 
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Toelichting Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 
 
 
Niet alle (sub)artikelen worden automatisch van een toelichting voorzien. Er wordt slechts een 
toelichting gegeven indien een nadere uitleg noodzakelijk wordt geacht. 
 
 

Algemeen 

Het doel van deze toelichting is om informatie, aanvulling en nadere uitleg te verstrekken met 
betrekking tot de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (hierna: AVOI), zowel voor 
gebruik binnen de gemeente als voor de netbeheerders.  
 
De AVOI heeft als doel de regie en coördinatie uniform te regelen met betrekking tot 
werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg, instandhouding en opruiming van alle kabels en/of 
leidingen in openbare gronden binnen de gemeentegrenzen. De AVOI reguleert de werkzaamheden 
in de openbare ruimte, waarbij onder andere de (weg)verharding, maar ook bermen en andere 
groenvoorzieningen worden opgebroken. De AVOI is ook gericht op minimalisatie van overlast en 
maatschappelijke kosten ten gevolge van werkzaamheden in de openbare ruimte: proactieve regie1, 
meer grip en sturing op werkzaamheden, het waarborgen van bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid en communicatie tijdens werkzaamheden; uniforme regels en sanctiemogelijkheden en 
een efficiënt gebruik van de openbare ruimte. 
 
Volgens de AVOI wordt iedere aanvraag van elke netbeheerder eenduidig behandeld. Het verschil in 
wettelijke grondslag voor de diverse kabel- en leidingeigenaren (Telecommunicatiewet e.a.) is geen 
reden om de aanvragen verschillend te behandelen. Immers, in de praktijk gaat het om dezelfde 
werkzaamheden. Belangrijk uitgangspunt is dat werkzaamheden alleen in en op de openbare 
ondergrond mogen worden uitgevoerd na voorafgaande instemming van de gemeente. Voor de 
aanvraag van een instemmingsbesluit zijn aan de gemeente leges verschuldigd, aangezien de 
instemming als een dienst van de gemeente aan de netbeheerder is te beschouwen. Leges kunnen 
ook worden geheven voor de melding van werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan meldingen in het 
kader van in en uit gebruik nemen van kabels en niet ingrijpende werkzaamheden. Aangezien in 
bedoelde gevallen in de praktijk ook een dienst door de gemeente wordt geleverd, maar een lichtere 
procedure geldt, zal dit invloed hebben op de hoogte van de legestarieven. Dit leidt op dit punt tot 
minder leges voor de netbeheerder. 
 
Via nadere regels (bijvoorbeeld het Handboek kabels en leidingen, regeling voor de te hanteren 
tarieven voor onder andere herstel-, beheer- en degeneratiekosten en een Verlegregeling) kunnen 
aanvullende voorwaarden, eisen en regels voor de werkzaamheden van de netbeheerder door 
burgemeester en wethouders worden gesteld. 
 

                                                      
1 Op initiatief van de gemeente wordt proactieve regie gevoerd. Dit heeft als doel om de overlast en maatschappelijke kosten ten gevolge 
van werkzaamheden in de openbare ruimte te minimaliseren. Het voeren van proactieve regie in de ondergrond door de gemeente 
bevordert de graafrust en bespaart kosten, een win-win situatie.  
Rode draad van proactieve regie is informatie-uitwisseling tussen alle belanghebbenden. Partijen (gemeenten, netbeheerders en 
uitvoerende partijen) betrekken elkaar vroegtijdig en in de juiste fase bij projecten. De plannen van de gemeente én van de netbeheerders 
worden vanuit een lange termijn planning (tot vijf jaar vooruit) zoveel als mogelijk inzichtelijk gemaakt en gemonitord teneinde 
werkzaamheden zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen en/of te combineren. 
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Kaders voor de gemeentelijke bevoegdheden en rollen 

De gemeentelijke bevoegdheden vloeien voort uit de Gemeentewet, de Belemmeringenwet 
privaatrecht, de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), de Algemene plaatselijke verordening, 
de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (hierna: WION), de Telecommunicatiewet en uit 
contractuele afspraken met netbeheerders. De gemeente is in vele rollen betrokken bij 
werkzaamheden in de openbare ruimte, onder andere als grondeigenaar, ruimtelijk planner, 
aanlegger van infrastructuur, verkeersregelaar, bodembeschermer, enzovoorts.  
In het belang van de gemeente, burgers, bedrijven en netbeheerders moet een zorgvuldig, uniform 
en integraal beleid gevoerd worden bij voorbereiding, uitvoering en nazorg van werkzaamheden in 
openbare gronden. De gemeente heeft hierin een coördinerende rol voor een goed verloop van het 
integrale proces met betrekking tot de werkzaamheden van alle netbeheerders. Mede doordat de 
fysieke ondergrond vol raakt met een groot aantal kabels en leidingen, is goede afstemming van 
werkzaamheden en belangen noodzakelijk. De coördinerende rol van de gemeente is bijvoorbeeld 
terug te vinden in de artikelen 4, 5 en 6 van de AVOI. 

Ondanks de verschillende uitgangsposities van partijen wordt door de gemeente efficiëntie, 
harmonisering en uniformering van de uitvoering van werkzaamheden nagestreefd. Het opbreken 
van de openbare ruimte dient tot zo min mogelijk overlast te leiden, met waarborging van veiligheid 
en bereikbaarheid en voorkoming van verstoring van openbare orde en ondergrondse ordening. Ten 
aanzien van het ontwerp, voorbereiding, uitvoering en beheer van de werkzaamheden dient voldaan 
te worden aan de uniforme (uitvoerings-)eisen die door de gemeente zijn vastgelegd in het 
Handboek kabels en leidingen. Voor de te hanteren tarieven voor onder andere herstel-, beheer- en 
degeneratiekosten kunnen burgemeester en wethouders tevens nadere regels vaststellen. 
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HOOFDSTUK 1:    INLEIDENDE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1  BEGRIPSBEPALINGEN 

 
Breekverbod 

In de verordening zijn bepalingen over het breekverbod opgenomen die burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid geven een verbod op te leggen tot uitvoering van werkzaamheden bij 
bepaalde weersomstandigheden (bijvoorbeeld wateroverlast, zware sneeuwval of ijzel, strenge 
vorst) of tijdens evenementen en/of feest- en gedenkdagen. Dat wil zeggen dat er niet in de grond 
gegraven mag worden zolang het breekverbod geldt. Een nadere omschrijving van het breekverbod 
is opgenomen in het Handboek kabels en leidingen. 
 
Gedoogplichtige 

De gemeente is voornamelijk betrokken in haar rol als beheerder van de openbare gronden. In deze 
hoedanigheid is de gemeente in het kader van de Telecommunicatiewet gedoogplichtige als het gaat 
om openbare elektronische communicatienetwerken. Het begrip gedoogplichtige ziet in deze 
verordening ook op de gemeente indien zij gedoogplichtig is krachtens de Belemmeringenwet 
privaatrecht dan wel anderszins leidingen (impliciet) moet gedogen. Te denken valt aan 
privaatrechtelijke afspraken tussen gemeente en een kabel- en/of leidingeigenaar of indien voor 
deze kabel- en/of leidingeigenaar een aansluitplicht geldt. Gedoogplichtigen moeten de aanleg, 
instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen toestaan in en op hun gronden. Onder 
instandhouding van de kabels en/of leidingen wordt verstaan het hebben, houden en onderhouden 
van de kabels en/of leidingen. Het gaat daarbij dus niet alleen om het verrichten van onderhouds- en 
exploitatiewerkzaamheden. Ook het enkel hebben en houden van de kabels en/of leidingen, zonder 
dat daaraan werkzaamheden worden verricht, geldt als instandhouding. 
 
Instemmingsbesluit 

Werkzaamheden als bedoeld in deze verordening moeten vooraf digitaal gemeld worden, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen:  

 werkzaamheden; 

 werkzaamheden van niet ingrijpende aard; 

 spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing.  
 
Voor de werkzaamheden geldt dat pas gestart mag worden met die werkzaamheden als op basis van 
een aanvraag een instemmingsbesluit is verleend. De gemeente hanteert een doorlooptijd van acht 
weken voor het nemen van een besluit op aanvragen voor werkzaamheden. 
 
Voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard is geen instemmingsbesluit noodzakelijk maar kan 
worden volstaan met een digitale melding vooraf. Na goedkeuring van de melding kan binnen een 
termijn van enkele werkdagen met de werkzaamheden gestart worden. 
 
Voor spoedeisende werkzaamheden kan het zijn dat digitaal melden vooraf onmogelijk is. 
Bijvoorbeeld bij een kapot gesprongen waterleiding. Alleen in dergelijke uitzonderingsgevallen is het 
toegestaan het werk achteraf te melden en goedkeuring volgt dan ook achteraf. Indien blijkt dat de 
uitgevoerde werkzaamheden omvangrijk zijn geweest of bijvoorbeeld een waterweg hebben 
gekruist, dient alsnog een instemmingsbesluit te worden aangevraagd volgens de gebruikelijke 
procedure. Zo kan de gemeente alsnog de aan haar verstrekte relevante informatie verwerken. 
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Kabels en/of leidingen 

Kabels en/of leidingen zijn onderdeel van een openbaar netwerk, daaronder ook begrepen de 
daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations, distributie- en/of 
mutatiepunten. Voorbeelden van kabels en leidingen zijn telecommunicatie- en omroepkabels, 
elektriciteitskabels (koppel-, transport- en distributiekabels), gasleidingen, waterleidingen en 
leidingen ten behoeve van stadsverwarming (transport-, distributie- en dienstleidingen) en kabels en 
leidingen voor industriële netwerken. Voorbeelden van distributie- of mutatiepunten zijn handholes, 
afsluiters, brandkranen, lassen, enzovoort. Het begrip kabels en/of leidingen omvat ook lege buizen, 
ondergrondse ondersteuningswerken (zoals mantelbuizen, kabelgoten, duikers) en 
beschermingswerken. Met lege buizen worden bedoeld de werken die worden aangelegd met het 
oogmerk deel uit te gaan maken van een netwerk en ook buizen die worden aangelegd als een 
voorziening voor medegebruik. 
 
Het gaat om kabels en/of leidingen die onderdeel uitmaken van openbare netwerken, dus niet om 
verbindingen die liggen binnen de installatie c.q. het domein van een (eind)gebruiker (producent of 
een afnemer), of uit gebruik genomen kabels en/of leidingen. 
 
 
Marktconforme kosten 

De gemeente streeft ernaar om het medegebruik van bestaande voorzieningen (van de gemeente 
zelf of van andere betrokken partijen) te stimuleren. Partijen kunnen worden verplicht daarvan 
gebruik te maken, op voorwaarde dat de te betalen vergoeding marktconform is. Hierbij is 
aansluiting gezocht bij de definitie zoals die in de Telecommunicatiewet wordt gebruikt. 
 

Netbeheerder 

Netbeheerders zijn de beheerders van (niet-)openbare netwerken bestemd voor het transport van 
water, energie en informatie. Dat zijn dus ook de aanbieders van (niet-)openbare elektronische 
communicatienetwerken. Vaak zal de netbeheerder in het geval van voorgenomen werkzaamheden 
de rol van opdrachtgever op zich nemen.  
 
Netwerk 

De omschrijving maakt met name duidelijk dat het gaat om het geheel van kabels of leidingen die 
bestemd zijn voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van 
informatie, bijvoorbeeld de distributie- en transportnetten voor energie (gas, water, elektriciteit) en 
de (openbare) elektronische communicatienetwerken (zoals geregeld in en krachtens de 
Telecommunicatiewet, artikel 1.1).  
 
Openbare gronden 

Hiertoe worden, conform het in de begripsbepalingen genoemde wetsartikel, gerekend de openbare 
wegen inclusief trottoirs/voetpaden, glooiingen, bermen, sloten, bruggen, viaducten, duikers, 
tunnels, beschoeiingen en andere werken, evenals wateren inclusief bruggen, plantsoenen, pleinen 
en andere plaatsen die voor eenieder toegankelijk zijn (ook wel openbare ruimte genoemd). 
 
Spoedeisende werkzaamheden 

Hiervoor geldt een lichter procedureel regime. De netbeheerder moet duidelijk maken dat 
dit werk redelijkerwijs geen uitstel kan dulden op grond van de aangegeven belangen. 
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Werkzaamheden 

(Graaf)werkzaamheden in de openbare grond, inclusief het opbreken en herstel van de 
sleufverharding en sleufloze technieken in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van 
kabels en/of leidingen. Onder instandhouding in de zin van deze verordening wordt mede begrepen 
het nemen van maatregelen, waaronder verplaatsen van de kabels en/of leidingen zoals bedoeld in 
artikel 10 van de AVOI en in de Telecommunicatiewet. Onder sleufloze technieken wordt verstaan 
het maken van een holle ruimte in de grond, met behulp van een (gestuurde) boring of persing, 
zonder daarbij de omringende grondslag te verwijderen. De regels van de AVOI hebben betrekking 
op mechanische werkzaamheden en handmatige werkzaamheden. Deze laatste zijn vooral van 
toepassing op werken nabij bomen en andere groenvoorzieningen en bij spoedeisende 
werkzaamheden of niet ingrijpende werkzaamheden. De AVOI ziet voorts op werkzaamheden in 
verband met het bevorderen van medegebruik van voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten of 
geleidingen.  
 
Werkzaamheden van niet ingrijpende aard 

Het onderscheid tussen werkzaamheden van al dan niet ingrijpende aard vloeit voort uit artikel 5.4, 
vijfde lid, van de Telecommunicatiewet. De definitie geeft op hoofdlijnen aan voor welke situaties 
deze lichtere procedure van toepassing kan zijn. Vaak gaat het om werkzaamheden aan reeds 
bestaande kabels en/of leidingen en betreft het een beperkte lengte of oppervlakte die niet of 
nauwelijks het normale gebruik van de openbare gronden beperkt. Daarbij wordt ook mede in de 
beoordeling betrokken of er rijbanen en andere verhardingen, wateren of groenvoorzieningen 
volledig gekruist worden of dat boringen noodzakelijk zijn. 
 
Een aansluiting is het gedeelte van de kabel en/of leiding dat een netwerk verbindt met een fysiek 
punt waarop een klant de toegang tot een openbaar netwerk wordt geboden. Een fysiek punt is 
bijvoorbeeld een netwerkaansluitpunt, gasmeter, watermeter of ISRA-punt. Dit betekent dat onder 
andere huisaansluitingen, zoals bedoeld in de WION, aansluitingen voor bedrijfspanden of 
windmolens hier ook onder vallen.  
 
Aansluitingen (tot de in de AVOI bepaalde lengte) worden door de relatief beperkte omvang van de 
werkzaamheden uitgezonderd van een aantal algemene regels van de AVOI. Ook andere niet 
ingrijpende werkzaamheden, zoals werkzaamheden die slechts gedurende korte tijd in een beperkt 
gedeelte van het netwerk worden verricht en waarvan de impact beperkt en kortstondig is, worden 
aan een lichter regime onderworpen waarvoor nadere kaders zijn gesteld. 
 
Onder deze werkzaamheden vallen ook: 
 

 het aanbrengen of verwijderen van kabels en/of leidingen in reeds aangebrachte 
voorzieningen, zoals buizen ten behoeve van glasvezelkabels (bijvoorbeeld HDPE-buizen) en 
mantelbuizen; 

 het maken van maximaal twee opbrekingen met elk een afmeting van maximaal 2 m².  
 
Een opbreking kan zijn het maken van een montagegat c.q. lasgat ten behoeve van de toegang tot 
een distributie- of mutatiepunt, het plaatsen van afsluiters, het opgraven van een kabelrol ten 
behoeve van aansluitingen, het herstellen van kabel- c.q. leidingstoringen of voor 
inspectiedoeleinden. Het maken van twee montagegaten c.q. lasgaten tegelijkertijd kan onder 
andere aan de orde zijn bij het inblazen van glasvezelkabels in bestaande HDPE-buizen. 
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Overige begripsbepalingen  

Behoeven geen nadere toelichting. 
 
 

ARTIKEL 2  TOEPASSELIJKHEID 

 
Deze AVOI geeft invulling aan de wettelijke plicht van de gemeente om een 
Telecommunicatieverordening op te stellen voor werkzaamheden aan kabels ten dienste van een 
openbaar elektronisch communicatienetwerk. De AVOI geldt voor netbeheerders en hun eventuele 
rechtsopvolger(s). Eventuele bepalingen in de AVOI, waaronder begrepen artikel 10, gelden niet voor 
deze kabels indien en voor zover hierin reeds is voorzien in de Telecommunicatiewet. Vooralsnog is 
er geen vergelijkbare wettelijke regeling voor andere kabels en leidingen, zoals elektriciteitskabels en 
waterleidingen. Regels en afspraken met betrekking tot deze netbeheerders werden steeds 
opgenomen in de APV of privaatrechtelijke overeenkomsten. Met deze verordening wordt voorzien 
in, zoveel mogelijk uniforme, regelgeving voor alle netbeheerders die binnen de gemeente werken.  
 
 

ARTIKEL 3  NADERE REGELS  

 
Burgemeester en wethouders krijgen de mogelijkheid toegekend door de raad om in voorkomende 
gevallen nadere regels ter uitvoering van deze verordening vast te stellen. Deze nadere regels 
kunnen worden opgenomen in onder meer een Verlegregeling, een Schaderegeling ingravingen 
kabels en leidingen voor de te hanteren tarieven en voor onder andere herstel-, beheer- en 
degeneratiekosten en Handboek kabels en leidingen. In bijvoorbeeld het Handboek kabels en 
leidingen kunnen technische en procedurele voorwaarden worden opgenomen in verband met 
onder andere: 
 

 feest- of gedenkdagen en/of beperking van overlast voor belanghebbenden, bijvoorbeeld 
een winkelier; 

 de wijze van uitvoering; 

 het opstellen van voorschriften op het gebied van markering en afzetting; 

 het maken van proefsleuven; 

 opruimen van buiten gebruik zijnde kabels en/of leidingen. 
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HOOFDSTUK 2:     AANVRAGEN EN MELDEN VAN WERKZAAMHEDEN 

ARTIKEL 4  INSTEMMINGSVEREISTE 

 
Uitgangspunt is dat werkzaamheden in de openbare ruimte verboden zijn, tenzij men 
beschikt over een instemmingsbesluit. De in de Telecommunicatiewet neergelegde verplichting dat 
instemming van burgemeester en wethouders is vereist, is opgenomen in de AVOI en is van 
toepassing op de werkzaamheden van alle netbeheerders. Daarmee wordt ook voorzien in de 
toestemming of vergunning die andere kabel- en leidingeigenaren voorheen dienden te hebben voor 
voorgenomen werkzaamheden in gemeentegrond. Conform het bepaalde in de 
Telecommunicatiewet geldt dat die instemming betrekking heeft op de plaats, het tijdstip en de wijze 
van uitvoering van de werkzaamheden. 
 
In dit artikel wordt voor de instemmingsprocedure onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden, 
werkzaamheden van niet ingrijpende aard en spoedeisende werkzaamheden. Niet ingrijpende 
werkzaamheden zijn werkzaamheden waarvoor gedurende niet meer dan een korte tijd in een 
beperkt gedeelte van het netwerk werkzaamheden worden verricht en waarvan de impact voor de 
omgeving relatief beperkt en kortstondig is. Er wordt als norm een in de AVOI bepaalde lengte van de 
kabels en/of leidingen gehanteerd en daarbij mogen geen verhardingen of groenvoorzieningen 
worden gekruist. Bij spoedeisende werkzaamheden kan het voorkomen dat, juist vanwege de 
urgentie, digitaal melden vooraf onmogelijk is.  
 
De uitzonderingsbepaling voor spoedeisende werkzaamheden geldt niet als werkzaamheden moeten 
worden verricht in gebieden die door de raad op een vooraf bekend gemaakte kaart zijn aangegeven. 
Dit betekent dat in gebieden die op deze kaart staan geen spoedeisende werkzaamheden uitgevoerd 
mogen worden zonder voorafgaand instemmingsbesluit.  
 
Voorbeelden van dergelijke gebieden die op de kaart kunnen staan zijn:  

 Risicogebieden als industriegebieden met buisleidingen voor transport met gevaarlijke stoffen;  

 Historische stadskernen of historische straten of natuurgebieden;  

 Toegangswegen van en naar gebouwen van hulpdiensten, brandweerkazernes, politie, en 
gemeentelijke gebouwen. De gemeente kan voor toegangswegen naar zulke gebouwen de 
doorgang altijd vereisen.  

 
In bovenstaande gevallen is het niet aanvaardbaar dat zonder specifiek toezicht van de gemeente 
wordt gegraven. Vaststelling van deze gebieden kan ook plaatsvinden na vaststellen van de AVOI. 
 
Voor werkzaamheden rond de kabels en/of leidingen van de gemeente zelf, zoals de riolering, is om 
praktische redenen de verordening (en het daarin opgenomen breekverbod) niet van toepassing. Om 
redenen van effectiviteit en kwaliteit is het wel zeer wenselijk dat waar mogelijk binnen de gemeente 
afspraken en procedures worden gemaakt om de doelen van deze verordening ook intern zoveel 
mogelijk na te leven. 
 
Ondanks het feit dat er een instemmingsbesluit of een goedkeuring op een melding voor de 
werkzaamheden is verstrekt, zijn burgemeester en wethouders bevoegd een breekverbod in te 
stellen tijdens door de gemeente vergunde evenementen of als er naar haar oordeel sprake is van 
weersomstandigheden, waarbij de uitvoering van de werkzaamheden tot overlast of gevaar voor de 
bewoners en/of schade voor de gemeente kan leiden. Een afweging die hierbij gemaakt wordt is de 
kans op schade en de omvang hiervan aan de openbare gronden als er gegraven wordt. Het 
breekverbod wordt op de dag dat dit ingaat, gecommuniceerd naar de betrokken uitvoerende 
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partijen. In ieder geval een dag voor het beëindigen van het breekverbod wordt dit meegedeeld aan 
de betrokken uitvoerende partijen.  
 
Gedurende het breekverbod mogen er op geen enkele wijze werkzaamheden plaatsvinden in de 
openbare grond en/of bestrating. In het geval van spoedeisende werkzaamheden is het breekverbod 
niet van toepassing. Een nadere omschrijving van het breekverbod is opgenomen in het Handboek 
kabels en leidingen. De geldigheidsduur van het instemmingsbesluit en/of goedgekeurde melding 
wordt automatisch verlengd met de periode van het breekverbod. 
 

ARTIKEL 5  AANVRAGEN EN MELDEN 

 
In het artikel wordt aangegeven dat de aanvraag van de voorgenomen werkzaamheden bij 
burgemeester en wethouders moet worden gedaan. Dat kan bij burgemeester en wethouders of bij 
de daarvoor gemandateerde ambtenaren. 
 
Voor spoedeisende werkzaamheden, zoals ingeval van storingen, wordt een uitzondering gemaakt. 
Deze moeten zoveel mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden gemeld worden, als dit niet 
mogelijk is moet dit in ieder geval binnen een werkdag na uitvoering van de werkzaamheden zijn 
gedaan.  
 
Spoedeisende werkzaamheden dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente te worden 
gemeld dan wel bij een daartoe door hen gemachtigd ambtenaar. In de praktijk kan buiten 
kantooruren de melding veelal plaatsvinden bij de calamiteiten- of piketdienst. 
 
De burgemeester kan besluiten dat de werkzaamheden op een ander dan het voorgenomen tijdstip 
plaatsvinden als de openbare orde zich verzet tegen de uitvoering van bovengenoemde 
werkzaamheden. Dit geldt ook als er gevaar dan wel de vrees voor het ontstaan van gevaar is. 
 
In dit artikel wordt beschreven dat de voorgenomen werkzaamheden ook betrekking kunnen hebben 
op openbare gronden van andere gedoogplichtigen of grondeigenaren dan de gemeente. Omdat de 
gemeente een coördinerende rol heeft over alle openbare gronden binnen de gemeentelijke grenzen 
moet voor alle voorgenomen werkzaamheden in openbare grond een aanvraag voor een 
instemmingsbesluit worden gedaan. Dit geldt dus ook in het geval dat voorgenomen werkzaamheden 
zich beperken tot bijvoorbeeld openbare gronden van de Provincie of het Waterschap.  
 
Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat naast het instemmingsbesluit mogelijk ook 
vergunningen aangevraagd moeten worden voor de voorgenomen werkzaamheden. In het geval 
zowel een instemmingsbesluit als een vergunning van een al dan niet ander bestuursorgaan dan de 
gemeente nodig is, heeft de gemeente hierin een coördinerende rol om afstemming te bevorderen. 
 
Als de aanvrager daar om verzoekt kan de gemeente inhoudelijke afstemming van de beoordeling 
van de aanvragen bij andere bestuursorganen nastreven. De aanvrager blijft echter zelf 
verantwoordelijk voor de afstemming en toestemming van alle betrokken gedoogplichtigen of 
grondeigenaren en het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen. 
 
Het is belangrijk dat aanvragers zelf bij het aanvragen van een instemmingsbesluit rekening houden 
met een eventueel vergunning traject waarop de aanvraag voor het instemmingsbesluit betrekking 
heeft. Dit kan onnodige vertraging voorkomen bij het afgeven van het instemmingsbesluit omdat het 
verlenen van een benodigde vergunning eerst afgewacht dient te worden voordat er instemming kan 
worden verleend. 
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ARTIKEL 6  GEGEVENSVERSTREKKING 

 
In dit artikel is verduidelijkt op welke wijze een aanvraag moet worden gedaan en welke gegevens 
daarbij verstrekt moeten worden. Het betreft informatie die de gemeente als beheerder van de 
openbare gronden nodig heeft om een juiste beoordeling te maken en inzicht te krijgen in de 
belangen die door de voorgenomen werkzaamheden worden geraakt. Zo dienen in het geval dat een 
netbeheerder opdracht geeft om de werkzaamheden te laten verrichten en daartoe een externe 
uitvoerder machtigt, behalve de gegevens van de externe partij ook die van de netbeheerder te 
worden verstrekt. 
 
De aanvraag moet digitaal gebeuren door middel van het door burgemeester en wethouders 
gehanteerde registratiesysteem. Voor aanvragen voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard 
behoeft slechts een beperkt aantal gegevens verstrekt te worden. Voor reguliere aanvragen dienen 
meer gegevens verstrekt te worden.  
 
Burgemeester en wethouders kunnen besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 4:5 lid 1 Awb. 
 
Bij de aard van de kabels en/of leidingen gaat het erom of het openbare of niet-openbare kabels 
en/of leidingen betreft. 
 
Het waarborgen van de blijvende bereikbaarheid van de kabels en/of leidingen kan bijvoorbeeld 
worden aangetoond door een opgave van de doorsnede van de kabel- en/of leidingsleuf of -goot 
waarin het ruimtebeslag van de aanwezige en de aan te brengen kabels en/of leidingen gezamenlijk 
is aangegeven. Indien de aanleg van kabels en/of leidingen (mogelijk) hinderlijke ligging teweeg zal 
brengen moet aan de gemeente overlegd worden wat de uitkomst is van overleg met andere 
netbeheerders en welke afspraken inzake de hinderlijke ligging er zijn gemaakt tussen 
netbeheerders. Indien het beoogde tracé geen ruimte biedt voor de aanleg van nieuwe kabels en/of 
leidingen dient een alternatief tracé te worden gekozen. 
 
Op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) is er een elektronisch 
informatiesysteem waarmee informatie tussen beheerders enerzijds en opdrachtgevers, 
grondroerders en bestuursorganen anderzijds wordt uitgewisseld. De netbeheerders zijn verplicht, 
conform WION, om hun kabels en/of leidingen zodanig registreren, dat steeds inzicht daarin kan 
worden verkregen.  
 
Er is samenhang tussen de WION en de AVOI van de gemeente. De WION heeft betrekking op het 
voorkomen van graafschade via een plicht tot zorgvuldig graven én een plicht tot zorgvuldige en 
tijdige informatie-uitwisseling. De WION bepaalt in artikel 44 dat het onverlet laat dat de gemeente 
in het belang van openbare orde en veiligheid bij verordening voorschriften kan geven over 
werkzaamheden, waaronder het binden van graafwerkzaamheden aan het hebben van een 
vergunning (in de zin van deze verordening een instemmingsbesluit). 
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ARTIKEL 7  VOORSCHRIFTEN BIJ INSTEMMINGSBESLUIT 

 
Op grond van de AVOI gelden een aantal verplichtingen voor degene die werkzaamheden gaan 
verrichten. Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders aan het instemmingsbesluit aanvullende 
voorschriften verbinden. In de verordening is geregeld onder welke voorwaarden dit kan en welke 
soort voorschriften dit zijn. De voorschriften hebben vooral te maken met de wijze van uitvoering en 
zijn gericht op de (deels wettelijk vastgelegde) belangen die de gemeente geacht wordt te 
behartigen. Daarnaast kunnen door burgemeester en wethouders lokaal geldende regels van 
toepassing worden verklaard als die er ten aanzien van de aanleg van kabels en/of leidingen zijn.  
 
In het kader van de ondergrondse ordening kan gedacht worden aan bescherming van reeds in de 
grond aanwezige werken van bijvoorbeeld de riolering en de levering of het transport van 
elektronische informatie, gas, water en elektriciteit. Bescherming van deze werken betekent onder 
meer het niet in gevaar brengen of zonder noodzaak bemoeilijken van deze werken Voorts kan dit 
(indirect) met zich meebrengen dat deze werken zo min mogelijk worden gehinderd in hun ligging. 
 
Dit artikel benadrukt dat alle belanghebbenden worden geïnformeerd. Hieronder vallen onder 
andere bewoners van percelen langs het tracé, maar ook de bedrijfsmatige gebruikers, winkeliers en 
gebruikers van kantoorpanden. 
 
Als burgemeester en wethouders vooraf hebben aangegeven zelf zorg te dragen voor het in oude 
staat terugbrengen van verhardingen en beplanting dient de netbeheerder de marktconforme kosten 
daarvan aan de gemeente te vergoeden. 
 
 

ARTIKEL 8       (MEDE)GEBRUIK VAN VOORZIENINGEN  

 
Dit artikel heeft als doel om medegebruik zoveel als mogelijk te bevorderen. Op verzoek van 
burgemeester en wethouders dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van reeds aanwezige 
voorzieningen, mits deze tegen een marktconforme prijs worden aangeboden. Het doel hiervan is te 
voorkomen dat onnodig gegraven wordt in gemeentegrond en dat er zo effectief mogelijk gebruik 
wordt gemaakt van de openbare ruimte bijvoorbeeld door middel van het delen van voorzieningen. 
Voorzieningen zijn bijvoorbeeld kabelgoten en geleidingen.  
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ARTIKEL 9  TERMIJNEN 

 
De beslistermijn van burgemeester en wethouders is maximaal acht weken en is afgeleid uit de 
Telecommunicatiewet en de Awb. Op grond van de Telecommunicatiewet en de Awb delen 
burgemeester en wethouders indien een instemmingsbesluit niet binnen de bij wettelijk voorschrift 
bepaalde termijn kan worden genomen, dit aan de aanvrager mede en noemen daarbij een zo kort 
mogelijke termijn waarbinnen het instemmingsbesluit wel kan worden genomen. 
 
In navolging van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen moeten burgemeester en 
wethouders zich bewust zijn van het belang van de voortgang van de activiteiten en zich inspannen 
om de termijn tot besluitvorming zo kort mogelijk te houden. Burgemeester en wethouders kunnen 
onder bepaalde voorwaarden de termijn tot besluitvorming verlengen en een nieuwe termijn stellen.  
 
De Lex Silencio Positivo is de rechtsfiguur waarbij er automatisch sprake is van een positieve 
beschikking (in het kader van deze AVOI wordt hiermee het instemmingsbesluit of de goedgekeurde 
melding bedoeld) als een bestuursorgaan niet binnen de voorgeschreven beslistermijn een besluit op 
een aanvraag heeft genomen, de zogenaamde van rechtswege verleende beschikking (geregeld in 
paragraaf 4.1.3.3. van de Awb). Het uitsluiten van de Lex Silencio Positivo is alleen mogelijk wanneer 
dit gerechtvaardigd kan worden door dwingende redenen van algemeen belang. In de AVOI wordt 
beschreven wat de procedure is om zaken grondig af te wegen, waarbij juist onderdelen van 
openbare veiligheid en verkeersveiligheid een grote rol spelen. Een Lex Silencio Positivo is hier niet 
wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang met name openbare orde, openbare 
veiligheid, verkeersveiligheid en volksgezondheid. Derhalve is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene 
wet bestuursrecht in de AVOI niet van toepassing verklaard. 
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HOOFDSTUK 3:     OVERIGE BEPALINGEN 

                                                             ARTIKEL 10       HET NEMEN VAN MAATREGELEN EN NADEELCOMPENSATIE 

 

Op het nemen van maatregelen, waaronder het verplaatsen, ten aanzien van kabels en/of leidingen 
die ten dienste staan van een netwerk ten behoeve van water- of energievoorzieningen in of op 
openbare gronden gelden de geformuleerde bepalingen, in samenhang met eventuele geldende 
privaatrechtelijke overeenkomsten met de netbeheerder(s) die gerespecteerd worden. Een 
netbeheerder is verplicht maatregelen, waaronder het verplaatsen, te nemen als dat noodzakelijk is 
voor werken door of vanwege de gemeente. De gemeente zal dus de noodzaak moeten aantonen. 
De eventuele compensatie van kosten van het nemen van maatregelen, waaronder het verplaatsen, 
worden vooralsnog berekend aan de hand van de tussen partijen van toepassing zijnde afspraken, 
totdat er algemeen geldende regels zijn overeengekomen. 
 

Alle hierboven bedoelde kosten van het nemen van maatregelen, waaronder het verplaatsen, ten 
aanzien van kabels en/of leidingen, op verzoek van de gemeente zijn onvermijdelijke 
maatschappelijke kosten die zo laag mogelijk gehouden dienen te worden. Dat is een van de redenen 
waarom op initiatief van de gemeente proactieve regie wordt gevoerd. Hierbij worden de plannen 
van de gemeente én van de netbeheerders vanuit een lange termijn planning (tot vijf jaar vooruit) 
zoveel als mogelijk inzichtelijk gemaakt en gemonitord teneinde werkzaamheden zoveel als mogelijk 
op elkaar af te stemmen en/of te combineren. 
 

ARTIKEL 11  OVERLEG 

 
Ter afstemming van allerlei zaken en het voeren van proactieve regie wordt er regelmatig een 
periodiek (langetermijn-) overleg gepland tussen de gemeente en netbeheerders en andere 
betrokken of belanghebbende partijen. Dit gebeurt op initiatief van de gemeente. Het kan ook in 
samenwerking met andere gemeenten of overheden gebeuren. 
 

ARTIKEL 12  NIET-OPENBARE KABELS EN/OF LEIDINGEN 

 
Met niet-openbare kabels en/of leidingen worden kabels en/of leidingen bedoeld die niet gebruikt 
worden om openbare diensten aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is een point-to-point 
glasvezelverbinding tussen twee bankgebouwen als deze (gedeeltelijk) in openbare grond is 
aangelegd door de bankinstelling zelf. De gemeente gedoogt (onder voorwaarden) kabels en/of 
leidingen met een publieke of openbare functie in de openbare ruimte. De gemeente kan echter ook 
aanvragen krijgen van partijen die niet-openbare kabels en/of leidingen wensen aan te leggen. 
Vanwege het intensieve gebruik van de ondergrondse ruimte en de veiligheidsrisico’s is de tendens 
dat in het algemeen geen toestemming wordt verleend voor de aanleg van niet-openbare kabels 
en/of leidingen van particulieren en/of bedrijven. Particulieren die een eigen verbinding wensen, 
dienen bij voorkeur gebruik te maken van openbare netstructuren. Toch zijn er uitzonderingssituaties 
en indien de beschikbare (ondergrondse) ruimte het toestaat kan de gemeente onder strikte 
voorwaarden daarvoor toestemming geven.  
 
Bij werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van niet-openbare 
kabels en/of leidingen in openbare wegen en wateren is het bepaalde in de AVOI van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat waar wordt bedoeld openbare kabels en/of 
leidingen daar moet worden gelezen niet-openbare kabels en/of leidingen. Dat betekent echter niet 
dat de gemeente daarmee een gedoogplicht voor deze kabels en/of leidingen heeft.  
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ARTIKEL 13  INFORMATIEPLICHT 

 
Ten aanzien van kabels (en bijbehorende voorzieningen) ten dienste van openbare elektronische 
communicatienetwerken is wettelijk voorzien in regels voor de duur van de gedoogplicht. Het is 
mede daarom van belang om inzichtelijk te hebben of kabels en/of leidingen nog deel uitmaken van 
een netwerk. Ook gezien de mogelijkheden tot medegebruik van al bestaande voorzieningen.  
 
Netbeheerders dienen burgemeester en wethouders te informeren over het al dan niet in gebruik 
zijn van bepaalde voorzieningen. Op verzoek van burgemeester en wethouders moeten zij gegevens 
kunnen overleggen van alle al dan niet in gebruik zijnde kabels en/of leidingen. Het gaat daarbij om 
gegevens over de status van de kabels en/of leidingen, bijvoorbeeld dat deze (tijdelijk) niet in gebruik 
zijn, maar op enig moment wel weer in gebruik kunnen worden genomen, of dat deze verlaten 
worden en op een geschikt moment kunnen worden opgeruimd. De bewijslast van ingebruikname en 
het in gebruik hebben, ligt bij de netbeheerder. 
 
Wijzigingen kunnen ook optreden door het vervallen van het openbare karakter van gronden. Dit 
heeft ook gevolgen voor het al dan niet mogen hebben en houden van kabels en/of leidingen in deze 
gronden.  
 
Burgemeester en wethouders moeten op de hoogte gesteld worden van het feit dat het eigendom 
wordt overgedragen. Indien eigendom, exploitatie of beheer van de kabel en/of leiding wordt 
overgedragen aan een andere netbeheerder, gaan de rechten en plichten volgens deze verordening 
die betrekking hebben op de kabel en/of leiding van rechtswege over op de nieuwe netbeheerder. 
 
Op het eigendom van kabels en leidingen zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. 

 



TOELICHTING op de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel  

 
 

              Pagina 14 van 15 

HOOFDSTUK 4:    HANDHAVINGS- EN TOEZICHTBEPALINGEN 

ARTIKEL 14  TOEZICHT EN HANDHAVING 

 
De gemeente is belast met de handhaving van hetgeen in de verordening is opgenomen en ten 
aanzien van het instemmingsbesluit. Dit artikel geeft aan dat burgemeester en wethouders 
ambtenaren kunnen aanwijzen die belast zijn met toezicht op de naleving van het bepaalde 
krachtens deze AVOI. Als een of meer partijen zich niet houden aan de voorschriften van deze AVOI 
behouden burgemeester en wethouders zich nadrukkelijk het recht voor gebruik te maken van de 
haar toekomende bevoegdheden en mogelijkheden zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk en 
eventueel strafrechtelijk.  
 
Bestuursrechtelijk zijn met name de Awb en de Gemeentewet van belang met de huidige bepalingen 
inzake bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke boete. Civielrechtelijk blijven de opties 
van onrechtmatige daad van toepassing. Strafrechtelijk is naast het wetboek van Strafrecht in 
algemene zin ook de Wet op de economische delicten relevant, omdat daarin rechtstreeks 
bepalingen uit de Telecommunicatiewet van toepassing zijn verklaard.  
 
Afgezien van voornoemde preventieve en vooral correctieve of repressieve acties kunnen 
burgemeester en wethouders in voorkomende gevallen ook ingrijpen in het lopende proces en 
werkzaamheden (onder bepaalde voorwaarden) ook tijdelijk stil leggen. In dit artikel staat 
beschreven in welke gevallen dit kan. Bijvoorbeeld bij overtreding van het breekverbod. 
 
Normaliter zullen burgemeester en wethouders handhavend optreden, maar onder bijzondere 
omstandigheden kan worden verlangd dat achteraf een situatie wordt gelegaliseerd. Bijvoorbeeld 
indien voor reeds uitgevoerde werkzaamheden een melding is gedaan terwijl een instemmingsbesluit 
had moeten worden aangevraagd. Het laten verwijderen of verplaatsen van de kabels en/of 
leidingen kan zodanig onevenredig zijn in verhouding tot het openbaar belang dat de vereiste 
instemmingsprocedure alsnog moet worden gevolgd. Daarbij is het belangrijk dat er voldaan moet 
worden aan de voorwaarden die zijn verbonden aan de instemmingsprocedure. Te denken valt onder 
andere aan een aantal (praktische) zaken, zoals het verstrekken van relevante gegevens. De kosten 
die de gemeente maakt voor het alsnog volgen van de vereiste procedure, is ook te beschouwen als 
een dienst van de gemeente waarvoor alsnog (verhoogde) leges verschuldigd kunnen zijn. Ook 
eventuele herstraatkosten en dergelijke kunnen in rekening worden gebracht. 
  
Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid de verleende instemming in te trekken als er 
niet voldaan is aan de voorschriften wat betreft plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van 
werkzaamheden. Burgemeester en wethouders gaan niet over tot intrekking van het 
instemmingsbesluit voordat burgemeester en wethouders de houder van het instemmingsbesluit 
hebben gehoord. Aan het besluit tot intrekking van het instemmingsbesluit kan de verplichting 
worden verbonden om de betreffende kabels en/of leidingen te verplaatsen of deze te verwijderen, 
zodat weer de oorspronkelijke situatie ontstaat. 
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HOOFDSTUK 5:    OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
 

ARTIKEL 15  INTREKKING OUDE VERORDENING 

 
Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting. 
 

ARTIKEL 16  OVERGANGSBEPALINGEN 

 
Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting. 
 

ARTIKEL 17  INWERKINGTREDING 

 
Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting. 
 

ARTIKEL 18  HARDHEIDSCLAUSULE 

 
Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting. 
 

ARTIKEL 19  CITEERTITEL 

 
Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting. 
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Bijlage 1 
 
 

Onderwerp: Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2017 
 
 

Advies: 
De huidige Legesverordening 2017 sluit niet aan bij de nieuwe AVOI. Derhalve dienen de 
legestarieven aangepast te worden. 
 
Bij het bepalen van de legeskosten is op basis van een aantal behandelde aanvragen uit het 
verleden een urenprognose gemaakt voor instemmingstrajecten die voor netbeheerders zijn 
uitgevoerd. Deze gegevens zijn verwerkt en er zijn nieuwe tarieven voor 2018 vastgesteld.  
 
Vanaf 1 januari 2018 is het raadzaam om de tijd, die de gemeente in de toekomst besteedt om 
de werkzaamheden te verrichten voor het verstrekken van instemmingsbesluiten en het 
behandelen van meldingen, bij te houden.  
Na een of twee jaar kan evaluatie plaatsvinden waarna mogelijk de legestarieven aangepast en 
opnieuw vastgesteld moeten worden. 
 
De huidige tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017: 
 
Hoofdstuk 17 Telecommunicatie 
 

1.17.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband 

met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering 

van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de 

Telecommunicatiewet 

€ 339,30 

1.17.1.1 Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel  

1.17.1.2 Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel  

1.17.1.3 

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen 

gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het 

netwerk, verhoogd tot 

€ 547,90 

1.17.1.4 
indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van 

aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd tot 
€ 547,90 

1.17.1.5 

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel 

plaatsvindt, verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling 

nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een 

begroting die door de in artikel 231,tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de 

Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar is opgesteld. 

 

1.17.2 

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt 

een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de 

begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde 

werkdag schriftelijk is ingetrokken. 
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dient als volgt te worden gewijzigd:  
 
  
 
Hoofdstuk 17  Kabels en Leidingen 
  

1.17.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in 
verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de 
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, 
tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:                                              

1.17.1.1 indien het betreft tracés                                                                       tot 250 m¹    € 323,58 

1.17.1.2 indien het betreft tracés vanaf                                               250 m1 tot 1500 m¹ 
 

€ 394,90 

1.17.1.3 indien het betreft tracés vanaf                                             1500 m1 tot 5000 m¹ 
 

€514,12 

1.17.1.4 indien het betreft tracés vanaf                           5000 m1 en meer,  per m1 tracé  
 

€ 0,10 

1.17.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als 
bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), 
omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor 
tracés tot 10 m¹                     

 
€ 89,93  

1.17.3 

 
 
 
 

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de 
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van 
het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 
1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met 

 
€ 253,00 

 



8.a Projectplan Amstel Business Park Zuid

1 Dossier 708 voorblad.pdf 

 

Commissie Ruimte 

Dossiernummer 708 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 30 november 2017 

Agendapunt 8.a 

Omschrijving Projectplan Amstel Business Park Zuid 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 30 november 2017 

 

Toelichting 

Met dit voorstel wordt het projectplan 2018 voor het Amstel Business Park Zuid (ABP Zuid) 

voor vaststelling voorgelegd. In het projectplan zijn de werkzaamheden, organisatie en wijze 

van financiering beschreven die nodig zijn om te komen tot transformatie van het ABP Zuid, 

zoals beschreven in de ruimtelijk economische visie (hierna: REV). Daarnaast beschrijft het 

projectplan een aanpak voor de woonboten (op basis van de uitvoeringsstrategie) en de 

deelontwikkelingen dat parallel aan het opstellen van het beeldkwaliteitplan en de financiële 

onderlegger plaatsvindt. 
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1. Algemene beschouwing 
Amstel Business Park Zuid (hierna: ABP Zuid) is gunstig gelegen ten opzichte van 

Amsterdam en is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Bedrijven op ABP Zuid 

hebben mede daarom voor vestiging hier gekozen en hebben een nauwe economische 

relatie met Amsterdam. De Spaklerweg/Holterbergweg zorgt voor de ontsluiting van het 

centrum van Amsterdam, maar ook naar Amsterdam Zuidoost. Bedrijven ervaren het 

gebied als ‘een echt bedrijventerrein’: een puur, monofunctioneel werkterrein. ’s Avonds 

is het stil en er is relatief weinig openbare horeca aanwezig. 

 

Groeiende sectoren zijn zakelijke en facilitaire diensten, ICT en de creatieve industrie. 

Groothandel blijft een factor van belang, in een hoog groeiscenario gaat detailhandel 

groeien en komt er naar verwachting meer horeca. Voor deze groeisectoren zijn de 

strategische ligging, de huurprijzen, de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit belangrijke 

vestigingsfactoren. Het aantal bedrijven actief in de bouw, opslag van goederen en 

vervoer zal naar verwachting afnemen. Daarnaast rukt de woningbouw op vanuit het 

noorden, en lijken er op ABP Zuid kansen om het wonen te mengen met werken. 

 

Op onderstaande afbeelding is de begrenzing van het ABP Zuid met rood weergegeven. 

 

 
 

In 2014 is de gemeente gestart om de knelpunten van het ABP Zuid in beeld te brengen 

en daarvoor maatregelen op te stellen in een maatregelenprogramma. Eén van die 

maatregelen is het maken van een ruimtelijk-economische visie (hierna: REV). Op 12 

oktober 2017 is de REV vastgesteld door de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Daarmee 

is de basis gelegd om de verschillende knelpunten aan te pakken en het ABP Zuid te 

transformeren van een monofunctioneel bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk 

gebied ‘Werkstad’, waar ook wonen mogelijk is. 

 

Van der Madeweg 

Duivendrecht 

OverAmstel 

Spaklerweg 
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In dit projectplan  wordt beschreven welke stappen in 2018 nodig zijn om deze 

transformatie te realiseren. Deze aanpak is bedoeld voor alle partijen die een rol hebben 

op het ABP Zuid om de ambitie te verwezenlijken. Dus niet alleen de gemeente Ouder-

Amstel, maar ook de gemeente Amsterdam, de bewoners van de woonboten, de 

bedrijven en ontwikkelende partijen met (grond)bezit. 
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2. Ruimtelijk-economische visie ABP Zuid 
De aanwezigheid van bedrijven en banen is essentieel voor een duurzame en economisch 

vitale stad: de lijnen zijn kort, zowel in tijd als in afstand. Werken is en blijft daarom de 

kern van ABP Zuid. Op ABP Zuid zijn stad en bedrijventerrein naar elkaar toe gegroeid. 

Dit biedt kansen voor een meer stedelijke werkomgeving ‘de Werkstad’: aantrekkelijker, 

veiliger, duurzamer. De werkstad staat voor functies die onderdeel zijn van de stedelijke 

economie: toelevering aan de stad, creatieve industrie, dienstverlening. De ontwikkeling 

van ABP Zuid naar een werkstad vraagt om intensivering van het ruimtegebruik, meer 

ontmoetingsmogelijkheden, hogere ruimtelijke kwaliteit en meer menging met andere 

functies (horeca, hotel, recreatie en ten noorden van de A10 ook wonen).  

 

Om ABP Zuid een intensiever, toekomstbestendig onderdeel van de stad te laten worden 

is een aantal aanpassingen nodig. De hoofdstraten en het water hebben de potentie uit 

te groeien tot de stedelijke dragers: de entrees, de hoofdstructuur en de 

kwaliteitselementen van de werkstad. Het netwerk moet herkenbaarder worden gemaakt 

en worden uitgebreid om transformatie en verdichting de komende decennia te kunnen 

accommoderen. Daarnaast wordt het ABP Zuid beter aangesloten op de snelweg door de 

aanleg van een nieuwe afslag van de A2 die wordt verbonden met de Van der Madeweg 

en Joan Muyskenweg. 

 

 
 

Resumerend kan gesteld worden dat de REV de ambitie van de gemeente beschrijft wat 

betreft het ABP Zuid en handvatten geeft voor ontwikkelmogelijkheden. Doelstelling is 

ABP Zuid te transformeren van monofunctioneel bedrijventerrein naar een werkstad 

waarin wordt ingezet op: verbinden, verdichten, verkleuren en verblijven. De 

Duivendrechtsevaart heeft hierin de potentie om uit te groeien tot een van de dragers 

van de transformatie naar de werkstad, maar hiervoor moet het water worden 

geactiveerd en zichtbaar worden gemaakt. 

 

Om te zorgen dat er grensoverschrijdende afstemming plaatsvindt, gaan de gemeente 

Amsterdam en Ouder-Amstel een intentieovereenkomst aan voor het gebied tussen 

Amstel-Arena. Daarin worden afspraken vastgelegd en een aantal onderzoeksopgave 

gedefinieerd met als doel de ontwikkelingen en verschillende ingrepen integraal te 

benaderen. 
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2.1 Doelstellingen 
Om de ambitie zoals opgenomen in de REV voor het gehele ABP Zuid te bereiken is een 

aantal doelstellingen nodig. Deze doelstellingen samen moeten er voor zorgen dat de 

kwaliteit van het ABP Zuid verbeterd wordt, door te transformeren van een klassiek 

bedrijventerrein naar een gemengde werkstad. Niet voor elke doelstelling kan echter 

eenzelfde aanpak worden beschreven. Deze kunnen verschillend zijn in aanpak als het 

gaat om planning, financiën en het maken van afspraken met partijen. In navolgende 

tekst zijn de doelstellingen verdeeld en in vier hoofdthema’s beschreven. In de aanpak 

zoals beschreven in hoofdstuk 3 komt dit later weer terug. 

 

2.1.1.Ontwikkellocaties 

De REV biedt op het ABP Zuid ruimte voor nieuwe functies om meer menging en 

daarmee levendigheid te creëren. Toevoegen van nieuwe functies kan plaatsvinden via 

ruimtelijke ontwikkelingen op: 

1. gebouwniveau met behoud van het gebouw of door sloop nieuwbouw, en 

2. (deel)gebiedsniveau door ontwikkeling van nog onbebouwde locaties of middels 

herontwikkeling van bebouwde locaties. 

 

Doelstelling van de REV is dat ontwikkelingen moeten bijdragen aan de transformatie van 

het ABP Zuid naar werkstad en zijn daarom alleen toegestaan als ze passen binnen het 

profiel van de REV. 

 

Op onderstaande afbeelding zijn de potentiele ontwikkellocaties in willekeurige volgorde 

weergegeven en vervolgens kort omschreven. Dit zijn de ontwikkellocaties waardoor 

grond- en vastgoedeigenaren is aangegeven zij ontwikkelpotentie hebben. Met deze 

partijen worden reeds verkennende gesprekken gevoerd ter voorbereiding op de 

planvorming. In hoofdstuk 3.2 zal voor deze ontwikkelingen een aanpak worden 

beschreven in relatie tot de overige thema’s. 

 

 
 

 

 

 

 

A.  

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 
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A. Wenckebachweg-Zuid 

 
 

In samenwerking met HOH-architecten en Amsterdam Development is een 

stedenbouwkundige verkenning gedaan voor de percelen 90-100 op de Wenckebachweg. 

De stedenbouwkundige verkenning voor dit deelgebied richt zich op het gedeelte tussen 

het spoor, de A10 en de Wenckenbachweg: Wenckebachweg-Zuid. Hier bevinden zich de 

percelen 90-100 die momenteel in eigendom zijn van de familie Rosenbaum. De visie 

voor Wenckebachweg-Zuid is om te transformeren naar een woon-werkgebied waarbij 

wordt ingezet op een programmaverdeling van 50% werken /voorzieningen en 50% 

wonen.  

B. Amstelwerf: Zuidpark 

 
 

Bij de ontwikkeling van Amstelwerf gaat het om het aaneengesloten gebied tussen de 

metrolijn en de A10, aan de Duivendrechtsevaart en aan de Spaklerweg. Dit gebied van 

Ouder-Amstel ligt binnen de ring A10. Voor dit plangebied is door de daar aanwezige 

partijen gezamenlijk in 2016 de visie ‘Amstelwerf’ geschreven. Dit laat zien dat dit gebied 

uitdagende potenties heeft voor werken en ook wonen. Niet alle partijen zullen op korte 

termijn gaan ontwikkelen. Dat betekent dat de visie het mogelijk moet maken dat de 

eerste partijen kunnen starten terwijl de anderen op termijn gelijke ontwikkelingskansen 

krijgen. Zo ontstaat stap voor stap een samenhangend gebied.   
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C. Entrada  

 
 

Entrada is een kantorenlocatie gelegen ten zuiden van de A10 en wordt binnen de REV 

gezien als onderdeel van het deelgebied ‘Balkon aan de A10’. Wonam B.V. is één van de 

eigenaren in dit gebied. In april 2017 is met Wonam B.V. een intentieovereenkomst 

gesloten om te komen tot het transformeren van het momenteel monofunctionele 

kantorengebied naar een gemengd stedelijk woongebied met bijbehorende functies. 

Ingezet wordt op middeldure huurwoningen en 30% sociale huurwoningen. Daarnaast zal 

er een aandeel koopwoningen onderdeel zijn van de ontwikkeling. Om een belangrijke 

impuls te geven aan het centrum van Duivendrecht wordt er gekeken naar een betere 

verbinding met de omgeving en specifiek het centrum en met name het Dorpshart. 

Entrada is onderdeel van de REV, maar heeft een eigen dynamiek en strategie. Voor 

Entrada wordt apart een projectplan opgesteld en is daarom geen onderdeel van de 

aanpak in dit projectplan.  

 

D. Kavels Gemeente Amsterdam 

De gemeente Amsterdam is eigenaar van het voormalige terrein van de materiaaldienst 

gesitueerd aan de Pieter Braaijweg. Op een deel van dit terrein is de BMW gevestigd en 

het overige gedeelte is onderverdeeld in kavel 1 en 2. De kavels zullen in verschillend 

bouwtempo tegen elkaar worden gebouwd. 

 

Voor kavel 1 ligt de opdracht een iconisch gebouw te realiseren, waarbij de bestemming 

hotel als voorkeur al dan niet als exclusieve hotellocatie is aangegeven. Binnen de 

huidige ontwikkelingen in de hotelmarkt zal er worden gekeken naar een combinatie met 

andere functies zoals (creatieve) bedrijfsbestemming en/of leisure.  
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Kavel 2 is onderverdeeld in acht kleinere kavels ten behoeve van kleinschalige en 

creatieve bedrijvigheid passend binnen het huidige bestemmingsplan. Uit alle 

geïnteresseerden zijn er 5 bedrijven gekozen die hun ontwerp verder uitwerken in een 

concreet bouwplan. De individuele ontwikkelingen op deze kavel dienen in samenhang te 

worden gerealiseerd. De architectuur vertegenwoordigt de activiteit in het gebouw en 

transparante gevels dragen bij aan de sociale veiligheid. Parkeren moet op eigen terrein 

worden opgelost dus is geïntegreerd in het ontwerp. Op kavel 2.8 is het eerste 

bedrijfsgebouw gerealiseerd, naar verwachting volgen in 2018 de overige kavels. 

 

 
 

E. The Joan 

 
 

Met The Joan willen Being Development en Steengoed BMA een duurzaam gebouw 

ontwikkelen aan de Joan Muyskenweg 28-32 dat creatieve bedrijven een innovatieve 

werkplek biedt. Dit zal gebeuren op het braakliggende kavel van de Bouwmaat XL. Het 

uiterlijk van The Joan wordt getypeerd door een open structuur en zal vanaf de A10 een 

transparant, licht en opvallend gebouw zijn. The Joan zal daarnaast faciliteren in ‘groene’ 

experimenten waaronder urban farming: de mogelijkheid om middels inpandige- en 

dakkassen experimenteel te telen. 

 

The Joan heeft een oppervlakte van circa 15.000 m2 VVO. Naast een plek voor creatieve 

bedrijvigheid heeft The Joan ook een sociaal karakter. In de plint van het gebouw worden 

innovatieve horeca partijen uitgenodigd om levendigheid en reuring naar het gebied te 

brengen. Hiervoor is het idee om een aantal evenementen per jaar te organiseren. In 

combinatie met een makerslab zou de transitie naar een levendige stadsentree (in relatie 
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tot afwaarderen A2) binnenkort al kunnen worden gestart. In navolging van The Joan 

worden ook gesprekken gevoerd met de andere partijen waaruit mogelijk nieuwe 

ontwikkelingen kunnen ontstaan die bijdrage aan de nieuwe standsentree. 

 

F. Van der Madeweg 41: studentenhotel 

 
 

Voor het voormalig V&D hoofdkantoor ligt het initiatief voor studentenhotel. Hierbij wordt 

beoogd 82 kamers te realiseren en een sociale ontmoetingsplek voor studenten. 

Momenteel loopt er een bezwaarprocedure vanuit de Sligro en de Mebin in verband met 

de verkeersveiligheid rondom het studentenhotel. De doelgroep van het hotel zijn jonge 

studenten die met de fiets van en naar het hotel komen. De zorg die hierover is 

uitgesproken door de Sligro en de Mebin is dat dit in combinatie met het zware 

vrachtverkeer een onveilige verkeerssituatie kan opleveren. Vanuit het college 

burgemeester & wethouders (hierna: college) is er aangegeven dat er een betere 

onderbouwing moet komen waarin duidelijk wordt dat het een hotel is en geen 

studentenwoningen.  

 

2.1.2 Duivendrechtsevaart 

Een belangrijk element in de REV vormt de Duivendrechtsevaart en de wijze waarop deze 

van nut en meerwaarde kan zijn voor het ABP Zuid. Daarbij gaat het niet alleen om 

transport door en recreatief gebruik van de Duivendrechtsevaart, maar ook als 

ruimtelijke kwaliteit (zicht op het water) voor het verbeteren van het werk-, woon- en 

leefklimaat op het ABP Zuid. De recreatieve functie en ruimtelijke kwaliteit van de 

Duivendrechtsevaart kunnen beter benut worden. De woonboten en bedrijven hebben 

daarin een cruciale rol omdat deze gedeeltelijk het water en de kade in gebruik hebben. 

Daardoor worden deels het zicht op de Duivendrechtsevaart en het openbaar karakter 

van de kade belemmerd. Dat betekent dat op strategische locaties de ambities de 

Duivendrechtsevaart vrij te maken van woonboten. Daarnaast dient het gebruik en de 

bebouwing van de kade aangepakt te worden. 

 

Doelstelling van de REV is om dat te doorbreken en de kade op meerdere plekken 

openbaar te maken zodat er vanaf de kade meer zicht en toegang is tot de 

Duivendrechtsevaart. 

 

2.1.3 Vervoersnetwerk 

Het ABP Zuid is onderdeel van een gebied (station Amstel tot het AMC) waarin de 

komende jaren verschillende ontwikkelingen (waaronder De Nieuwe Kern en Entrada) 

zullen plaatsvinden. Om er voor te zorgen dat met al deze verschillende ontwikkelingen 

het gebied goed bereikbaar blijft, zal geïnvesteerd moeten worden in nieuwe 

netwerkverbindingen. Dat zijn investeringen van regionaal belang, zoals het mogelijk 

afwaarderen van de A2, maar ook investeringen van meer lokaal belang zoals het 

doortrekken van de Joan Muyskenweg. Voor het ABP Zuid gaat het om verbindingen 

zoals een fietsbrug over de A10 ter hoogte van Entrada, een (fiets)brug over de 

Duivendrechtsevaart in het verlengde van de Van Marwijk Kooystraat en langzaam 

verkeersroute langs de Duivendrechtsevaart vanaf de Amstel tot en met de Van der 

Madeweg. 
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Doelstelling van de REV is daar waar mogelijk en financieel haalbaar te investeren in 

nieuwe verbindingen die deelgebieden van ABP Zuid onderling en ABP Zuid met de 

omgeving beter met elkaar verbinden. 

 

2.1.4 Openbare ruimte 

De inrichting van de openbare ruimte is vooral functioneel, weinig aantrekkelijk om 

doorheen te bewegen of te verblijven en past bij het ABP Zuid als monofunctioneel 

bedrijventerrein. Als het ABP Zuid echter getransformeerd wordt naar een gemengde 

werkstad, dan is daarbij een kwalitatief betere openbare ruimte wenselijk. Dat betekent 

dat geïnvesteerd moeten worden in de openbare ruimte ten einde de kwaliteit, sociale 

veiligheid en belevingswaarde (verblijf) te verbeteren/verhogen. 

Daarbij hoort tevens dat er gekeken moet worden naar de functionaliteit van wegen of 

straten zoals de Joan Muyskenweg en de Van der Madeweg. Met het doortrekken van de 

Joan Muyskenweg naar de Holterbergweg en het mogelijk afwaarderen van de A2 zal de 

status van deze twee verkeersaders mogelijk anders worden alsmede de inrichting van 

deze wegen. 

 

Doelstelling van de REV is om de openbare ruimte op te waarderen door te investeren in 

een kwaliteitsverbetering in relatie tot de transformatie naar werkstad. Hierbij staat het 

verbeteren van de sociale veiligheid van doorgaande routes en stationsomgevingen en 

het verblijfsklimaat in algemene zin centraal. 
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3. Plan van aanpak 
Als eerste wordt in paragraaf 3.1 een aantal stappen, zowel in documenten als in 

bestuurlijke besluitvorming, beschreven die nodig zijn om de bij de voorgaande thema’s 

beschreven doelstellingen in algemene zin te kunnen realiseren. Dit zijn de kaders voor 

transformatie naar werkstad Overamstel. Daar waar thema’s en doelstellingen een 

specifiekere aanpak nodig hebben wordt hierop in paragraaf 3.2 nader ingegaan. 

 

3.1 Kaders voor transformatie naar werkstad 
Vaststelling ruimtelijk-economische visie 

Als basis voor de aanpak van het ABP Zuid om de gewenste ambitie te kunnen realiseren 

dient als eerste stap de REV vastgesteld te worden. Met de REV legt de gemeente 

namelijk haar ambitie vast voor het ABP Zuid van waaruit verder gewerkt kan worden 

aan de verschillende thema’s zoals in paragraaf 2.1 beschreven. De REV betreft het 

ruimtelijk en economisch beleid voor ABP Zuid 

 

Nadat de REV is vastgesteld kan deze vervolgens vertaald worden in concrete plannen of 

een aanpak per thema om te kijken hoe en op welke termijn de in de REV beschreven 

ambitie gerealiseerd kan worden. Voor de verschillende ontwikkelingen in het gebied en 

om een financiële onderlegger te kunnen maken, zie hoofdstuk 5, wordt een uitwerking 

van de visie opgesteld. 

 

Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de REV vastgesteld. 

 

Uitwerking ruimtelijk-economische visie: uitgangspunten voor ontwikkeling 

De uitwerking van de REV is nodig om meer richting te kunnen geven aan programma, 

dichtheden, hoogtes en daarmee de te bouwen volumes. De REV doet daarover in globale 

zin uitspraken, maar dat is onvoldoende concreet om als uitgangspunt te hanteren. Om 

deze reden is het nodig de REV verder uit te werken. Die uitwerking wordt ter bespreking 

voorgelegd aan het college en gebruikt als basis voor het: 

1. opstellen van een beeldkwaliteitsplan; 

2. maken van een financiële onderlegger. 

 

Op dit moment wordt in opdracht van de gemeente reeds gewerkt aan een uitwerking 

van de REV voor het gedeelte van het ABP Zuid ten westen van het spoor. Het opstellen 

gebeurd in overleg met de partijen die in dit deel van het ABP Zuid positie hebben op de 

ontwikkellocaties. 

 

Ad 1. Beeldkwaliteitsplan 

De welstandnota van de gemeente biedt geen toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen. Tevens is de welstandsnota verouderd omdat het voor het ABP Zuid 

uitgaat van sec een bedrijventerrein en nog niet inspeelt op de transformatie naar een 

gemengd gebied. Daarom zal een nieuwe toetsingskader opgesteld moeten worden in de 

vorm van een beeldkwaliteitsplan. 

 

Het beeldkwaliteitsplan voorziet in stedenbouwkundige en architectonische 

uitgangspunten voor bouwmassa (hoogte en dichtheden), uitstraling van gebouwen en 

openbare ruimte, kleuren en materiaalgebruik. Daarnaast biedt het beeldkwaliteitsplan 

richtlijnen waaraan nieuwe ontwikkelingen door de Welstand getoetst kunnen worden. 

 

Het beeldkwaliteitsplan voor het ABP Zuid komt in plaats van de welstandsnota van de 

gemeente en wordt vastgesteld door het college en de gemeenteraad. 

 

Ad 2. Financiële onderlegger (uitwerking) REV 

De REV biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om van een 

monofunctioneel bedrijventerrein te veranderen naar een Werkstad. Deze verandering 

vraagt om intensivering van het ruimtegebruik, meer ontmoetingsmogelijkheden, hogere 
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ruimtelijke kwaliteit en meer menging met andere functies (horeca, hotel, recreatie en 

ook wonen). De Duivendrechtsevaart heeft hierin de potentie om uit te groeien tot een 

van de dragers van de transformatie naar de Werkstad, maar hiervoor moet het water 

worden geactiveerd, zichtbaar en aantrekkelijker worden gemaakt. 

 

Om de REV tot werkelijkheid te brengen moeten door verschillende partijen investeringen 

worden gedaan. Voor een aantal investeringen dient conform de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) het kostenverhaal verzekerd te zijn, uiterlijk bij de vaststelling van het ruimtelijk 

besluit c.q. bestemmingsplan. Voor ABP Zuid gaat het dan vooral om de volgende 

investeringen: 

- plankosten voor het maken van de benodigde (ruimtelijke) kaders en planvorming 

deelontwikkelingen; 

- herinrichting van de openbare ruimte, zoals herprofilering Van der Madeweg en 

realiseren van verblijfsplekken; 

- aanleggen van nieuwe infrastructuur / openbare ruimte; 

- Duivendrechtsevaart activeren door kade vrij te maken van bebouwing en het 

verwerven van woonboten. 

 

De gemaakte en te maken (plan)kosten dienen gedekt te worden door de 

opbrengstpotentie van de ontwikkelingen die op het ABP Zuid plaatsvinden. Om inzicht te 

krijgen in hoeverre de (plan)kosten verhaald kunnen worden én in de verdeling over de 

diverse ontwikkellocaties, wordt een rekenmodel opgesteld conform de systematiek van 

kostenverhaal volgens de Wro. De doelstelling is dat 100% kostenverhaal mogelijk is. Als 

blijkt dat (plan)kosten eventueel niet verhaald kunnen worden moet worden onderzocht 

hoe deze (plan)kosten gefinancierd kunnen worden of dat de ambitie bijgesteld of 

gefaseerd zou moeten worden. De gemeente heeft verschillende bronnen van inkomsten, 

zoals OZB, betaald parkeren, leges en de bijdrage vanuit het gemeentefonds, die 

daarvoor ingezet zouden kunnen worden. Daarnaast heeft de gemeente in het verleden 

afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam over beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte. Mogelijk kunnen ook die afspraken helpen in dekking van kosten. 

 

Op basis van het rekenmodel wordt overleg gevoerd met partijen die willen ontwikkelen, 

over kostenverhaal en toerrekening van kosten. Uit dat overleg blijkt voor welke kosten 

er geen dekking is vanuit de ontwikkelingen. Daarvoor wordt in overleg met de gemeente 

Amsterdam een voorstel gemaakt voor financiële besluitvorming door het college en de 

gemeenteraad. 

 

Voorbereidingsbesluit 

Het huidige bestemmingsplan is conserverend van aard. Dat betekent dat de huidige 

situatie is vastgelegd gericht is op bedrijvigheid en in beperkte mate op functiemenging. 

Toch passen binnen de huidige bestemmingen functies die de doelstellingen van de REV 

kunnen belemmeren. Daarom wordt voorgesteld om ter voorbereiding op de 

besluitvorming over de verschillende ontwikkelingen en thema’s op het ABP Zuid, een 

voorbereidingsbesluit te nemen. Daarmee kunnen ongewenste ontwikkelingen worden 

voorkomen, zodat er ruimte is om in overleg de haalbaarheid van de doelstellingen te 

onderzoeken. Tevens wordt voorkomen dat er situatie ontstaan waarop niet meer 

gehandhaafd kan worden, als de gemeente daartoe besluit vanuit de REV. 

 

Tijdelijke ontwikkeling 

Wel kan worden meegewerkt aan tijdelijke ontwikkelingen waarvan de tijdelijkheid via 

het bestuursrecht (omgevingsvergunning) als privaatrecht (overeenkomst waar), 

conform de aanpak zoals in De Nieuwe Kern. Hiervoor is apart een besluit genomen door 

het college waarin is opgenomen dat op het ABP Zuid wordt meegewerkt aan tijdelijke 

ontwikkelingen voor maximaal 5 jaar. Dit wordt middels een overeenkomst ook 

privaatrechtelijk vastgelegd. 
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3.2 Aanpak per thema 
In navolgende tekst wordt op die thema’s waarvoor het wenselijk is om aanvullend op de 

kaders zoals beschreven in paragraaf 3.1 specifieke aandacht behoeven in relatie tot 

ambitie van de REV. 

 

3.2.1 Ontwikkellocaties 

Doelstelling van de REV is dat ontwikkelingen moeten bijdragen aan de transformatie van 

het ABP Zuid naar werkstad en zijn daarom alleen toegestaan als ze passen binnen het 

profiel van de REV. Naast de ontwikkelingen op het ABP Zuid is het van belang te kijken 

naar de ontwikkelingen in de regio, wat gebeurt er over de gemeentegrens met 

betrekking tot ontwikkelingen en de daarmee samenhangende functies en voorzieningen. 

Amsterdam en Ouder-Amstel zijn daarover in gesprek in het kader van de nog op te 

stellen intentieovereenkomst Amstel-ArenA. 

 

De gemeente stelt voor het hele ABP Zuid in algemene zin de kaders vast of heeft dat al 

gedaan in de vorm van: 

1. conserverende bestemmingsplan Amstel Business Park; 

2. de REV en de uitwerking daarvan in de vorm van: 

- een beeldkwaliteitsplan; 

- financiële onderlegger. 

Op basis van deze kaders kan echter geen omgevingsvergunning worden verleend voor 

de ontwikkelingen die zullen plaatsvinden. Het bestemmingsplan is conserverend van 

aard en biedt daarom onvoldoende ruimte voor ontwikkeling. De REV inclusief de 

uitwerking en het beeldkwaliteitsplan zijn onvoldoende uitgewerkt per ontwikkellocatie 

om te dienen als basis voor vergunningverlening. 

 

Daarom dient, voordat een omgevingsvergunning om te mogen bouwen kan worden 

verleend, elke ontwikkellocatie afzonderlijk minimaal te beschikken over een: 

- vastgestelde uitwerking van de REV per ontwikkellocatie in de vorm van een 

stedenbouwkundig plan of vergelijkbaar ruimtelijk kader; 

- vastgesteld inrichtingsplan c.q. ontwerp voor de openbare ruimte; 

- juridische-planologisch kader conform de op dat moment geldende wetgeving; 

- afspraken over kostenverhaal bij voorkeur in de vorm van een getekende anterieure 

overeenkomst. 

 

In verband met de beperkt beschikbare capaciteit zal Ouder-Amstel vooral een 

faciliterende en toetsende rol hebben bij de verschillende ontwikkelingen. Dat betekent 

dat de ontwikkelende partijen de benodigde producten (laten) opstellen en onderzoeken 

(laten) doen en de gemeente deze toetst. Vervolgens dient de gemeente wel vanuit haar 

publiekrechtelijke bevoegdheid per ontwikkellocatie de ruimtelijke en het juridisch-

planologisch kader vast te stellen. Daarmee behoudt de gemeente de regie over wat er 

uiteindelijk ontwikkeld gaat worden. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de rol van 

de gemeente. 

 

Afhankelijk van de te zetten stappen en het grondeigendom kan per ontwikkellocatie 

sprake zijn van een intentieovereenkomst waarin (bovenstaande) planvorming per 

ontwikkellocatie wordt vastgelegd en afspraken worden gemaakt over de (plan)kosten. 

Vervolgens wordt, na besluitvorming door de gemeente Ouder-Amstel over de 

ontwikkeling, een anterieure overeenkomst gesloten waarin de ontwikkeling en afspraken 

over kostenverhaal definitief worden vastgelegd, inclusief betalingsregeling en 

zekerheidsstelling. Omdat de gemeente Amsterdam op een aantal ontwikkellocaties 

grondeigenaar is, zullen ook anterieure afspraken gemaakt worden tussen de gemeente 

Amsterdam en Ouder-Amstel. 
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3.2.2 Duivendrechtsevaart 

Vanuit de REV is het wenselijk om de Duivendrechtsevaart een veel meer open karakter 

te geven dan dat het nu heeft. Dat komt enerzijds doordat een aantal grote bedrijven 

aan de Duivendrechtsevaart en de kade in gebruik hebben en anderzijds door de 

aangemeerde woonboten waarbij de kade in gebruik is als tuin. Daarom zal met de 

bedrijven en bewoners van de woonboten moeten worden onderzocht of delen die nu bij 

de bedrijven en bewoners in gebruik zijn, weer een openbaar karakter kunnen krijgen. 

Voor de woonboten is daarvoor een scenarionotitie opgesteld op basis waarvan het 

college en de gemeenteraad een voorkeur hebben uitgesproken voor scenario 3. Voor de 

bedrijven wordt in gesprek gekeken of het mogelijk is de Duivendrechtsevaart en de 

kade een meer openbaar karakter te geven. 

 

Aan de hand van de scenarionotitie is een uitvoeringsstrategie voor de woonboten 

opgesteld die aansluit op de ambitie zoals verwoord in de REV. Deze uitvoeringsstrategie 

wordt samen met de scenarionotitie ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de 

gemeenteraad. Deze uitvoeringsstrategie is leidend voor de aanpak die de gemeente 

voorstaat om de ambitie voor de Duivendrechtsevaart te realiseren. In de 

uitvoeringsstrategie is onderscheid gemaakt tussen illegale activiteiten waarbij sprake is 

van een overtreding en activiteiten die onder overgangsrecht (persoonsgebonden). De 

aanpak die voort komt uit de uitvoeringsstrategie kan als volgt worden onderscheiden: 

1. woonboten die niet vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht; 

2. woonboten die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht; 

3. gebruik en bebouwing van de kade. 

 

Ad 1. 

Bij woonboten die niet vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht en illegaal zijn 

is sprake van een overtreding. In dat geval zal de gemeente op basis van bestuursdwang 

handhavend optreden. Dat betekent dat de woonbootbewoners zal worden verzocht 

middels bestuursdwang de overtreding ongedaan te maken. 

 

Ouder-Amstel zal, conform de eerder genoemde motie van de gemeenteraad, zich in 

overleg met de gemeente Amsterdam inspannen om alternatieve huisvesting te zoeken 

voor de bewoners van de woonboot door het afgeven van een urgentieverklaring in het 

kader van stadsvernieuwing. Tevens wordt een verhuisvergoeding beschikbaar gesteld 

conform de wettelijke verhuiskostenvergoeding. 

 

Ad 2. 

Voor de woonboten die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht zijn op basis 

van de REV twee categorieën aan te wijzen: 

- woonboten die op basis van de REV op termijn weg moeten; 

- woonboten die op basis van de REV kunnen blijven liggen. 

 

Woonboten die op termijn weg moeten 

Voor de woonboten die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht, maar 

waarvan het op langere termijn conform de REV ongewenst is dat ze blijven liggen, zal 

het persoonsgebonden overgangsrecht in stand blijven. Het is aan de ontwikkelende 

partijen om via minnelijke verwerving of door het aanbieden van een alternatieve 

locatie(s) uitvoering te geven aan de REV. Ook zal worden onderzocht of ondernemers 

die niet van plan zijn te ontwikkelen maar belang hebben bij de REV, bereid zijn te 

investeren in de uitvoeringsstrategie. 

 

Voor deze woonboten zal de situatie privaatrechtelijk worden geformaliseerd middels het 

sluiten van een (tijdelijke) huur- of bruikleenovereenkomst met de eigenaar van het 

water, zijnde de gemeente Amsterdam. 
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Woonboten die kunnen blijven liggen 

Voor de woonboten die liggen onder het persoonsgebonden overgangsrecht en waarvan 

het in het kader van een gemengd gebied gewenst is dat ze blijven liggen, zal gewerkt 

worden aan een positieve bestemming. Tevens zal een ligplaatsvergunning worden 

verstrekt. Bij een reguliere ligplaats behoort ook het betalen voor het innemen van het 

water. Dit gebeurt middels erfpacht. Voorwaarde voor een positieve bestemming is 

acceptatie van de erfpachtaanbieding die de gemeente Amsterdam als eigenaar van het 

water zal doen. 

 

Ad 3. 

De aanpak voor het gebruik en de bebouwing van de kade is tweeledig: 

1. minnelijk overleg over het vrij maken van de kade; 

2. handhavend optreden op basis van bestuursdwang. 

 

De gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel begrijpen dat woonbootbewoners met de 

ontruiming van de kade een deel van hun woongenot verliezen. Daarom zal in overleg 

met de woonbootbewoner onderzocht worden welke alternatieve mogelijkheden er zijn, 

onder voorwaarde dat daarmee de kade wordt vrij gemaakt van het huidige gebruik en 

de bebouwing. Gedacht kan worden aan een (drijvend) vlonderterras bij de woonboot. Er 

zal een regeling komen voor het gebruik van de kade in de tijdelijke situatie.  

 

Onderdeel van het minnelijk overleg zal de claim op verkrijgende verjaring zijn.  

 

De doelstelling is om via minnelijk overleg de ambitie van de REV te realiseren. Dat 

betekent dat gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing voor het gebruik en de 

bebouwing van de kade. Parallel zal de gemeente echter ook een handhavingstraject 

moeten opstarten vanuit haar publiekrechtelijk taak in relatie tot het ingediende verzoek 

om handhaving. Dat betekent dat de overtreder, in dit geval de woonbootbewoner, wordt 

verzocht middels bestuursdwang de overtreding ongedaan te maken. 

Het handhavingstraject kan worden afgebroken, zodra er via het minnelijk overleg 

overeenstemming is over een passende oplossing. 

 

Aanwijzen Duivendrechtsevaart conform APV 

Op basis van artikel 5.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) 

Ouder-Amstel is het verboden zonder vergunning met een vaartuig een ligplaats in te 

nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op 

door het college aangewezen gedeelten van openbaar water. Op dit moment is de 

Duivendrechtsevaart nog niet aangewezen door het college, en daarom geldt het 

ligplaatsverbod niet. Dat heeft tot gevolg dat in de huidige situatie (woon)boten kunnen 

aanmeren in de Duivendrechtsevaart zonder dat de gemeente daarop kan handhaven. 

Om daarop te kunnen handhaven moet het water conform de APV worden aangewezen 

door het college, zodat er een ligplaatsverbod gaat gelden. 

 

Daarnaast heeft het niet aanwijzen van de Duivendrechtsevaart door het college van b&w 

nog een ander belangrijk gevolg. Op 1 januari 2018 treedt naar verwachting de 

Wetswijziging verduidelijking voorschriften woonschepen (hierna: Wet) in werking. Deze 

Wet moet er voor zorgen dat woonboten net als woningen als bouwwerken (gebouwen) 

worden gezien die moeten worden getoetst aan de bouwregelgeving. Een te verwachten 

consequentie van het invoeren van deze Wet is dat alle woonboten legaal worden. Op het 

moment van inwerkingtreding is er dan geen sprake meer van woonboten die illegaal zijn 

of woonboten die onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen. 

 

Het college heeft de Duivendrechtsevaart aangewezen conform artikel 5.25, lid 1 van de 

APV. Daardoor houdt de gemeente zelf de regie en kunnen het college en de 

gemeenteraad zelf een integrale afweging maken ten aanzien van de 

Duivendrechtsevaart in relatie tot (woon)boten. 
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Vervolgstappen 

Voor de woonboten zijn de volgende vervolgstappen aan de orde om de ambitie vanuit 

de REV te kunnen realiseren. 

- aanwijzen Duivendrechtsevaart conform APV; 

- vaststellen uitvoeringsstrategie en voorkeursscenario; 

- minnelijk overleg bewoners, ontwikkelde partijen en gemeente: woonboten en 

gebruik en bebouwing kade; 

- taxatie van de woonboten (onderdeel van het minnelijk overleg); 

- onderzoek alternatieve locaties; 

- in kaart brengen mogelijkheden stadsvernieuwingsurgenten; 

- parallel aan minnelijk overleg opstarten handhavingstraject. 

 

Met de bedrijven zal overleg opgestart worden om te onderzoeken of het haalbaar is de 

kade en de Duivendrechtsevaart openbaar te maken, daar waar de bedrijven deze nu in 

gebruik hebben. Net als bij de woonboten zal moeten worden onderzocht welke juridische 

en financiële mogelijkheden er zijn. 

 

Voor de Duivendrechtsevaart wordt een apart inrichtingsplan gemaakt waarin specifiek 

wordt ingegaan op de rol van de Duivendrechtsevaart in de transformatie van het ABP 

Zuid naar werkstad. Daarin wordt ook ingegaan op de gewenste langzaam 

verkeersroutes langs de Duivendrechtsevaart en welk ingrepen daarvoor nodig zijn. 

 

3.2.3 Vervoersnetwerk 

In de REV wordt een aantal (regionale) ingrepen in het vervoersnetwerk voorgesteld. In 

het kader van de gehele ontwikkeling van de zone tussen het Amstel station en het AMC 

zal in overleg met o.a. de Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de vervoersregio en 

het GVB onderzocht worden welke ingrepen nodig en haalbaar zijn. Een voorbeeld 

daarvan is het afwaarderen van de Rijksweg A2. Rijkswaterstaat, de Vervoerregio, de 

gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel werken op basis van een intentieovereenkomst 

aan een bestuursovereenkomst. Daarvoor wordt een apart traject doorlopen met aparte 

besluitvorming waarin de belangen van De Nieuwe Kern en het ABP Zuid behartigd 

worden. Het afwaarderen van de A2 is daarom geen onderdeel van dit projectplan. 

 

Naast het afwaarderen van de A2 zal in het kader van ABP Zuid afstemming nodig zijn 

voor infrastructurele ingrepen die plaatsvinden op het ABP Zuid, maar ook op het spoor 

en de A10 in relatie tot de beoogde ontwikkelingen. Dat laatste is onderdeel van de 

planvorming die hoort bij de deelontwikkelingen en richt zich vooral op de milieuaspecten 

zoals geluid en luchtkwaliteit. Als onderdeel van dit projectplan wordt overleg gevoerd 

met de bij deze ingrepen betrokken partijen. 

 

3.2.4 Openbare ruimte 
Het verbeteren van de sociale veiligheid van doorgaande routes en stationsomgevingen 

en het verblijfsklimaat staat in algemene zin centraal. Vanuit de REV wordt mede daarom 

als doelstelling gesteld dat er moet worden geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering om te 

kunnen transformeren naar werkstad en zodoende de openbare ruimte op te waarderen. 

Daarnaast speelt de discussie met de gemeente Amsterdam over het beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte. 

 

De ingrepen die vanuit de REV wenselijk zijn in de openbare ruimte worden financieel 

inzichtelijk gemaakt. Een aantal ingrepen worden direct gekoppeld aan de verschillende 

deelontwikkelingen. Voor de overige ingrepen moet worden onderzocht of die 

gefinancierd kunnen worden vanuit de deelontwikkelingen. Dit zal onderdeel zijn van het 

opstellen van een financiële onderlegger en het maken van afspraken daarover. 

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een verantwoordelijkheid van de 

gemeente Amsterdam, als eigenaar van deze openbare ruimte. De gemeente Amsterdam 

heeft aangegeven daarover graag in gesprek te willen in relatie tot de inkomsten van 

Ouder-Amstel die voortkomen uit het gebied. 
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Vanuit Ouder-Amstel moet worden overwogen of het wenselijk is dat de gemeente 

Amsterdam in Ouder-Amstel verantwoordelijk blijft voor het beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte. In het bestuurlijk overleg met de gemeente Amsterdam is afgesproken 

dat nader onderzoek wordt gedaan naar het beheer en onderhoud en een voorstel 

gemaakt voor het toekomstig beheer en onderhoud. Deze afspraak wordt vastgelegd in 

de nog op te stellen intentieovereenkomst Amstel-Arena. 
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4. Projectorganisatie 
In het vorige hoofdstuk is de aanpak per thema beschreven. In navolgende paragrafen 

wordt ingegaan op de projectorganisatie die daarbij hoort. In hoofdstuk 5 wordt de 

aanpak en de projectorganisatie vervolgens vertaald naar uren en kosten. Uitgangspunt 

is dat de gemeente geen actieve rol heeft in de verschillende deelontwikkelingen, maar 

als bevoegd gezag faciliterend en toetsend optreedt. De gemeente houdt de regie vanuit 

haar publiekrechtelijke bevoegdheid. 

 

4.1 Interne projectorganisatie en overleg 
Vanwege beperkte capaciteit is er voor het ABP Zuid geen vaste groep deskundigen die 

samen met de projectleiding opereert vanuit een. Bespreking van het ABP Zuid vindt op 

dit moment in de projectgroep De Nieuwe Kern. Het leveren van inhoudelijke 

deskundigheid gebeurt nu adhoc op verzoek van de projectleiding. In beginsel is het 

wenselijk dat er naast de projectgroep van De Nieuwe Kern een projectgroep voor het 

ABP Zuid wordt ingesteld. De beperkt beschikbare capaciteit binnen Ouder-Amstel en 

DUO+ maakt het echter onmogelijk om naast De Nieuwe Kern en het reguliere werk, ook 

structureel deel te nemen in een projectgroep voor ABP Zuid. Ook is gebleken dat er 

geen financiële ruimte is om de capaciteit van Ouder-Amstel of van DUO+ uit te breiden. 

 

Zoals al eerder opgemerkt betekent dat voor het ABP Zuid de gemeente vanuit haar 

publiekrechtelijke bevoegdheid vooral een faciliterende en toetsende rol heeft, wat 

betreft het thema deelontwikkelingen. Dit betekent dat de voor de deelontwikkeling 

benodigde producten (opstellen stedenbouwkundige visie/plan, kavelpaspoort, bouwplan, 

juridisch-planologisch kader, onderzoek, overeenkomsten etc.) door de ontwikkelende 

partijen zullen moeten worden opgesteld, en door gemeente getoetst en bij 

overeenstemming vastgesteld. Dit past goed bij de doelstelling van kostenverhaal 

conform de Wro, waarbij de door de gemeente te maken kosten moeten worden verhaald 

op de verschillende ontwikkelingen. 

 

Op de overige thema’s binnen het ABP Zuid, zoals de woonboten, openbare ruimte, 

beeldkwaliteitsplan, financiële onderlegger, afstemming met Amsterdam en 

regiopartners, etc. zal de gemeente een actievere rol hebben. Dat is nodig omdat deze 

thema’s behoren tot de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de gemeente en niet 

één op één aan de markt overgelaten kunnen worden. Voor deze thema’s is overleg en 

nader onderzoek noodzakelijk om de ambitie te kunnen realiseren. Ook speelt de 

gemeente Amsterdam een belangrijke rol in een aantal van deze thema’s. Om deze 

reden wordt met de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst gesloten voor het 

gebied Amstel-Arena en anterieure afspraken voor het ABP Zuid. 

 

Op basis van bovenstaande geldt voor het ABP Zuid de volgende structuur. 

 

 
 

 
 

College en gemeenteraad 
Belast met de formele besluitvorming. 

Stuurgroep college 

In de stuurgroep worden voor de ruimtelijke projecten door het college en de 

gemeenteraad te nemen besluiten voorbereid. Naast het college neemt de dagelijkse 

projectleiding deel aan dit overleg. Externe deelname gaat alleen in overleg met de 

stuurgroep. De stuurgroep wordt voorgezeten door de voor het project 

verantwoordelijke wethouder. 

 

Projectwethouder: Rineke Korrel 
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4.2 Externe overleggroepen 
Ten behoeve van de uitwerking van de REV hebben er een tweetal overleggen 

plaatsgevonden met de betrokken partijen op het ABP Zuid. Vooralsnog is ervoor 

gekozen om hier nog niet de partijen binnen het deelgebied ‘De Culinaire Straat’ en 

‘Balkon aan de A10’  te betrekken. Met de partijen van ‘De Culinaire Straat’ zal de 

projectorganisatie in een later stadium gesprekken voeren. Er zijn aparte gesprekken 

gevoerd met de partijen die in het deelgebied ‘Balkon aan de A10’ vallen. Om te komen 

tot een duidelijke afstemming en een eenduidig beeld in het plangebied is het van belang 

om alle partijen in een vroeg stadium mee te nemen in het proces. Hiermee kan namelijk 

worden voorkomen dat er een ‘eilanden-cultuur’ ontstaat. 

 

Voor de deelontwikkelingen wordt een aparte overlegstructuur opgesteld die wordt 

vastgelegd in op te stellen intentieovereenkomst. Deze kan er per deelontwikkeling 

anders uitzien en is daarom (nog) niet opgenomen in het projectplan. 

 

Met de gemeente Amsterdam vindt op verschillende thema’s en over de voortgang van 

de projecten De Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid nauw overleg plaatst ten 

aanzien van het gebied Amstel-Arena. Voor dat overleg wordt de volgende structuur 

vastgesteld. 

 

Projectenoverleg 

Het projectenoverleg zorgt voor integrale afstemming tussen de ruimtelijke projecten 

van de gemeente en bereidt de stuurgroep voor. Aan dit overleg nemen de 

projectleiding van de projecten en de coördinator ruimte deel. Het projectenoverleg 

wordt voorgezeten door de ambtelijk opdrachtgever. 

 
Ambtelijk opdrachtgever: Luuk Heijlman 

Inhoudelijke afstemming projecten In dit overleg worden de projecten De Nieuwe 

Kern en ABP Zuid inhoudelijk afgestemd en actuele thema’s besproken. De 

projectleiding en de bij De Nieuwe Kern en ABP Zuid betrokken inhoudelijk 

deskundigen (zowel beleid als uitvoering) van Ouder-Amstel en DUO+ nemen deel in 

dit overleg. Dit afstemmingsoverleg wordt voorgezeten door de strategisch adviseur 

voor deze zone. 

 
Strategisch adviseur: Serge van Donkelaar 

Werkgroepen per thema 

Omdat er geen formele projectgroep ABP Zuid wordt ingesteld zullen de aanpak van de 

thema’s in werkgroep verband worden opgepakt. In deze werkgroepen nemen deel de 

inhoudelijk deskundigen van Ouder-Amstel en DUO+, die voor dat specifieke thema 

nodig zijn. De werkgroepen worden in eerste instantie voorgezeten door de 

projectleiding van ABP Zuid. Afhankelijk van het thema kan er voor worden gekozen 

om een inhoudelijk deskundige aan te wijzen als trekker van een werkgroep. 

Voor het thema woonboten wordt voorgesteld een projectleider aan te stellen die zich 

alleen met dit thema bezig houdt. 

 
Projectleiding: Paul Cottaar en Danielle Tielemans – van der Steen 



Projectplan Amstel Business Park Zuid concept, 25 oktober 2017 

20 

 

 
 

 
 

 
 

4.3 Taken en verantwoordelijkheden 
De dagelijkse aansturing en ambtelijke verantwoording van het project is in handen van 

de projectleiding. Onder aansturing van de projectleiding worden de volgende inhoudelijk 

deskundige (beleids)medewerkers van de gemeente en DUO+ op uur basis gevraagd 

deel te nemen in de werkgroepen afhankelijk van de thema’s. 

 

Ouder-Amstel 

Projectmanager: Paul Cottaar 

Projectmedewerker: Danielle Tielemans 

Projectleider woonboten: Nader in te vullen 

Stedenbouwkundige/supervisie: Tess Broekmans (Urhahn) 

Economische Zaken: Laura van de Heuvel 

Verkeer en parkeren: Jan van Heiningen 

Grondzaken: Nienke Kevelham 

Voor de volgende beleidsmedewerkers is geen structurele inzet nodig, maar die worden 

adhoc betrokken op het moment dat het project daarom vraagt. 

Sport: Leon Jansen-Lok 

Onderwijs: Lydia ten Wolde 

Wonen: Mark Broekhuis 

 

DUO+ 

Communicatie: Astrid  van der Vorm 

Financiën: Marco Steen 

VTH (ruimtelijke ordening): Elizabeth van den Kerkhoff 

VHT (milieu en duurzaamheid): Zefran Hussain/Fons Jansen 

Buurt (civiel, verkeer, groen en rioolering/water): Nader in te vullen 

 

Vanuit DUO+ zal de expertise moeten worden geleverd om inhoudelijk input te kunnen 

bieden. Waar dit vanuit Duo+ niet mogelijk is om te leveren, zal deze moeten worden 

ingehuurd. De voorkeur gaat er naar uit dat dit in samenwerking met de projectleiding 

gebeurd.  

Bestuurlijk overleg Amsterdam/Ouder-Amstel 

Het bestuurlijk overleg is belast met de voorbereiding van door beide gemeentes te 

nemen bestuurlijke besluiten. Grensoverschrijdende thema’s die bestuurlijk relevant 

zijn worden besproken en bewaakt. Ook bewaakt het bestuurlijk overleg de voortgang 

van de in de intentieovereenkomst Amstel-Arena gemaakte afspraken. Naast de voor 

de projecten (De Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid) verantwoordelijke 

wethouders nemen ook de strategisch adviseur en de projectmanagers deel in het 
bestuurlijk overleg. 

Ambtelijke stuurgroep Amsterdam/Ouder-Amstel 

De stuurgroep bespreekt op hoofdlijnen de voortgang van de projecten en 

discussiepunten waarover in het afstemmingsoverleg geen overeenstemming is 

bereikt. De stuurgroep is belast met de voorbereiding van het bestuurlijk ovelreg en 

de daarin te bespreken onderwerpen. Namens Ouder-Amstel nemen aan de 
stuurgroep deel de strategisch adviseur en de projectmanagers. 

Inhoudelijk afstemmingsoverleg Amsterdam/Ouder-Amstel 

Per project vindt inhoudelijke afstemming tussen Amsterdam en Ouder-Amstel plaatst 

in het afstemmingsoverleg. Daarin worden actuele zaken die voor de projecten 

relevant zijn en de voortgang besproken. Tevens worden voorstellen aan de 

stuurgroep voorbereid. Aan het afstemmingsoverleg nemen deel de projectleiding en 

als nodig in overleg inhoudelijk deskundigen. 
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Projectmanager 

De projectmanager geeft leiding is ambtelijk verantwoordelijk voor het werk aan het 

project. Coördineert en begeleid de verschillende werkgroepen afhankelijk van de 

zwaarte van de werkgroep. Bewaakt de samenhang en afstemming tussen de diverse 

onderdelen van het project en met andere projecten binnen het buiten het plangebied. 

Initieert of voert overleg met belanghebbenden en andere (hogere) overheden, stuurt de 

besluitvorming in de gemeente aan en is budgethouder. Onderhandelen en 

contractvorming zijn onderdeel van zijn werkzaamheden. 

 

Projectmedewerker 

Steunt de projectmanager op alle onderdelen waar nodig en is bij afwezigheid van de 

projectmanager plaatsvervangend en eerste aanspreekpunt bij de gemeente. 

Ondersteunt tevens de projectmanager bij de afstemming met andere projecten en 

overleg met belanghebbenden en andere (hogere) overheden. Verricht en begeleidt 

uitvoerende werkzaamheden en is verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken 

daaromtrent. Coördineert en begeleidt de verschillende werkgroepen. Verzorgt de 

agendering en verslaglegging van de verschillende overleggen. 

 

Projectleider woonboten 

De projectleider woonboten houdt zich sec bezig met dit thema en gaat op basis van de 

uitvoeringsstrategie in overleg met de woonbootbewoners. In samenspraak met de 

projectmanager betrekt de projectleider ook ontwikkelende partijen bij het overleg met 

de woonboten, als dat nodig wordt geacht. Is verantwoordelijk voor de in de 

uitvoeringsstrategie beschreven stappen en onderzoeken en coördineert en begeleid van 

daaruit de werkgroep. Overlegt regelmatig met en legt verantwoording af aan de 

projectmanager. 

 

Inhoudelijke deskundigheid 

De inhoudelijk deskundige (zowel beleids- als uitvoerende medewerker) zorgt afhankelijk 

van de te behandelen onderwerpen voor de juiste expertise. Zal er zorg voor dragen dat 

de voorbereiding, uitvoering en aansturing van het werk dat door collega’s van de 

betreffende afdeling wordt gedaan. Tevens het beoordelen van de door ontwikkelende 

partijen op te stellen producten en uit te voeren onderzoek en het laten behandelen van 

omgevingsvergunningen en juridisch-planologische of vergunningsprocedures behoort tot 

het takenpakket. Het schrijven van conceptadviezen, voorstellen en besluiten vanuit de 

desbetreffende vakdiscipline ten behoeve van behandeling in de projectgroep behoort 

ook tot een van de taken en verantwoordelijkheden.  
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5. Financiën 
Doelstelling is 100% kostenverhaal conform de Wro. Het verhalen van kosten en het 

maken van afspraken daarover gaat bij voorkeur via anterieure overeenkomsten tussen 

de gemeente Ouder Amstel en de ontwikkelende partijen. Omdat er geen sprake is van 

één exploitatiegebied is het ook niet mogelijk om met alle partijen gezamenlijk te komen 

tot één (anterieure) overeenkomst voor het ABP Zuid, zoals bij De Nieuwe Kern het geval 

is. De inhoud van en de partij met wie deze afspraken worden gemaakt is verschillend en 

afhankelijk van het grondeigendom. Dat betekent dat per ontwikkellocatie met de bij de 

ontwikkeling betrokken partijen afspraken gemaakt worden over kostenverhaal. 

Daarover is in de REV een financiële paragraaf opgenomen. 

 

In navolgende tekst en tabellen is een verwachting gegeven van de uren en een 

overzicht van de kosten voor de komende jaren voor het ABP Zuid. Straks zal per 

deelontwikkeling een aparte begroting worden gemaakt omdat in het kader van het 

kostenverhaal partijen akkoord moeten gaan met deze begroting. Daarvoor wordt de 

financiële onderlegger gemaakt die nu nog in bewerking is. Op het moment dat die 

gereed is zullen de benodigde financiële besluiten voorbereid worden. 

 

In de volgende tabel is de jaarlijkse inschatting van de projectgroep weergegeven 

gebaseerd op 1.500 werkbare uren op jaarbasis: 

 

Ouder-Amstel 2017 2018 2019 2020 2021 

Paul Cottaar 800 800 800 900 1000 

Danielle Tielemans - van der Steen 700 800 800 800 800 

Jan van Heiningen  100 100 100 100 100 

Nienke Kevelham  200 200 200 200 200 

Leon Jansen-Lok  50 50 50 50 50 

Lydia ten Wolde  50 50 50 50 50 

Laura van den Heuvel 300 200 200 200 200 

Mark Broekhuis  150 150 150 150 150 

Totaaloverzicht uren Ouder-Amstel 2350 2350 2350 2450 2550 
 

DUO+ 2017 2018 2019 2020 2021 

Astrid van der Vorm  300 200 200 200 200 

Elizabeth van den Kerkhoff  150 100 100 100 100 

Zefran Hussein/Fons Jansen 100 150 150 150 150 

Assetbeheerder/projectleider civiel 200 400 400 300 300 

Marc Streefkerk  200 300 150 100 100 

Assetbeheerder groen 50 50 50 50 50 

Totaaloverzicht uren DUO+ 1000 1200 1050 900 900 
 

Totaal doorbelasting loonkosten 
organisatie 2017 2018 2019 2020 2021 

  246.307 262.967 251.722 248.059 255.641 
 

In de tabel op de volgende pagina zijn de te verwachten plankosten voor het ABP Zuid 

weergegeven. Dit zijn de algemene plankosten bestaan uit de in hoofdstuk 3 beschreven 

stappen en documenten met de daarbij behorende inzet van medewerkers van de 

gemeente of externe deskundigheid. Daarbij gaat het om opstellen REV, financiële 

onderlegger, beeldkwaliteit plan maar het voor de woonboten benodigd onderzoek. 
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Voor de woonboten is een uitvoeringsstrategie opgesteld met daarbij een eerste 

verwachting van de kosten. Voorgesteld wordt om voor de woonboten apart budget 

beschikbaar te stellen en op te nemen in de begroting, op basis van besluitvorming 

rondom de uitvoeringsstrategie. Reden hiervoor is dat de kosten die de gemeente moet 

maken wat betreft de woonboten niet verhaald kunnen worden. Over de woonboten vindt 

op basis van de uitvoeringsstrategie aparte besluitvorming plaats. 

 

Te verwachten kosten voor de woonboten op basis van de uitvoeringsstrategie voor 2018 

zijn: 

 

Omschrijving Toelichting Kosten 

Projectleider Uitgaande van 750 tegen een uurtarief 

van €100. 

€75.000 

Externe kosten Verhuiskostenvergoeding, 

urgentieverklaring, verwijderingskosten 

illegale situaties en nader onderzoek. 

€150.000 

Totaal  €225.000 

 

In bovenstaand overzicht zijn geen procedurele kosten opgenomen die nodig zijn voor 

het opheffen van illegale situaties of planologisch mogelijk maken van alternatieve 

oplossingen (buitenruimte of andere locaties). Om wat financiële ruimte te creëren en 

onverwachte kosten te kunnen opvangen wordt een budget voor de woonboten van 

€250.000 aangevraagd. 
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6. Planning 
Een goede inhoudelijke afweging in beginsel is prioriteit boven het halen van een 

planning. ABP Zuid valt of staat met duidelijk doordachte en met partijen afgestemde 

keuzes. Daarnaast zijn een aantal thema’s, waarbij sprake is van minnelijk overleg en 

mogelijk juridische procedures die tijd vergen. Er moet echter voorkomen worden dat er 

dusdanig veel vertraging ontstaat dat partijen afhaken. Daarom is het wenselijk om na 

vaststelling met de visie concrete afspraken te gaan maken met partijen en te starten 

met de planvorming en verdere voorbereiding en uitwerking van de verschillende 

thema’s. Dat betekent echter wel dat het ABP Zuid niet alleen bij de projectleiding maar 

ook bij de andere medewerkers van Ouder-Amstel en DUO+ aandacht en prioriteit moet 

gaan krijgen. 

 

Alle thema’s zullen een eigen dynamiek en daarmee eigen planning hebben. Per 

ontwikkellocatie zal een planning worden opgesteld en ook voor de overige thema’s 

zullen afspraken met de daarbij betrokken partijen worden gemaakt over termijnen, voor 

zover dat mogelijk is. Zodra meer zicht is op de planningen van de deelontwikkelingen en 

overige thema’s, zal een overal planning worden opgesteld zodat er inzicht ontstaat 

wanneer wat staat te gebeuren. Onderstaand overzicht geeft in algemene zin een indruk 

van de stappen op hoofdlijnen en wanneer deze gaan plaatsvinden. 

 

Werkzaamheden ABP Zuid die starten in 2017 

- vaststellen ruimtelijke economische visie ABP Zuid 

- vaststellen uitvoeringsstrategie en voorkeursscenario 3 woonboten 

- in kaart brengen mogelijkheden stadsvernieuwingsurgenten 

- taxatie van de woonboten (onderdeel van het minnelijk overleg) 

- opstarten minnelijk overleg (bewoners, ontwikkelende partijen en gemeente) en 

handhavingstraject: woonboten en gebruik en bebouwing kade 

- aanwijzen Duivendrechtsevaart conform ABP 

- uitwerking ruimtelijk economische visie ten behoeve van het beeldkwaliteitsplan 

- opstellen financiële onderlegger en overleg 

- overleg (anterieure) afspraken en aanpak deelontwikkelingen 

- overleg beheer en onderhoud openbare ruimte 

 

Werkzaamheden APB Zuid die doorlopen of starten in 2018 

- minnelijk overleg en handhavingstraject woonboten en gebruik en bebouwing kade 

- onderzoek alternatieve locaties woonboten 

- vastleggen (anterieure) afspraken en planvorming deelontwikkelingen 

- opstellen en besluitvorming beeldkwaliteitsplan 

- besluitvorming financiële onderlegger en maken afspraken 

- juridische-planologische procedures deelontwikkelingen 

- overleg en voorstel beheer en onderhoud openbare ruimte 

  



Projectplan Amstel Business Park Zuid concept, 25 oktober 2017 

25 

 

7. Communicatie 
Dit project vraagt om een zorgvuldige communicatiestrategie. Hierbij is communicatie 

participatie met betrokken partijen een belangrijke factor. Omdat het ABP Zuid onderdeel 

is van een groter gebied Amstel-Arena wordt voorgesteld om samen met de gemeente 

Amsterdam eerst een overkoepelende marketingstrategie op te stellen voor het gehele 

gebied Amstel-Arena. Binnen deze overkoepelende strategie wordt voor de verschillende 

deelgebieden (De Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid en Entrada) een 

positionerings-/marketingplan opgesteld. 

 

Naast bovengenoemde strategie wordt ook een communicatieplan opgesteld voor het 

overleg door en communicatie vanuit de gemeente. Maar ook de wijze waarop de 

gemeenteraad moet worden betrokken. Door beperkt beschikbare capaciteit en andere 

prioriteiten bij DUO+ is die echter nog niet beschikbaar. 



8.b Geluidsbelastingkaarten in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai

1 Dossier 690 voorblad.pdf 

 

Commissie Ruimte 

Dossiernummer 690 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 30 november 2017 

Agendapunt 8.b 

Omschrijving Geluidsbelastingkaarten in het kader van de Europese 

richtlijn Omgevingslawaai 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 30 november 2017 

 

Toelichting 

Volgens de Europese Richtlijn Omgevingslawaai is de gemeente Ouder-Amstel verplicht om 

elke 5 jaar geluidbelastingkaarten op te stellen. De geluidbelastingkaarten brengen de 

geluidsituatie in beeld, de geluidbelasting is berekend op geluidgevoelige bestemmingen 

zoals woningen, scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen en 

geluidgevoelige terreinen. 

Voor Ouder-Amstel zijn er voor vier bronsoorten geluidbelastingkaarten opgesteld, 

namelijk: 

• Wegverkeerslawaai: de geluidbelasting van verkeer rijdend op belangrijke wegen binnen en 

rond de gemeente Ouder-Amstel, waarbij de maximum snelheid meer dan 30 km/uur 

bedraagt. 

• Industrielawaai: de geluidbelasting van gezoneerde industrieterreinen binnen en rond de 

gemeente Ouder-Amstel; 

• Vliegtuiglawaai; en 

• Spoorweglawaai. 

Andere geluidbronnen zoals burenlawaai, horeca, brommers en evenementen  vallen buiten 

de werkingssfeer van de Richtlijn. 
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Samenvatting 
In 2002 is door de Europese Commissie de Europese Richtlijn Omgevingslawaai 

vastgesteld. Europa wil met deze richtlijn de verschillende dosismaten voor geluid in 

de verschillende Europese landen harmoniseren. Bovendien worden de landen 

verplicht om eens in de 5 jaar over de geluidsbelasting in hun land te rapporteren, en 

dit ook aan het publiek openbaar te maken. In Nederland is deze richtlijn in 2004 

opgenomen in de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer. Op grond hiervan dienen 

gemeenten eens in de 5 jaar (actuele) informatie over geluidsbelasting bij het 

ministerie Infrastructuur en Waterstaat aan te leveren. 

 

Door de Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ is een programma van eisen opgesteld op 

basis waarvan offertes zijn opgevraagd. Aan het adviesbureau DGMR is opdracht 

gegeven voor het maken van geluidsbelastingkaarten en -tabellen (verder als 

kaarten/tabellen). Deze kaarten en tabellen zijn opgesteld en u treft ze als bijlage bij 

deze notitie aan. Voorgesteld wordt de kaarten en tabellen vast te stellen en na 

vaststelling aan het ministerie Infrastructuur en Waterstaat toe te sturen en ook te 

publiceren. Tevens wordt voorgesteld deze ter kennisname aan de commissie Ruimte 

aan te bieden.  

 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Op 18 juli 2002 is, als onderdeel van een nieuw Europees raamwerk voor 

geluidsbeleid, de Richtlijn Omgevingslawaai gepubliceerd (de EU-richtlijn 

Omgevingslawaai, 2002/49/EG). In Nederland is de richtlijn in 2004 opgenomen in de 

Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. 

 

Europa wil met deze richtlijn de verschillende dosismaten voor geluid in de 

verschillende Europese landen harmoniseren. 

Bovendien worden de landen verplicht om over de geluidsbelasting in hun land te 

rapporteren, en dit ook aan het publiek openbaar te maken. De richtlijn bevat de 

volgende elementen: 

- Harmonisatie van geluidsmaten en rekenmethoden; 

- Inventarisatie van de problematiek door het maken van 

geluidsbelastingkaarten. 

 

Een geluidsbelastingkaart is een weergave van gegevens omtrent een bestaande of 

voorspelde geluidssituatie in termen van een geluidsbelastingindicator, overschrijding 

van een geldende relevante grenswaarde, aantal blootgestelde personen in een 

bepaald gebied, aantal woningen dat in een bepaald gebied blootgesteld is aan 

bepaalde waarden van een geluidsbelastingindicator. Vorenstaande zal in het actieplan 

uitgebreid aan de orde komen, welke t.z.t. aan u voorgelegd zal worden. Wel kan in 

het kort worden vermeld dat de tabellen het aantal gehinderden bevatten en de 

kaarten gebieden tonen waarin bepaalde geluidsniveaus zich voordoen.    

 

Op Europees niveau is, als voornaamste doel op het gebied van geluidshinder, gesteld 

dat niemand mag worden blootgesteld aan geluidsniveaus die zijn of haar gezondheid 

en de kwaliteit van zijn/haar bestaan in gevaar brengen. Het doel van de richtlijn is, 

om op basis van prioriteiten, de schadelijke gevolgen (inclusief hinder) van 

blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen. 
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Om de schadelijke gevolgen van omgevingslawaai te bestrijden, moeten volgens de 

Richtlijn omgevingslawaai de hierboven genoemde elementen worden toegepast. 

Daarnaast moet de richtlijn een grondslag gaan bieden voor het ontwikkelen van 

Europees bronbeleid. Het gaat daarbij om aanscherping van de maximale 

geluidsniveaus (bronvermogens) van de belangrijkste bronnen. Hieronder vallen onder 

andere weg- en spoorwegvoertuigen en -infrastructuur, vliegtuigen, materieel voor 

gebruik buitenshuis en in de industrie en verplaatsbare machines. 

 

Een meer gedetailleerde uitwerking van de richtlijn is gegeven in het Besluit 

omgevingslawaai (een AMvB) en de Regeling omgevingslawaai (een ministeriële 

regeling). Hierin staan nadere regels over bijvoorbeeld de kartering en de dosis-

effectrelaties. 

 

Wat is er aan de hand? 
De geluidsbelastingkaarten en het actieplan dienen om de 5 jaar te worden 

geactualiseerd. In 2008 heeft uw college voor het eerst de kaarten en tabellen 

vastgesteld en gepubliceerd. In 2012 heeft uw college dat ook gedaan. Nu dienen de 

kaarten/tabellen voor de derde tranche te worden vastgesteld en te worden 

gepubliceerd. Nadat de kaarten/tabellen ter inzage hebben gelegen, zal het actieplan 

worden opgesteld en ter vaststelling aan uw college worden aangeboden. 

 

Bij het vorenstaande dient overigens opgemerkt te worden dat de verplichting om 

eerst de kaarten/tabellen vast te stellen en te publiceren volgt uit de wet. Het is dus 

niet mogelijk om de kaarten/tabellen en het actieplan tegelijkertijd op te stellen en 

ook vast te stellen. Tegen de vaststelling van de kaarten/tabellen is GEEN bezwaar en 

beroep mogelijk, omdat er sprake is van feitelijk handelen (vastleggen van bestaande 

situatie). 

 

Tevens dient opgemerkt te worden dat de kaarten/tabellen voor 30 juli 2017 

gepubliceerd hadden moeten worden. Deze datum hebben we niet gehaald doordat er 

nog tellingen uitgevoerd moesten worden. Er is contact geweest met het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat en zij zijn akkoord dat wij de kaarten/tabellen later 

aanleveren. (Infomil, Patrick Leenhout).  

 

Wat gaan we doen? 
De kaarten/tabellen die zijn opgesteld vaststellen en publiceren. In deze 

kaarten/tabellen zijn alle gehinderden opgenomen. De kaarten/tabellen dienen na uw 

vaststelling ook aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te worden 

aangeboden. Het ministerie verwerkt de kaarten/tabellen voor de Europese 

Commissie. 

 

Uw college is bevoegd tot het vaststellen van deze kaarten en tabellen. Nadat de 

kaarten en tabellen vastgesteld zijn moet een actieplan worden gemaakt. Een 

actieplan is nodig omdat daarin een relatie wordt gelegd met de maatregelen die 

eerder waren vastgelegd (voorgaand actieplan) en ook welke maatregelen er nu 

worden voorzien en wat daar de consequenties van zijn. Ook wordt de prioritering van 

uitvoering van de maatregelen hierin verwerkt.    

 

Voor het vaststellen van het actieplan dient u de gemeenteraad om advies te vragen.  

In verband hiermee wordt voorgesteld deze notitie en de daarbij behorende stukken 

ter kennisname aan te bieden aan de commissie. 
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Wat hebben we hiervoor nodig? 
De kaarten/tabellen zijn uit het budget (Algemene Milieuzaken/Advieskosten) dat 

beschikbaar was betaald.  

 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
De geluidsbelastingkaarten moeten gedurende 6 weken worden gepubliceerd. Ook zal, 

als hierom wordt verzocht, voor belangstellenden een bijeenkomst worden 

georganiseerd om een toelichting te geven. Echter tegen de vaststelling van de 

kaarten/tabellen is GEEN bezwaar en beroep mogelijk. Het betreft vastleggen van 

bestaande situatie (feitelijk handelen). 

 

 

Wat is het vervolg? 
De kaarten/tabellen zullen worden gebruikt om een actieplan op te stellen. Het 

actieplan moet voor juli 2018 zijn vastgesteld. Op een later tijdstip wordt u daarover 

nog geïnformeerd. 
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Cel

Peiljaar

Gegevens geluidsgevoelige objecten

Cel

Aantal woningen

Aantal andere geluidgevoelige gebouwen

Aantal geluidgevoelige terreinen

Aantal woningen voorzien van extra geluidwering

Instructie voor het invullen van gegevens

Vul alle oranje invoercellen in.

De drie oranje tabbladen bevatten invoercellen.

Als er geen gegevens beschikbaar zijn voor een bepaalde cel, laat die cel dan leeg.

Als het aantal gelijk is aan nul, vul in die cel dan '0' in. Bijvoorbeeld als er geen woningen zijn met een 

geluidbelasting groter dan 75 dB.

Geef het bestand een zinvolle naam. Tip: vervang 'gemeenten' in de bestandsnaam door de naam van uw 

eigen gemeente.

Tab Gemeenten

Tab Algemene gegevens

Rekenmethode



Cel

Aantal

Tab verschiltabellen

Let op: Bij 'Wegverkeerslawaai totaal’ vult u de aantallen geluidsgevoelige objecten in op basis van de 

cumulatieve geluidbelasting vanwege alle wegen.Voor dit onderdeel berekent u eerst de geluidsbelasting 

vanwege alle wegen. Op basis van die berekening telt u het aantal geluidsgevoelige objecten in de de 

geluidsbelastingklasse.

U telt dus niet  de aantallen objecten van de bovenstaande stedelijke, provinciale en rijkswegen bij elkaar 

op.

Dit geldt ook voor 'Spoorweglawaai totaal'.



Instructie

Het peiljaar voor de kaart is 2016.

In bepaalde gevallen zijn gegevens uit 2016 niet tijdig 

beschikbaar om de kaart tijdig te kunnen vaststellen. In dat 

geval kan worden gewerkt met de meest recente gegevens 

die beschikbaar zijn, met een extrapolatie naar 2016. Deze 

gegevens mogen niet ouder zijn dan drie jaar.

Als de kaart is gebaseerd op een ander peiljaar, verbeter dat 

in deze cel.

Vul de toegepaste rekenmethode in.

* voor weg en railverkeer is dat doorgaans SKM2.

* voor industrie is dat de HRMI

* voor luchtvaart hoeft u niets in te vullen

RWS en ProRail hebben via InfoMil een bestand beschikbaar 

gesteld voor het tellen van de geluidsgevoelige objecten. U 

geeft hier aan of u dat bestand heeft gebruikt.

Instructie

Vul het aantal woningen in de betreffende 

geluidsbelastingklasse in. U rondt deze aantallen niet 

af.
Vul het totaal aantal onderwijsgebouwen, 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, 

psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven in 

de betreffende geluidsbelastingklasse in. U rondt deze 

aantallen niet af.
Vul het totaal aantal woonwagenstandplaatsen en 

ligplaatsen bestemd voor woonschepen in de 

betreffende geluidsbelastingklasse in. U rondt deze 

aantallen niet af.
Indien beschikbaar, vul het aantal woningen in de 

betreffende geluidsbelastingklasse in die zijn voorzien 

van extra geluidwering. U rondt deze aantallen niet 

af.

Het gaat om woningen die volgens Wet geluidhinder, 

de Woningwet, de Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart 

is voorzien van extra geluidwering.

Instructie voor het invullen van gegevens

Vul alle oranje invoercellen in.

De drie oranje tabbladen bevatten invoercellen.

Als er geen gegevens beschikbaar zijn voor een bepaalde cel, laat die cel dan leeg.

Als het aantal gelijk is aan nul, vul in die cel dan '0' in. Bijvoorbeeld als er geen woningen zijn met een 

geluidbelasting groter dan 75 dB.

Geef het bestand een zinvolle naam. Tip: vervang 'gemeenten' in de bestandsnaam door de naam van uw 

eigen gemeente.

Tab Gemeenten

Tab Algemene gegevens



Instructie

Vul het aantal (ernstig) gehinderden of 

slaapverstoorden uit het peiljaar 2011 (de vorige 

ronde) in. U rondt deze aantallen niet af.

Tab verschiltabellen

Let op: Bij 'Wegverkeerslawaai totaal’ vult u de aantallen geluidsgevoelige objecten in op basis van de 

cumulatieve geluidbelasting vanwege alle wegen.Voor dit onderdeel berekent u eerst de geluidsbelasting 

vanwege alle wegen. Op basis van die berekening telt u het aantal geluidsgevoelige objecten in de de 

geluidsbelastingklasse.

U telt dus niet  de aantallen objecten van de bovenstaande stedelijke, provinciale en rijkswegen bij elkaar 

op.

Dit geldt ook voor 'Spoorweglawaai totaal'.



Algemene gegevens

Land Netherlands

Landcode NL

Agglomeratie

Naam gemeente

Contactpersonen naam telefoon fax e-mail

Contactpersoon 1 de heer Hussain 020 - 304 33 02 zefran.hussain@

duoplus.nl
Contactpersoon 2

Peiljaar

Rekenmethode wegen

Rekenmethode spoorwegen

Rekenmethode industrie

Gegevens geluidsgevoelige objecten

van InfoMil gehanteerd

Naam van het berekeningsrapport

Auteur van het berekeningsrapport

Datum van het berekeningsrapport

Digitale vindplaats van de 

geluidsbelastingkaart (link)

SRMII

HRMI

Ja

SRMII

M.2016.1064.00.R001

Amsterdam/Haarlem

Ouder-Amstel

2016

mevrouw A. Maassen-van 't Hullenaar

Algemene gegevens 23-10-2017



Rapportage voor gemeenten

Opmerkingen

Het aantal bewoners van woningen wordt berekend op basis van artikel 6 Regeling geluid milieubeheer.

Het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden wordt berekend op basis van het niet-afgeronde aantal bewoners in de geluidsbelastingklassen. 

Het percentage bewoners van woningen dat wordt gehinderd of ernstig gehinderd dan wel van wie daardoor de slaap wordt verstoord, is vermeld in Bijlage 2 Regeling geluid milieubeheer.

Rond de aantallen niet af bij het invullen

Wegverkeerslawaai

stedelijke wegen
Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal gehinderden

niet afgerond

Aantal ernstig 

gehinderden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten
Lden [dB]

55-59 1.351 3.000 624 238 0 7 1.358

60-64 419 900 277 120 0 5 424

65-69 2 0 2 1 0 0 2

70-74 0 0 0 0 0 0 0

≥75 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.772 3.900 903 358 0 12 0 1.784

Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal 

slaapverstoorden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten

Lnight [dB]

50-54 114 300 18 0 0 114

55-59 1 0 0 0 0 1

60-64 0 0 0 0 0 0

65-69 0 0 0 0 0 0

≥70 0 0 0 0 0 0
Totaal 115 300 18 0 0 0 115

Wegverkeerslawaai

provinciale wegen
Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal gehinderden

niet afgerond

Aantal ernstig 

gehinderden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten
Lden [dB]

55-59 84 200 39 15 0 0 84

60-64 58 100 38 17 0 0 58

65-69 10 0 9 4 0 0 10

70-74 0 0 0 0 0 0 0

≥75 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 152 300 86 36 0 0 0 152

Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal 

slaapverstoorden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten

Lnight [dB]

50-54 33 100 5 0 0 33

55-59 43 100 9 0 0 43

60-64 0 0 0 0 0 0

65-69 0 0 0 0 0 0

≥70 0 0 0 0 0 0
Totaal 76 200 15 0 0 0 76

Wegverkeerslawaai

rijkswegen
Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal gehinderden

niet afgerond

Aantal ernstig 

gehinderden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten
Lden [dB]

55-59 269 600 124 47 4 23 296

60-64 10 0 7 3 1 7 18

65-69 4 0 4 2 0 8 12

70-74 2 0 2 1 0 4 6

≥75 0 0 0 0 0 1 1

Totaal 285 600 137 53 5 43 0 333

Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal 

slaapverstoorden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten

Lnight [dB]

50-54 43 100 7 5 13 61

55-59 5 0 1 0 10 15

60-64 2 0 1 0 4 6

65-69 0 0 0 0 3 3

≥70 0 0 0 0 0 0
Totaal 50 100 8 5 30 0 85

Wegverkeerslawaai

totaal
Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal gehinderden

niet afgerond

Aantal ernstig 

gehinderden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten
Lden [dB]

55-59 1.850 4.100 855 326 4 23 1.877

60-64 537 1.200 354 154 1 17 555

65-69 17 0 15 7 0 8 25

70-74 2 0 2 1 0 4 6

≥75 0 0 0 0 0 1 1

Totaal 2.406 5.300 1.227 488 5 53 0 2.464

Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal 

slaapverstoorden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten

Lnight [dB]

50-54 230 500 35 5 15 250

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Gemeenten 23-10-2017



55-59 50 100 11 0 10 60

60-64 2 0 1 0 4 6

65-69 0 0 0 0 3 3

≥70 0 0 0 0 0 0
Totaal 282 600 47 5 32 0 319
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Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal gehinderden

niet afgerond

Aantal ernstig 

gehinderden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten
Lden [dB]

55-59 0 0 0 0 0 4 4

60-64 0 0 0 0 0 0 0

65-69 0 0 0 0 0 0 0

70-74 0 0 0 0 0 0 0

≥75 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 4 0 4

Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal 

slaapverstoorden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten
Lnight [dB]

50-54 0 0 0 0 1 1

55-59 0 0 0 0 0 0

60-64 0 0 0 0 0 0

65-69 0 0 0 0 0 0

≥70 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 1 0 1

Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal gehinderden

niet afgerond

Aantal ernstig 

gehinderden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten
Lden [dB]

55-59 18 0 5 1 0 0 18

60-64 4 0 2 1 0 0 4

65-69 0 0 0 0 0 0 0

70-74 0 0 0 0 0 0 0

≥75 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 22 0 6 2 0 0 0 22

Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal 

slaapverstoorden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten
Lnight [dB]

50-54 6 0 0 0 0 6

55-59 1 0 0 0 0 1

60-64 0 0 0 0 0 0

65-69 0 0 0 0 0 0

≥70 0 0 0 0 0 0
Totaal 7 0 1 0 0 0 7

Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal gehinderden

niet afgerond

Aantal ernstig 

gehinderden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten
Lden [dB]

55-59 19 0 5 1 0 6 25

60-64 4 0 2 1 0 0 4

65-69 0 0 0 0 0 0 0

70-74 0 0 0 0 0 0 0

≥75 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 23 0 7 2 0 6 0 29

Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal 

slaapverstoorden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten

Lnight [dB]

50-54 0 0 0 0 1 1

55-59 0 0 0 0 0 0

60-64 0 0 0 0 0 0

65-69 0 0 0 0 0 0

≥70 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 1 0 1

Spoorweglawaai

lokaal en regionaal spoor

Spoorweglawaai 

hoofdspoorwegen

Spoorweglawaai

totaal

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten
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Industrielawaai Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal gehinderden

niet afgerond

Aantal ernstig 

gehinderden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten
Lden [dB]

55-59 5 0 3 1 0 0 5

60-64 1 0 1 0 0 0 1

65-69 3 0 3 2 0 0 3

70-74 0 0 0 0 0 0 0

≥75 1 0 1 1 0 0 1

Totaal 10 0 7 4 0 0 0 10

Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal 

slaapverstoorden

niet afgerond

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten

Lnight [dB]

50-54 1 0 0 0 0 1

55-59 0 0 0 0 0 0

60-64 0 0 0 0 0 0

65-69 0 0 0 0 0 0

≥70 0 0 0 0 0 0
Totaal 1 0 0 0 0 0 1

Luchtvaartlawaai Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten
Lden [dB]

55-59 3 0 0 0 3

60-64 0 0 0 0 0

65-69 0 0 0 0 0

70-74 0 0 0 0 0

≥75 0 0 0 0 0

Totaal 3 0 0 0 0 3

Aantal woningen

Aantal bewoners 

afgerond op 

honderdtallen

Aantal andere 

geluidgevoelige 

gebouwen

Aantal 

geluidgevoelige 

terreinen

Aantal woningen 

voorzien van extra 

geluidwering

Totaal aantal 

geluidgevoelige 

objecten

Lnight [dB]

50-54 0 0 0 0 0

55-59 0 0 0 0 0

60-64 0 0 0 0 0

65-69 0 0 0 0 0

≥70 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Overige geluidgevoelige objecten
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Staafdiagrammen (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden 

Opmerking

U kunt deze diagrammen gebruiken bij de presentatie van de geluidsbelastingkaart aan het publiek.
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Geluidsbelastingklasse [Lden (dB)] Geluidsbelastingklasse [Lnight (dB)]
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Verschil (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden tussen peiljaren 2016 en 2011

Opmerkingen

U kunt dit overzicht gebruiken bij de presentatie van de geluidsbelastingkaart en/of van het actieplan aan het publiek.

Wegverkeerslawaai

totaal

Aantal 

gehinderden 

2016

Aantal 

gehinderden 

2011

Verschil 

gehinderden 

2016 t.o.v. 2011

Aantal ernstig 

gehinderden 

2016

Aantal ernstig 

gehinderden 

2011

Verschil aantal 

ernstig 

gehinderden 

2016 t.o.v. 2011

Lden [dB] Lden [dB]

55-59 855 929 -74 55-59 326 354 -28

60-64 354 466 -112 60-64 154 202 -49

65-69 15 75 -60 65-69 7 37 -29

70-74 2 40 -37 70-74 1 22 -21

≥75 0 0 0 ≥75 0 0 0

Totaal 1.227 1.511 -284 Totaal 488 615 -127

Aantal 

slaapverstoorden 

2016

Aantal 

slaapverstoorden 

2011

Verschil aantal 

slaapverstoorden 

2016 t.o.v. 2011

Lnight [dB]

50-54 35 64 -29

55-59 11 5 6

60-64 1 10 -9

65-69 0 0 0

≥70 0 0 0
Totaal 47 79 -32

Spoorweglawaai

totaal

Aantal 

gehinderden 

2016

Aantal 

gehinderden 

2011

Verschil 

gehinderden 

2016 t.o.v. 2011

Aantal ernstig 

gehinderden 

2016

Aantal ernstig 

gehinderden 

2011

Verschil aantal 

ernstig 

gehinderden 

2016 t.o.v. 2011

Lden [dB] Lden [dB]

55-59 5 145 -140 55-59 1 36 -35

60-64 2 119 -118 60-64 1 38 -37

65-69 0 43 -43 65-69 0 17 -17

70-74 0 36 -36 70-74 0 16 -16

≥75 0 0 0 ≥75 0 0 0

Totaal 7 343 -336 Totaal 2 107 -105

Aantal 

slaapverstoorden 

2016

Aantal 

slaapverstoorden 

2011

Verschil aantal 

slaapverstoorden 

2016 t.o.v. 2011

Lnight [dB]

50-54 0 38 -38

55-59 0 5 -5

60-64 0 14 -14

65-69 0 0 0

≥70 0 0 0
Totaal 0 57 -57

Industrielawaai
Aantal 

gehinderden 

2016

Aantal 

gehinderden 

2011

Verschil 

gehinderden 

2016 t.o.v. 2011

Aantal ernstig 

gehinderden 

2016

Aantal ernstig 

gehinderden 

2011

Verschil aantal 

ernstig 

gehinderden 

2016 t.o.v. 2011

Lden [dB] Lden [dB]

55-59 3 2 0 55-59 1 1 0

60-64 1 0 1 60-64 0 0 0

65-69 3 0 3 65-69 2 0 2

70-74 0 0 0 70-74 0 0 0

≥75 1 0 1 ≥75 1 0 1

Totaal 7 2 5 Totaal 4 1 3

Aantal 

slaapverstoorden 

2016

Aantal 

slaapverstoorden 

2011

Verschil aantal 

slaapverstoorden 

2016 t.o.v. 2011

Lnight [dB]

50-54 0 0 0

55-59 0 0 0

60-64 0 0 0

65-69 0 0 0

≥70 0 0 0
Totaal 0 0 0

Verschiltabellen 23-10-2017



Staafdiagrammen verschil (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden tussen peiljaren 2016 en 2011

Opmerkingen

U kunt deze diagrammen gebruiken bij de presentatie van de geluidsbelastingkaart en/of van het actieplan aan het publiek.

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

55-59 60-64 65-69 70-74 ≥75

A
a
n
ta

l 
b
e
w

o
n
e
rs

Geluidsbelastingklasse [Lden (dB)]

Wegverkeer toename (ernstig) gehinderden

Verschil gehinderden

Verschil ernstig gehinderden

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

50-54 55-59 60-64 65-69 ≥70

A
a
n
ta

l 
b
e
w

o
n
e
rs

Geluidsbelastingklasse [Lnight (dB)]

Wegverkeer toename slaapverstoorden

Verschil slaapverstoorden

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

55-59 60-64 65-69 70-74 ≥75

A
a
n
ta

l 
b
e
w

o
n
e
rs

Geluidsbelastingklasse [Lden (dB)]

Spoorwegverkeer toename (ernstig) gehinderden

Verschil gehinderden

Verschil ernstig gehinderden

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

50-54 55-59 60-64 65-69 ≥70

A
a
n
ta

l 
b
e
w

o
n
e
rs

Geluidsbelastingklasse [Lnight (dB)]

Spoorwegverkeer toename slaapverstoorden

Verschil slaapverstoorden

0

1

1

2

2

3

3

55-59 60-64 65-69 70-74 ≥75

A
a
n
ta

l 
b
e
w

o
n
e
rs

Geluidsbelastingklasse [Lden (dB)]

Industrie toename (ernstig) gehinderden

Verschil gehinderden

Verschil ernstig gehinderden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50-54 55-59 60-64 65-69 ≥70

A
a
n
ta

l 
b
e
w

o
n
e
rs

Geluidsbelastingklasse [Lnight (dB)]

Industrie toename slaapverstoorden

Verschil slaapverstoorden

Verschildiagram 23-10-2017


	2.a Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid (2017/69)
	1 Dossier 707 voorblad.pdf 
	1 Raadsvoorstel 2017/69: Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid 
	1 Raadsbesluit 2017/69: Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid 
	1 Concept uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid 
	1 Bijlage 1 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 
	1 Bijlage 1.1 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 
	1 Bijlage 1.2 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 
	1 Bijlage 1.3 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 
	1 Bijlage 1.4 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 
	1 Bijlage 1.5 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 
	1 Bijlage 1.6 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 
	1 Bijlage 1.7.1 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 
	1 Bijlage 1.7.2 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 
	1 Bijlage 1.7.3 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 
	1 Bijlage 1.7.4 uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABPZ 

	2.b Transformatie Entrada (2017/73)
	1 Dossier 709 voorblad.pdf 
	1 Raadsvoorstel 2017/73: Transformatie Entrada 
	1 Raadsbesluit 2017/73: Transformatie Entrada 
	1 Concept Stedenbouwkundige Visie versie 31 oktober 2017 
	1 Bijlage Concept Stedenbouwkundige Visie 

	2.c Ruimtelijke visie drie percelen nabij de Ouderkerkerplas (2017/66)
	1 Dossier 693 voorblad.pdf 
	1 Raadsvoorstel en -besluit 2017/66: Ruimtelijke visie drie percelen nabij de Ouderkerkerplas 
	1 Ruimtelijke visie locaties Holendrechterweg 

	4.b Lange termijn agenda
	1 Lange termijn agenda 

	7.a Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel  (2017/67)
	1 Dossier 695 voorblad.pdf 
	1 Raadsvoorstel 2017/67: Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel   
	1 Raadsbesluit 2017/67: Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel   
	1 Toelichting: Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel 
	1 Bijlage 1: Advies Leges aanpassing Ouder-Amstel 

	8.a Projectplan Amstel Business Park Zuid
	1 Dossier 708 voorblad.pdf 
	1 Concept projectplan ABP Zuid 

	8.b Geluidsbelastingkaarten in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai
	1 Dossier 690 voorblad.pdf 
	1 Voorstel college geluidsbelastingkaarten OA 2017.docx 
	1 M2016.06400.R001.pdf 
	1 2017_Ouder-Amstel.xlsx 


