
 
Amstel Business Park 
Verbetertraject fase 1 
Knelpuntenanalyse en 

maatregelenprogramma 
 
 

 

 

 

 

 

Oktober 2015 

  



 

2 
 

Inhoud 

Inhoud ............................................................................................................................................................ 2 

1 Inleiding .................................................................................................................................................. 3 

1.1 Het Verbetertraject Amstel Business Park ............................................................................................ 3 

1.2 Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel 2013 ...................................................................................... 4 

1.3 Doel van het Verbetertraject ABP ......................................................................................................... 5 

1.4 Werkwijze en gebruikte bronnen .......................................................................................................... 5 

1.5 Geografische reikwijdte en inbedding project ...................................................................................... 6 

1.6 Leeswijzer .............................................................................................................................................. 7 

2 Samenvatting knelpuntennalyse Amstel Business Park .......................................................................... 8 

2.1 Ruimtelijke en economische kenmerken ABP ....................................................................................... 8 

2.2 Bereikbaarheid en verkeer .................................................................................................................. 10 

2.3 Kwaliteit en veiligheid ......................................................................................................................... 11 

2.4 Juridisch-planologische situatie ABP ................................................................................................... 12 

2.5 Toekomstige ontwikkelingen en profilering ........................................................................................ 13 

3 Maatregelenprogramma ....................................................................................................................... 15 

3.1 Maatregelen ter versterking netwerk en accountmanagement ......................................................... 15 

3.2 Maatregelen Beheer en onderhoud openbare ruimte ........................................................................ 17 

3.3 Fysieke verbetermaatregelen openbare ruimte en private kavels/panden ........................................ 20 

3.4 Maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid ............................................................................ 26 

3.5 Maatregelen t.b.v. visie, profilering en marketing ABP ....................................................................... 28 

4 Vervolgtraject ....................................................................................................................................... 33 

4.1 Planning ............................................................................................................................................... 33 

4.2 Organisatiestructuur ............................................................................................................................ 34 

4.3 Financiële paragraaf ............................................................................................................................ 35 

4.4 Communicatie ..................................................................................................................................... 36 

 

  



 

3 
 

1 Inleiding 

1.1 Het Verbetertraject Amstel Business Park 

Het bedrijventerrein Amstel Business Park (ABP) heeft een belangrijke economische functie 

voor de gemeente Ouder-Amstel en de Metropoolregio Amsterdam. Het ABP zorgt ervoor 

dat de gemeente Ouder-Amstel, ondanks haar landelijke karakter, bijna evenveel inwoners 

als arbeidsplaatsen kent, namelijk 13.000. Daarmee komt de werkgelegenheids-functie uit 

op circa 1,5 (banen/beroepsbevolking), wat een zeer hoog cijfer is in vergelijking met 

gemeenten van gelijke omvang.  

De gemeente Ouder-Amstel heeft de ambitie om van het ABP een toekomstvast bedrijven-

terrein te maken. Dit wil zeggen een bedrijventerrein dat nu en in de toekomst kan voorzien 

in een aantrekkelijke werkomgeving voor werknemers en dynamische bedrijfsomgeving voor 

ondernemers. Voor de gemeente Ouder-Amstel was deze ambitie, samen met een aantal 

knelpunten, ontwikkelingen en kansen op en rond het ABP, de aanleiding om eind 2013 het 

Verbetertraject ABP van start te laten gaan.  Voor u ligt het maatregelenprogramma, waarin 

de belangrijkste knelpunten, oplossingsrichtingen en maatregelen beschreven worden.  

Dit rapport is het eindproduct van fase 1 van het Verbetertraject, een traject dat uit vier 

delen is opgebouwd, namelijk het opstellen van een Plan van Aanpak, het creëren van 

draagvlak, het maken van een knelpuntenanalyse en ten slotte het opstellen van een 

maatregelenprogramma. Fase 1 van het Verbetertraject is gericht geweest op het in gang 

brengen van het Verbetertraject en het gezamenlijk formuleren van maatregelen en 

activiteiten die nodig zijn om tot verbetering te komen. In onderstaand schema wordt 

aangegeven hoe fase 1 is opgebouwd: 

 
Fasering fase 1 Verbetertraject 

 

A. 

Plan van 
Aanpak 

 

B. 

Organisere
n & 

stroomlijne
n draagvlak 

C.  

Knelpunten-
analyse  

&  

oplossings-
richtingen 

D.  

Maatregelen 

programma  
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In fase 2 van het Verbetertraject zal de uitvoering van de maatregelen en activiteiten ter 

hand worden genomen. In het laatste hoofdstuk van dit rapport wordt hier verder op 

ingegaan. 

 

1.2 Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel 2013 

In 2013 is de Beleidsambitie Economie van de gemeente Ouder-Amstel vastgesteld. Om de 

economische ambitie handen en voeten te geven zijn zes programmalijnen gedefinieerd, 

namelijk: 

1. De versterking van het ABP; 

2. De invulling en realisatie van de Nieuwe Kern; 

3. Ondernemen in het buitengebied; 

4. Uitbouwen van de toeristisch-recreatieve potenties; 

5. Versterken van de winkelkernen; 

6. Dienstverlening en regionale samenwerking. 

Door het opstarten van het Verbetertraject ABP is de eerste programmalijn vormgegeven. 

Gezamenlijk met lokale en regionale partners wordt een maatregelenprogramma 

geformuleerd en vastgesteld, waarmee wordt aangestuurd op  het realiseren van duurzame 

concrete verbeteringen op het ABP. Voor Ouder-Amstel en voor de ondernemers op het 

terrein is het immers essentieel om te werken aan een duurzame toekomst van het ABP. Ten 

tijde van het opstarten van het verbetertraject vormde de groeiende leegstand  een punt 

van aandacht, evenals het knelpunt rondom parkeren en de (OV) bereikbaarheid. 

Tegelijkertijd concurreert het bedrijventerrein met andere bedrijventerrein (in de regio). Het 

is dus urgent te ‘investeren’ in het ABP: in tijd, in samenwerking, in het faciliteren van 

initiatieven en waar mogelijk door, samen met andere partners, te investeren en een 

heldere marktpositionering van ABP. Het uiteindelijke doel is behoud van de sterke 

werkgelegenheidsfunctie van het ABP voor de gemeente Ouder-Amstel en de regio 

Amsterdam.  

Overigens zijn ook andere programmalijnen relevant voor het ABP. Voor de bereikbaarheid 

en ruimtelijke inpassing van het ABP is een goede aansluiting op de ontwikkeling van de 

Nieuwe Kern (programmalijn 2) essentieel.  Verder zijn er op het ABP door de ligging aan de 

Amstel en de relatieve nabijheid van het centrum van Amsterdam, gecombineerd met een 

goede bereikbaarheid, ook recreatieve kansen  die benut kunnen worden (programmalijn 4). 

Het terugdringen van leegstand (programmalijn 5) met name op het gebied van 

kantorenleegstand is ook op het ABP relevant. De gemeente trekt in al deze 

programmalijnen samen op met de regionale partners, eigenaren en met gebruikers 

(programmalijn 6).  
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1.3 Doel van het Verbetertraject ABP 

Doel van het project ‘Verbetertraject ABP, fase 1’ is tweeledig, namelijk inhoudelijk en 

relationeel: enerzijds is het doel om tot zichtbare (inhoudelijke) verbeteringen te komen in 

het gebied. De inhoudelijke verbeteringen kunnen fysiek zijn maar kunnen ook betrekking 

hebben op een duidelijker positionering van het gebied en het benutten van kansen die de 

omgeving biedt. Door te streven naar fysieke verbetermaatregelen, wordt het ook mogelijk 

de subsidiemogelijkheden die er in de jaren 2014-2016 nog zijn optimaal te benutten. 

Anderzijds richt het traject zich ook op de relatie tussen de gemeente Ouder-Amstel en de 

overige stakeholders, met name de gemeente Amsterdam en de ondernemers in het gebied. 

De verwachting is dat met het projectmatig gezamenlijk doorlopen van een Verbetertraject, 

het netwerk tussen stakeholders versterkt zal worden. Hierdoor kunnen gezamenlijk 

knelpunten worden benoemd en kan een visie voor het gebied worden ontwikkeld, waarna 

de gemeente en andere stakeholders hun rol in het gebied beter kunnen oppakken.  

 

1.4 Werkwijze en gebruikte bronnen 

Van oktober tot en met december 2013 hebben  al diverse gesprekken plaatsgevonden met 

vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders op Amstel Business Park. Dit waren 

de ondernemersverenigingen OVOA, ORAM en VAZO, maar ook de beheerder van het 

gebied (stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam) en de projectleider van Grond & 

Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Er zijn afspraken gemaakt over hun deelname in 

het project, ten behoeve van het plan van aanpak, dat op 21 januari 2014 door het College 

van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld.  

Na vaststelling van het plan van aanpak is in februari 2014 een enquête verspreid in het 

gebied. Met een aantal belangrijke bedrijven in het gebied hebben gesprekken 

plaatsgevonden, om knelpunten die bedrijven signaleren zo goed mogelijk in kaart te 

brengen. In een discussiebijeenkomst, die op 11 maart 2014 in Zuidpark door de gemeente 

Ouder-Amstel is georganiseerd, zijn in aanwezigheid van de portefeuillehouder economische 

zaken, de resultaten van de enquête met de ondernemers besproken. Tijdens deze 

bijeenkomst is dieper ingegaan op knelpunten en oplossingsrichtingen. Op deze bijeenkomst 

zijn behalve de resultaten van de enquête, ook de Economische Effect Rapportage en de 

Gebiedsscan betreffende veiligheid gepresenteerd, die door de Stec-groep respectievelijk 

Allerto zijn opgesteld. In juni 2014 is op het ABP ook een KVO-B (Keurmerk Veilig 

Ondernemen - Bedrijventerreinen) traject gestart, dat wordt uitgevoerd door ORAM en 

MKB-Nederland. Het definitieve concept van dit rapport is op 24 oktober 2014 op een goed 

bezochte discussiebijeenkomst aan het bedrijfsleven gepresenteerd.  

Voor de knelpuntenanalyse, dat een bijlage is van dit maatregelenprogramma,  is gebruik 

gemaakt van diverse schriftelijke informatiebronnen. Belangrijk is op te merken dat ten 

behoeve van het nieuwe bestemmingsplan in 2008, mede in opdracht van de gemeente 
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Ouder-Amstel, een uitgebreide ruimtelijk-planologische onderlegger (d.d. 4-4-2008) is 

gemaakt door de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam. Andere 

gebruikte informatiebronnen zijn:  

- Plan van Aanpak Verbetertraject ABP fase 1 d.d. 29 januari 2014; 
- Economische Effect Rapportage ABP van de Stec-groep; 
- Bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid en bestemmingsplan Duivendrecht; 
- KBB metingen ABP oost en west (winterschouw 2014); 
- Verkeer- en Vervoersplan Zuidoostlob (VVP-ZOL) 
- Leegstandgegevens op basis van aanbod op diverse internetsites. 

 
Naast schriftelijke informatie en de genoemde enquête is ook geput uit informatie 
voortkomend uit diverse gesprekken met ondernemers, vastgoedeigenaren, beleids- en 
beheerambtenaren en bestuurders in Ouder-Amstel en omgeving, en vertegenwoordigers 
van de ondernemersverenigingen. Ook is een overleg opgestart tussen de afdelingen beheer 
van  Stadsdeel Oost en de gemeente  Ouder-Amstel. 
 

1.5 Geografische reikwijdte en inbedding project 

Het is belangrijk nauwkeurig aan te geven wat de geografische en inhoudelijke grenzen van 

dit verbetertraject zijn:   

 Het bedrijventerrein ABP voor zover dit behoort tot het grondgebied van de 

gemeente Ouder-Amstel. Dit gebied wordt min of meer omsloten door het 

spoortraject Amstel – Bijlmer Arena, Rai – Diemen-Zuid, knooppunt Amstel en het 

metrotraject Amstel – Rai.  

 Het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ten noordoosten van de afslag 

S111 (Joop Geesinkweg).  

 Het kantorengebied Entrada wordt in de analyse meegenomen. De sleutel tot 

transformatie hier ligt echter bij de vastgoedeigenaars. 

 

De reikwijdte van het Verbetertraject komt nagenoeg overeen met het plangebied van 

bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid. De kleine verschillen zijn dat 

het Verbetertraject het rijkswegenknooppunt Amstel buiten beschouwing laat, maar het 

bedrijvengebied rond de Joop Geesinkweg en Entradajuist wel meeneemt. 
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Geografische reikwijdte Verbetertraject (bron: Google, bewerkt) 
 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de knelpuntenanalyse opgenomen met  de top 5 van 

knel-/verbeterpunten en de wensen van het bedrijfsleven. De oplossingsrichtingen en 

maatregelen sluiten zo veel mogelijk aan op bestaande en concrete programma’s, 

initiatieven en dekkingsbronnen. Zowel de haalbaarheid van als het draagvlak voor de 

maatregelen neemt hierdoor toe. Hierdoor kan al op korte en middellange termijn aan de 

gebruikers zichtbaar gemaakt worden dat het Verbetertraject leidt tot daadwerkelijke 

verbeteringen, waardoor grootschaliger maatregelen voor de lange termijn ook haalbaarder 

zullen worden. 

Hoofdstuk 3 betreft het maatregelenprogramma, met daarin de belangrijkste maatregelen 

en activiteiten waaraan vanaf 2015 gewerkt zal worden door de betrokken partijen. Per 

maatregel wordt aangegeven wat het doel en beoogde resultaat is, wie de betrokken 

partijen zijn, de trekker is, wat de planning is de verwachte kosten zijn. Ook wordt vermeld 

op welke wijze er over de maatregel zal worden gecommuniceerd.  

In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe fase 2 van het Verbetertraject,  de uitvoering van het 

maatregelenprogramma, in gezamenlijkheid door betrokken partijen wordt uitgevoerd en 

gefinancierd. 
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2 Samenvatting knelpuntennalyse Amstel Business Park 

Paragraaf 2.1 beschrijft de ruimtelijke en economische kenmerken van het bedrijventerrein. 

Daaropvolgend worden de ervaren knelpunten beschreven. Deze zijn onderverdeeld in een 

aantal categorieën, namelijk; bereikbaarheid en verkeer (§ 2.2), kwaliteit en veilighei (§ 2.3), 

juridisch-planologisch (§ 2.4) en toekomstige ontwikkelingen en profilering (§ 2.5). 

 

2.1 Ruimtelijke en economische kenmerken ABP  

ABPZ is een groot (91,6 ha) en dynamisch bedrijventerrein in het hart van de Metropoolregio 

Amsterdam. Het terrein is door zijn grootte, ligging en diversiteit van groot economisch 

belang voor de regio. Ook ten opzichte van de rest van de randstad is de zuidoostelijke 

positie ten opzichte Amsterdam gunstig. Het ABP heeft een centrale ligging in de 

economische as Schiphol-Zuidas-Amstel I, II en III (Arena-gebied)  en ligt deels in de 

gemeente Ouder-Amstel en deels in de gemeente Amsterdam. Toch vormt het ABP in 

ruimtelijk en economisch opzicht één bedrijventerrein. De diversiteit aan kavelgroottes is 

enorm. De bandbreedte varieert van 50.000 m2 tot 30 m2. 

 

Plattegrond ABPZ met deelgebieden (bron: Google, bewerkt) 
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Het gebied kan worden onderverdeeld in verschillende deelgebieden.  

1. Het gebied tussen de (verlengde) Van Marwijk Kooijstraat en de A10, met daarin 

diverse grote (Zuidpark) kantoren, kleinere bedrijfsgebouwen, een tankstation en het 

Bastionhotel. 

2. Het deelgebied omsloten door de A10, metro, Van der Madeweg en Duivendrechtse 

Vaart met de Spaklerweg als belangrijkste as. 

3. Het deelgebied omsloten door de Van der Madeweg, metro (noord-zuid) en spoor 

(RAI-Duivendrecht) met de Spaklerweg als belangrijkste as en de De Flinesstraat als 

belangrijke interne weg. 

4. Het gebied aan weerzijden van de Joan Muyskenweg.  

5. Het deelgebied ten noordoosten van de A10 en de metro rondom de Joop 

Geesinkweg met voornamelijk kantoorgebouwen. 

6. Het geïsoleerd gelegen Entradagebied ten zuidoosten van de A10 en metro. 

 

Type bedrijven  

Het bedrijventerrein wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan bedrijvigheid. Op 

sommige plekken is deze bedrijvigheid grootschalig en op andere plekken is deze meer 

fijnmazig.  De belangrijkste werkgevers zijn groothandels (900 werknemers), ICT en telecom 

(700 werknemers), bouw- en installatiebedrijven (50 vestigingen met 600 werknemers), 

productiebeddrijven (450 werknemers) en automotive (300 werknemers). De totale 

werkgelegenheid op ABP is sinds 2005 flink gestegen. Het aantal arbeidsplaatsen nam met 

22 procent toe met circa 1.400 banen. Door in een volgende fase van het verbetertraject 

gedetailleerder uit te zoek in welke sectoren sprake is  van groei en in welke sectoren sprake 

is van krimp, en dit dan ook nog uit te splitsen over deelgebieden. 

Marktwaarde en vastgoed 

Op basis van bekende transacties lijkt de gemiddelde huurprijs voor bedrijfsruimte redelijk 

stabiel rond de 70 euro per m2. Vraagprijzen van kantoorruimte varieert tussen de 70 euro 

tot meer dan 150 euro per m2. De leegstand op Amstel Business Park is laag. Van de totale 

voorraad bedrijfsvloeroppervlak staat ongeveer 6% leeg. Echter op de deelgebieden Entrada 

en Joop Geesinkweg zien we een veel negatiever beeld. Hier wordt in totaal bijna 40.000 m² 

aangeboden (Funda In Business, 2014). Daarvan is ruim 82% kantoorruimte en 18% 

bedrijfsruimte. We willen er wel op wijzen dat er op Amstel Business Park sprake kan zijn van 

verborgen leegstand; ruimte die op dit moment niet via openbare kanalen en 

vastgoedwebsites wordt aangeboden, maar desalniettemin ongebruikt is.  
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2.2 Bereikbaarheid en verkeer  

Ontsluiting en bereikbaarheid 

De ontsluiting en bereikbaarheid van Amstel 

Business Park zijn simpelweg goed. De Ringweg-

Zuid (A10) doorkruist het terrein en is 

bereikbaar via op- en afrit s111. Via de A10 en 

knooppunt Amstel is ook de A2 snel te bereiken. 

Het terrein is ook bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Metrostations Overamstel en Van der 

Madeweg liggen aan de rand van het terrein. 

Buslijn 355 loopt over het terrein, richting het 

nabijgelegen treinstation Duivendrecht en 

station Amstel / Amsterdam Centraal. Op de hoofdassen van het terrein zijn ook fiets- en 

voetpaden aanwezig. Al met al ligt een groot deel van het terrein op loopafstand van een 

metro- en/of treinstation. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er ook delen zijn, waar 

deze loopafstand als ver en ook onveilig wordt ervaren, zeker in de natte en donkere 

wintermaanden. Enkele bedrijven hebben aangeven een fijnmazig OV-natransport te missen 

en in ORAM-verband te willen onderzoeken of een gezamenlijk te exploiteren pendelbus een 

oplossing kan bieden. 

Bereikbaarheid ABP in toekomst (2030) 

De Zuidoostlob, waar het ABP deel van uitmaakt, is sterk in ontwikkeling. Tot 2030 kan dit 

leiden tot in totaal 46.000 extra  inwoners en 24.000 extra arbeidsplaatsen. In 2013 is een 

Verkeer- en Vervoerplan Zuidoostlob 2020 - 2030 (VVPZO) opgesteld.  In deze paragraaf 

worden de voor ABP belangrijkste conclusies uit dit rapport genoemd.  

Spaklerweg: reconstructie gepland 

In het VVPZO wordt de doorstroming op de Spaklerweg nu al als problematisch genoemd, 

hoewel dit het deel van de Spaklerweg betreft ten noorden van het ABP (richting het 

Amstelstation). De reconstructie van de Spaklerweg is reeds gepland.  

Joan Muyskenweg: geen maatregelen nodig 

Op grond van de berekende verhouding tussen verkeersintensiteit en wegcapaciteit op de 

Joan Muyskenweg wordt hier in de toekomst een verslechtering van de verkeersafwikkeling 

verwacht. Echter zijn  vanuit het ABP zelf gezien maatregelen ten behoeve van de 

doorstroming op de Joan Muyskenweg op dit moment niet noodzakelijk.  

 

 

Spoorviaduct boven Holtenbergerweg 
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Johannes Blookerweg (toerit A10- Amstel): onderzoek in breder kader nodig 

De afwikkeling op kruispuntniveau van de toerit tot de A10 (S111) vormt in 2030 een 

aandachtspunt. Een doortrekking van de Johannes Blookerweg is weliswaar verkeerskundig 

gunstig, zo blijkt het uit VVPZO, maar leidt wel tot een forse ingreep in het bestaande 

(Entrada) kantorengebied en kan ook een beperking vormen voor woningbouw. Vanuit 

ZuidasDok bestaat er nog onzekerheid over de gewenste configuratie van knooppunt 

Amstel. De configuratie is zeer van invloed op de verkeersintensiteit op de S111/Spaklerweg 

en omgeving. In het VVPZOL is dat de Gemeente Ouder-Amstel de eerstverantwoordelijke 

partner is om nader onderzoek over het doortrekken van de Johannes Blookerweg te 

trekken. Zij doet dit gezamenlijk met RWS en de gemeente Amsterdam. 

Parkeren 

Goede parkeergelegenheid wordt op bedrijventerreinen door gebruikers over het algemeen 

als essentieel ervaren.  De parkeerdruk op ABP was hoog. Sinds het onlangs (mei 2014) 

ingevoerde betaald parkeren blijkt er nu ruim voldoende parkeergelegenheid langs de 

openbare weg te zijn. Aan de ‘transferiumfunctie’ (vreemdparkeren) van het ABP is 

grotendeels een einde gekomen. Diverse gebruikers, met name de Makro, hebben wel 

aangegeven het oneigenlijk gebruik (door niet klanten/werknemers) van openbaar 

toegankelijke privé parkeerterreinen als onaangenaam bijeffect te signaleren. Zij hebben 

aangegeven dat dit (op termijn) tot een slagboom voor hun parkeerterrein zal leiden, 

waarna alleen klanten gebruik kunnen maken van de terreinen. Bijkomend voordeel hiervan 

kan zijn dat de veiligheid hierdoor kan toenemen.  

 

2.3 Kwaliteit en veiligheid 

Kwaliteit openbare en private ruimte 

Veel bedrijven en ondernemers benoemde in de 

enquête het dagelijks beheer en onderhoud van de 

bestaande openbare ruimte als knelpunt. Kapotte 

verlichting die niet wordt vervangen, 

groenvoorziening worden soms niet bijgehouden en 

zwerfafval blijft liggen. De waardering van de 

openbare en private ruimte scoorde dan ook maar 

matig in de enquête. De uitstraling van de openbare 

ruimte kreeg een 5,7. Ondernemers hebben kritiek 

op de rommelige en onduidelijke indeling van de 

openbare ruimte,  sfeerloosheid en het tekort aan 

investeringen. Tevens stellen de ondernemers dat 

de wegen en fietspaden vol gaten zitten en belijning soms nauwelijks zichtbaar is. De 

Bedrijfsbewegwijzering 
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uitstraling van panden van anderen scoort een magere 5,8 waarbij in de toelichting woorden 

als ‘leegstand’, ‘chaotische parkeervoorzieningen’, ‘achterstallig onderhoud’ en ‘verouderde 

uitstraling’ opvallen. Slechts de uitstraling van het eigen pand scoort met een 6,8 ruim 

voldoende. 

Bevoegd gezag, eigendoms- en beheersituatie 

De grond in het Amstel Business Park Zuid is grotendeels eigendom van de gemeente 

Amsterdam en door Amsterdam in (particuliere) erfpacht uitgegeven. Het terrein ten 

noorden van de A10 is deels in eigendom van een private partij en in het zuidelijk deel is de 

grond waar de groothandel Makro staat en het braakliggende deel direct ten zuiden hiervan, 

in eigendom van NS Poort. Het bevoegd gezag ligt bij de gemeente Ouder-Amstel. Het 

beheer van de openbare ruimt ligt bij Stadsdeel Oost van de Gemeente Amsterdam. 

De bestuurlijke situatie op het ABP is complex, voor ondernemers, maar soms zelfs ook voor 

overheden zelf. Zo is het niet altijd helder wie verantwoordelijk is voor beheer en met wie er 

afspraken moeten worden gemaakt over bepaalde zaken (Ouder-Amstel en/of Amsterdam). 

Diverse partijen hebben aangeven in het verleden soms te maken te hebben gehad met 

miscommunicatie, onbegrip of weerstand in contacten.    

Veiligheid en parkmanagement 

De veiligheid op het ABP scoort een 6,3. 34% van de respondenten vindt de 

veiligheidssituatie voldoende of goed. 41% van de respondenten ziet het gebrekkige gevoel 

van veiligheid, met name ’s avonds en in de donkere wintermaanden als grootste probleem. 

25% van de respondenten heeft last (gehad) van criminaliteit en noemt zaken als (pogingen 

tot) inbraak, auto-inbraak, vernielingen, insluipers en zelfs een roofoverval. De 

veiligheidsscan van Allerto (2014) voor het terrein onderschrijft een aantal bovengenoemde 

aspecten van onveiligheid. De bereidheid bij bedrijven die de enquête hebben ingevuld om 

te betalen voor parkmanagement hangt erg af van de kosten en baten. Voorwaarden zijn 

over het algemeen: de bijdrage mag niet te hoog zijn, de gemeente moet haar werk (beter) 

blijven doen en ‘de vervuiler’ betaalt, aldus de respondenten.  

 

2.4 Juridisch-planologische situatie ABP 

Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan voor Amstel Business Park Zuid is vastgesteld in 2013. Het plan is 

vooral conserverend van aard, waarbij de gemeente Ouder-Amstel aan geeft het plan te 

willen aanpassen zodra daartoe aanleiding is. Het bestemmingsplan biedt al wel enige 

ruimte voor toekomstige ontwikkelingen aan weerszijden  van de A10. Hier is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waardoor Burgemeester en Wethouders van Ouder-

Amstel – onder voorwaarden - toestemming kunnen geven de maximale bouwhoogte te 
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verhogen van 12 meter tot maximaal 45 meter. Entrada en het deelgebied rond de Joop 

Geesinkweg zijn onderdeel van het  bestemmingsplan Duivendrecht, dat ook in 2013 is 

vastgesteld. Ook hier geldt dat de gemeente in voorkomende gevallen welwillend is te 

onderzoeken of aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk is om deze gebieden 

weer economisch in de running te krijgen. 

 

2.5 Toekomstige ontwikkelingen en profilering 

Toekomstperspectief ABPZ 

Het algemene beeld van de analyse is dat het ABPZ - ondanks verouderingskenmerken - nog 

steeds een relatief hoge commerciële waarde kent. Vanwege de uitstekende ligging van ABP 

is de verwachting dat echte verloedering niet gaat ontstaan.  Investeerders en ontwikkelaars 

zullen het ABPZ blijven vinden vanwege de aantrekkelijke ligging en de economische kracht 

in de regio. Vanwege de diversiteit van percelen en bedrijfsgebouwen kan het ABPZ goed 

inspelen op een aantal markttrends. Er zijn voldoende kleinere bedrijfsunits aanwezig die 

ZZP’ers en starters kunnen faciliteren, maar het ABPZ biedt ook een aantal grotere kavels en 

(leegstaande) gebouwen met ontwikkelings- en transformatiemogelijkheden. Het vigerende 

bestemmingsplan biedt echter beperkte mogelijkheden tot verkleuring en verdichting.    

Ontbreken helder profiel ABP 

Waar het op het ABP op dit moment wel aan ontbreekt is een heldere profilering naar 

buiten. Ondanks de centrale ligging in de metropoolregio, herkennen veel mensen het 

gebied niet als een eenheid. Amstel Business Park is nog geen ‘merk’ wat de gemiddelde 

Duivendrechter, Ouderkerker of Amsterdammer kent. Vaak kennen ze wel één of meerdere 

bedrijven op het bedrijventerrein en zijn er dus ook wel eens geweest of doorheen gereden, 

maar het bedrijventerrein zelf heeft geen eigen gezicht / profiel.  

Voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het terrein als vestigingsplaats is het 

raadzaam om dit eigen profiel beter vorm te geven en daarbij vooral gebruik te maken van 

een aantal belangrijke smaakmakers die het ABP nu al kent. Ondernemersvereniging ORAM 

kan daar (samen met de andere ondernemersverenigingen) een verbindende rol in spelen. 

Een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, ondernemersvereniging, grondeigenaar 

Amsterdam en de gemeente Ouder-Amstel is essentieel, waarbij gebruik kan worden 

gemaakt van de economische netwerken die de Metropoolregio Amsterdam biedt (Plabeka, 

Amsterdam in Business, etc.). 

Ontwikkelingen rondom ABPZ 

In de omgeving van het ABPZ vinden diverse grootschalige ontwikkelingen plaats. Ten 

noorden van het ABPZ wordt de nieuwe woonwijk Amstelkwartier door de gemeente 

Amsterdam ontwikkeld. De gemeente Ouder-Amstel ontwikkelt ten zuiden van het ABPZ De 
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Nieuwe Kern met veel woningen. Ten oosten  van het ABPZ wordt het Dorpshart van 

Duivendrecht vernieuwd en ten westen van het ABPZ krijgt de Amstelscheg meer en meer 

een landschappelijke en recreatieve functie. 

 

Ontwikkelingen omgeving (bron: Ruimtelijk-planologische onderlegger ABP-Zuid) 

Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het ABPZ. De intensivering van het ruimtegebruik 

rondom het ABPZ kan zorgen voor meer klanten voor bedrijven op het ABPZ en meer krapte 

op de bedrijfshuisvestingsmarkt, waardoor leegstand afneemt. Ook zijn deze ontwikkelingen 

rondom ABPZ een goede reden om meer aandacht te besteden aan een veilige 

representatieve uitstraling van straten als de Spaklerweg, Van der Madeweg en Joan 

Muyskenweg, zodat de verschillende woon- en werkgebieden op een goede en veilige 

manier met elkaar verbonden worden.  

Uitgangspunt moet wel zijn dat de bedrijvenfunctie op ABPZ gewaarborgd blijft en dat de 

gebruiksmogelijkheden gericht zijn op een dynamisch en toekomstbestendig 

bedrijventerrein. De gemeente, bedrijven en ontwikkelaars kunnen het economische belang 

van ABPZ versterken door te investeren in de openbare ruimte, bedrijfspanden en -

terreinen. Het is om deze reden van belang dat stakeholders op het ABPZ goed aangehaakt 

te zijn op de toekomstontwikkelingen in de hele Zuidoostlob, waarbij niet alleen het belang 

van wonen, maar vooral ook de economische functie, die het ABPZ al tientallen jaren 

vertegenwoordigt, op waarde wordt geschat.  
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3 Maatregelenprogramma 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste maatregelen en 

activiteiten die vanaf 2015 opgepakt en uitgevoerd worden om het Verbetertraject ABP tot 

een succes te maken. Sommige maatregelen en activiteiten zijn concreet en op korte termijn 

realiseerbaar, andere zijn meer op visie en ontwikkeling gericht. Dit hoofdstuk bestaat uit vijf 

paragrafen, op basis van de top vijf van knelpunten. In iedere paragraaf wordt het knelpunt 

benoemd en worden de oplossingsrichtingen beschreven zoals besproken met de 

ondernemers. Per knelpunt worden vervolgens een of meerdere maatregelen beschreven 

welke daadwerkelijk worden uitgevoerd als oplossing voor het knelpunt.   

 

3.1 Maatregelen ter versterking netwerk en accountmanagement 

Oplossingsrichting:  

De ondernemersverenigingen en diverse bedrijven pleiten voor een speciaal voor ABPZ 

aangewezen contactpersoon die liefst in opdracht van zowel de gemeente Ouder-Amstel als 

de gemeente Amsterdam  bedrijven kan adviseren, vooroverleg met ze kan voeren en die 

indien nodig als smeerolie kan functioneren binnen de gemeentelijke apparaten. Als een 

dergelijk contactpersoon ‘bekend’ wordt bij bedrijven zal dit op een groot bedrijventerrein 

als ABPZ veel werk opleveren. Dit vraagt om een actieve benadering. De contactpersoon 

dient zelf bedrijven te bellen en op bezoek te gaan. 

Een alternatief is het meer stroomlijnen van trajecten waar zowel beheer, onderhoud en 

grondzaken (gemeente Amsterdam) en vergunningen en ontheffingen (gemeente Ouder-

Amstel) mee gemoeid zijn. Idealiter zouden bedrijven op het Amstel Business Park Zuid zo 

min mogelijk geconfronteerd moeten worden met de complexe bestuurlijke situatie en 

zouden de gemeente Ouder-Amstel en gemeente Amsterdam zo veel mogelijk als ‘één loket’ 

moeten fungeren voor bedrijven.  

Zichtbaarheid en bereikbaarheid van en tussen de gemeentelijke overheden begint bij een 

goed en regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg tussen de overheden, waarbij beide 

Knelpunt 1. Overheden en bedrijven weten elkaar niet optimaal te vinden 

De complexe bestuurlijke, beheer- en eigendomssituatie blijkt in de praktijk soms tot 

verwarring te leiden tussen bedrijven, de gemeente Ouder-Amstel en de gemeente 

Amsterdam. In het verleden hebben miscommunicatie, onbegrip of weerstand in 

contacten er soms toe geleid dat knelpunten op het ABP niet aangepakt werden en 

kansen die zich op of voor het ABPZ voordeden, niet benut zijn. 

 



 

16 
 

partijen verantwoordelijk zijn voor het organiseren van dergelijk overleg en het agenderen 

van gesprekspunten. Wanneer dit overleg regelmatig plaatsvindt, wordt vertrouwen 

opgebouwd en weten partijen elkaar in de praktijk beter te vinden.  

 

A1 

Maatregel A1. Vastleggen overlegstructuur samenwerkingsverband ABPZ 

Trekker: Gemeente Ouder-Amstel als bevoegd gezag in nauwe samenwerking 

met de gemeente Amsterdam. 

Toelichting: In de tweede helft van 2014 zijn veel gesignaleerde knelpunten al 

gezamenlijk opgepakt door de betrokken partijen. In diverse overleggen zijn al 

afspraken gemaakt over concrete activiteiten en is op deze wijze is in feite al een 

start gemaakt met de uitvoering het maatregelenprogramma. De gemeenten 

Ouder-Amstel en Amsterdam hebben afgesproken in 2015 en hierna intensief te 

willen gaan samenwerken aan de ontwikkeling van het gebied op en rond het 

ABPZ en de Nieuwe Kern.   

Zowel bij de gemeente Ouder-Amstel als bij de gemeente Amsterdam heeft 

echter een groot aantal organisatorische veranderingen plaatsgevonden, die ook 

gevolgen hebben voor de uitvoering van het verbetertraject ABPZ. Het is 

essentieel dat goede afspraken gemaakt worden over het 

samenwerkingsverband met duidelijke accounthouders / trekkers vanuit de 

verantwoordelijke afdelingen die vanaf 2015 betrokken zullen zijn. De uitdaging 

in 2015 en hierna ligt - naast het uitvoeren van de hierna beschreven concrete 

maatregelen - dan ook vooral in het bestendigen en intensiveren van de 

opgebouwde contacten en het opbouwen van een op uitvoering gericht 

samenwerkingsverband. De gemeente Ouder-Amstel stelt een accountmanager 

aan voor het contact met ondernemers. Deze accountmanager onderhoudt 

contact en stemt af met de gemeente Amsterdam, die op haar beurt zorgdraagt 

voor interne afstemming. 

Planning: vanaf vierde kwartaal 2015 

Kosten: De structurele kosten van de beschikbaarheid van een accountmanager 

van de gemeente Ouder-Amstel voor het ABP wordt geraamd op 4 uur per 

week.  
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3.2 Maatregelen Beheer en onderhoud openbare ruimte 

 

Oplossingsrichting:  

Het beheer van het gebied ligt, evenals het grondeigendom, bij de gemeente Amsterdam, 

vanwege afspraken die tientallen jaren geleden gemaakt zijn. Veel bedrijven lijken dit niet te 

weten en verbazen zich hierover wanneer hen dit wordt verteld. Op zich hoeft dit geen 

probleem te zijn, maar het moet voor alle betrokkenen (gemeenten en gebruikers) wel 

duidelijk zijn wie voor wat verantwoordelijk is en wie aangesproken kan worden bij 

achterstallig onderhoud. De gemeente Ouder-Amstel dient als bevoegd gezag ook toe te zien 

op een goede uitvoering van de afspraken. Het is wenselijk regulier overleg in te bouwen op 

zowel uitvoerend als bestuurlijk niveau over de uitvoering van de gemaakte afspraken en de 

eventuele noodzaak tot bijstelling ervan.   

Knelpunt 2. Basics zijn niet op orde 

Veel bedrijven benoemen het dagelijkse beheer en onderhoud van de bestaande 

openbare ruimte als knelpunt. Kapotte verlichting wordt niet vervangen, 

groenvoorzieningen worden niet bijgehouden en zwerfafval blijft liggen. Het resultaat is 

een soms verloederde uitstraling. 
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B1 

Maatregel B1 - Periodieke  schouwen gekoppeld aan beheeroverleg / KVO 

Trekker:  gemeente Ouder-Amstel, als bevoegd gezag en juridisch wegbeheerder 

Betrokken partijen: Gemeente Ouder-Amstel, gemeente Amsterdam (Stadsdeel 

Oost), vertegenwoordigers bedrijfsleven / ORAM. Indien gewenst kunnen - ad hoc 

- ook andere afdelingen van de gemeente Amsterdam, de politie, Rijkswaterstaat, 

politie en Prorail - uitgenodigd worden voor het beheeroverleg.  

Toelichting: In aanwezigheid van bovengenoemde partijen wordt minimaal eens 

per half jaar het gebied geschouwd en hieraan een regulier beheeroverleg 

gekoppeld waarin gesignaleerde problemen worden besproken. Dit wordt 

opgepakt in het kader van het KVO-traject (Keurmerk Veilig Ondernemen). Doel is 

om knelpunten en achterstallig onderhoud in de openbare ruimte sneller te 

signaren en hier adequaat actie op te ondernemen met een beter beheer van de 

openbare ruimte als resultaat. Het betreft hier een schouw ten aanzien van “heel, 

schoon en veilig”. Deze schouw staat overigens los van de technische inspectie 

die in het kader van beheer wordt uitgevoerd.  

Planning: Tweemaal per jaar, per direct en voor onbepaalde tijd 

Kosten: Acht uur per jaar voor iedere partij (2 x 4 uur). Partijen betalen hun eigen 

personele inzet.  

Communicatie: agenda’s, verslagen en resultaten kunnen op de websites 

www.AmstelBusinessPark.nl, www.ouder-amstel.nl, www.oost.amsterdam.nl en 

www.ORAM.nl gepubliceerd worden.   

 

http://www.amstelbusinesspark.nl/
http://www.ouder-amstel.nl/
http://www.oost.amsterdam.nl/
http://www.oram.nl/
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B2 

Maatregel B2 – Optimaliseren meldsystematiek openbare ruimte 

Trekker: Gemeente Ouder-Amstel  

Betrokken partijen: Gemeente Amsterdam (Stadsdeel Oost, Afdeling Grond en 

ontwikkeling)  

Toelichting: Bewoners en bedrijven in de gemeente Amsterdam kunnen 

tekortkomingen in de openbare ruimte melden op de website 

www.amsterdam.nl (http://www.oost.amsterdam.nl/contact-adressen/). Dit 

systeem werkt niet op ABPZ. Amsterdammers kunnen meldingen ook doen via 

de website www.verbeterdebuurt.nl. De gemeente Ouder-Amstel is hierbij 

echter niet aangesloten en daarom werkt dit niet op het ABPZ. Bewoners en 

bedrijven in Ouder-Amstel doen meldingen via http://www.ouder-

amstel.nl/aanvraag?schema=meldingopenbareruimte. Meldingen over het ABPZ 

worden echter niet door de gemeente Ouder-Amstel zelf opgevolgd. Door het 

gebruik van de website verbeterdebuurt.nl ook op ABPZ mogelijk te maken, 

kunnen bedrijven meldingen via deze website gaan doorgeven. Stadsdeel Oost 

kan deze meldingen dan opvolgen.  

Planning: Onderzoek naar mogelijkheden aansluiten bij 

www.verbeterdebuurt.nl vind plaats in 2e kwartaal 2016 door gemeente Ouder-

Amstel. Met dit onderzoek wordt gewacht tot de nieuwe uitvoeringsorganisatie  

(van de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen) operationeel is. De 

uitvoeringsorganisatie zal bepalen of hierbij wordt aangesloten of andere 

meldsystemen gehanteerd worden.  

Kosten: het gebruik van verbeterdebuurt.nl is gratis voor gemeenten. Omdat 

beheerder Stadsdeel Oost deze applicatie al gebruikt hoeven er geen speciale 

maatregelen bij het stadsdeel genomen te worden om tot gebruik van op ABP 

over te gaan. De uren voor implementatie zijn: 

- 20 uur gemeente Ouder-Amstel (onderzoek wenselijkheid en implementatie)  

- 20 uur gemeente Amsterdam (implementatie nieuwe werkwijze) 

Informatie & communicatie: Links naar een ABP meldingspagina wordt geplaatst 

op de websites www.AmstelBusinessPark.nl, www.ouderamstel.nl, 

www.amsterdam.nl. Ondernemersverenigingen worden gevraagd hun leden 

hierover te informeren. I.s.m. met het KVO / beheeroverleg en 

ondernemersverenigingen worden alle bedrijven gevraagd tekortkomingen in de 

openbare ruimte actief te melden. 

http://www.amsterdam.nl/
http://www.oost.amsterdam.nl/contact-adressen/
http://www.verbeterdebuurt.nl/
http://www.ouder-amstel.nl/aanvraag?schema=meldingopenbareruimte
http://www.ouder-amstel.nl/aanvraag?schema=meldingopenbareruimte
http://www.verbeterdebuurt.nl/
http://www.amstelbusinesspark.nl/
http://www.ouderamstel.nl/
http://www.amsterdam.nl/
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3.3 Fysieke verbetermaatregelen openbare ruimte en private 

kavels/panden 

 

Oplossingsrichting:  

Het ABPZ verschiet langzaam maar zeker van kleur. Er hebben zich de afgelopen jaren 

nieuwe gebruikers gevestigd of bestaande gebruikers hebben geïnvesteerd. Dit betreft 

onder andere de Kookfabriek, G-Star en Zuidpark. Deze – vaak creatieve - bedrijven hechten 

meer belang aan een aantrekkelijke uitstraling van hun omgeving dan bijvoorbeeld op 

industrie en logistieek gerichte bedrijven. Werknemers van een aantal van deze bedrijven 

komen relatief vaker per OV naar hun werk. De verwachting is dat door de introductie van 

betaald parkeren het OV-gebruik kan toenemen. 

Vooral de nieuwe, grotere bedrijven, die aangeven dat zij verwachten de komende jaren te 

gaan groeien, pleiten voor een hoger niveau van de openbare en bebouwde ruimte. Zij 

vragen om betere verlichting, met name op (looproutes naar) metrostations, betere 

fietsstallingen en meer faciliterend straatmeubilair zoals afvalbakken en bankjes ten 

behoeve van een prettiger verblijfsruimte. Ook de ‘digitale infrastructuur’ moet op orde 

zijn1. Ook de uitstraling van panden en voorterreinen, zeker als deze leeg staan, zijn een 

doorn in het oog. Het bestrijden van leegstand en het ‘grijpen van ontwikkelkansen’ moet 

prioriteit hebben. 

ABPZ is een groot terrein en wordt geconfronteerd met complexe bestuurlijke afspraken wat 

betreft beheer en eigendom. Het gevaar is dat de omvang en complexiteit leidt tot 

terughoudendheid bij verantwoordelijke partijen als het gaat om herprofilering en 

investeringen in het gebied. Bedrijven en ondernemersverenigingen vragen de overheid 
                                                                 

1
 NB: Dat internet voor de nieuwe economie belangrijk, blijkt wel uit het feit dat in de enquêtes en de 

gesprekken, diverse bedrijven klaagden over het ontbreken van breedband in de vorm van een 

glasvezelnetwerk. In een aantal straten is slechts (duur) ADSL beschikbaar. Door vraag te bundelen kunnen 

wellicht betere proposities van glasvezelbedrijven gekregen worden, waarbij mogelijk ook een bemiddelende 

rol voor de gemeente is weggelegd. 

 

Knelpunt 3. Uitstraling van het ABP past niet bij het huidige gebruik. 

De uitstraling van openbare en private ruimte sluit niet langer aan bij het huidig en 

toekomstig gebruik van het ABP. De wijzigende bedrijvigheid op het bedrijventerrein 

vraagt om een andere inrichting van de openbare ruimte en een andere uitstraling.  
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verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer specifieke bedrijven profiteren van bepaalde 

maatregelen, is het goed mogelijk dat zij bereid zijn mee te betalen. Zij hebben er begrip 

voor dat het gebied, vanwege de omvang en de kosten die hiermee gepaard gaan, niet in 

één keer onder handen kan worden genomen, maar vragen er wel om dat inkomsten uit het 

gebied, zoals leges, parkeer- en WOZ-gelden, voor een deel weer in het gebied gestoken 

worden.  

Het bevoegd gezag (Ouder-Amstel) en de op het ABP verantwoordelijke beheerders dienen 

afspraken te maken over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op ABP, onder 

meer in de vorm van meerjareninvesteringsprogramma(‘s). Het gaat hierbij om 

meerjareninvesteringen met behulp van structurele middelen. Wees reëel en creatief in het 

vinden van dekking, door de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken met 

betrokken overheden en gebruikers. Op deze manier kan ook beter ingespeeld worden op  

bijvoorbeeld de komende twee jaar (2015, 2016) nog beschikbare HIRB-gelden. Ook kan 

inzichtelijker worden of er afspraken gemaakt kunnen worden over privaat geld voor 

investeringen waar specifieke bedrijven direct van profiteren. Een aanpak van het 

metrostation Van der Madeweg en betere verlichting naar de metrostations Overamstel en 

Van der Madeweg heeft voor veel bedrijven prioriteit.  

Daarnaast vragen bedrijven om de situatie na invoering van betaald parkeren goed te blijven 

monitoren en eventuele ongebruikte parkeervakken te benutten voor een hoogwaardiger en 

veiligere inrichting zoals trottoirs, fietsrekken, bankjes en groen. 

Met het beschikbaar komen van een Beeldkwaliteitfonds kunnen investeringen in de private 

ruimte gestimuleerd worden. 
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C1 

Maatregel C1 - Aantrekkelijke verblijfsplekken 

Trekker: gemeente Amsterdam 

Toelichting: Uit de enquête is gebleken dat er behoefte is aan het verbeteren van 

de kwaliteit van de openbare ruimte en plaatsen van straatmeubilair zoals, 

bankjes, prullenbakken en fietsnietjes en verhogen van de kwaliteit van het 

groen. In samenwerking met de ondernemers wordt er een 

ruimtelijk/inrichtingsplan opgesteld voor het creëren van aantrekkelijke 

verblijfsplekken. Op uitdrukkelijk verzoek van de ondernemers zal hiermee 

geïnvesteerd worden in de verbetering van het verblijfsklimaat voor bezoekers en 

werknemers van Amstel Business Park.  

Planning:  Vanaf het vierde kwartaal van 2015 wordt het 

ruimtelijke/inrichtingsplan ism de ondernemers opgesteld. De uitvoering zal 

plaatsen in 2016.  

Kosten: Voor het opstellen van het inrichtingsplan is  10.000 geraamd en voor de 

realisatie van de verblijfsplekken €100.000,-. De gemeenten Ouder-Amstel en 

Amsterdam hebben hiervoor een HIRB subsidie ontvangen. Tevens zal rekening 

worden gehouden met een beheerparagraaf.  

Informatie & communicatie: : Ingrepen kunnen in het beheeroverleg ABP 

besproken worden. Van deze overleggroep kunnen agenda’s, verslagen en 

resultaten op de websites www.AmstelBusinessPark.nl, www.ouder-amstel.nl, 

www.oost.amsterdam.nl en www.ORAM.nl gepubliceerd worden.   

http://www.amstelbusinesspark.nl/
http://www.ouder-amstel.nl/
http://www.oost.amsterdam.nl/
http://www.oram.nl/
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C2 

Maatregel C2 - Stimuleren beeldkwaliteit private panden / kavels 

Trekker: Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen in opdracht van de 

Stadsregio Amsterdam 

Planning: stimuleringsaanvragen vanuit het Beeldkwaliteitfonds kunnen 

aangevraagd worden tussen 1 januari 2015 en 30 september 2016.  

Toelichting: Uit de enquête is gebleken dat de kwaliteit van private panden en 

terreinen niet bijzonder hoog gewaardeerd wordt. In overleg met de Stadsregio 

Amsterdam en het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) is 

besloten om ook voor het ABP een beeldkwaliteitfonds op te richten. Eigenaren 

kunnen een stimuleringsbijdrage van € 5.000 - € 15.000 vanuit dit fonds 

aanvragen wanneer zij maatregelen treffen die de beeldkwaliteit van hun pand 

(gevel) en/of terrein ten goede komen.  

Betrokken partijen: Het PHB is uitvoerder van het beeldkwaliteitfonds. Op het 

ABP wordt voor de promotie van het fonds samengewerkt met de gemeente 

Amsterdam (Afdeling Grond en ontwikkeling), de gemeente Ouder-Amstel en de 

ondernemersverenigingen. 

Kosten: Het fonds is opgericht met met een HIRB-subsidie van in totaal  

€ 150.000 en is beschikbaar voor de bedrijventerreinen Overamstel, ABP, 

bedrijvenstrook Zuidoost en Molenkade. Een stimuleringsbijdrage aan een 

aanvrager is minimaal € 5.000,- en maximaal € 15.000,- en bedraagt maximaal 

25% van de totale investering in beeldkwaliteit. 

Informatie & communicatie: Meer informatie is te vinden op de website van het 

PHB: www.projectbureauHerstructurering.nl. Op de websites 

www.amstelbusinesspark.nl, www.ouder-amstel.nl, www.oost.amsterdam.nl en 

www.ORAM.nl kunnen links geplaatst worden. PHB maakt een brochure over 

het beeldkwaliteitfonds en verzorgt presentaties. 

http://www.projectbureauherstructurering.nl/
http://www.amstelbusinesspark.nl/
http://www.ouder-amstel.nl/
http://www.oost.amsterdam.nl/
http://www.oram.nl/
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C3 

Maatregel C3 - Opknappen omgeving metrostation Van der Madeweg 

Trekker: Stadsregio Amsterdam i.s.m. gemeente Amsterdam 

Betrokken partijen: Stadsregio Amsterdam, stadsdeel Oost en diverse afdelingen 

van de gemeente Amsterdam, gemeente Ouder-Amstel. 

Toelichting: Uit de enquête, gesprekken en de rapportage van Allerto is 

gebleken dat de uitstraling en sociale veiligheid op en rondom het metrostation 

Van der Madeweg onder de maat is. Inmiddels is al een aantal quick 

winmaatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Ook de uitbundige 

bossages kunnen met overzichtelijke inspanning op korte termijn gesnoeid 

worden. De renovatie van het station vindt plaats in de tweede helft van 2016. 

De grote verbeterslag van de omgeving van het metrostation staat voorlopig 

gepland voor 2018, aansluitend op het traject verbetering Station Van der 

Madeweg. Het is een ingewikkeld station, zodat naar voren halen helaas niet 

zinvol is. 

Planning: het renovatieplan voor het station is opgesteld en wordt uitgevoerd in 

de tweede helft van 2016. Uitvoering van de grote verbeterslag voor de 

stationsomgeving is gepland in 2018. 

Kosten: via Stadsregio Amsterdam en dienst Metro en tram. Voor een extra 

kwaliteitverbetering (bijvoorbeeld ten behoeve van looproutes van het ABP naar 

het station) kan mogelijk HIRB-subsidie worden aangevraag.  

Informatie & communicatie: Ingrepen kunnen in het beheeroverleg ABP 

besproken worden. Van deze overleggroep kunnen agenda’s, verslagen en 

resultaten op de websites www.amstelbusinesspark.nl, www.ouder-amstel.nl, 

www.oost.amsterdam.nl en www.ORAM.nl gepubliceerd worden. 

http://www.amstelbusinesspark.nl/
http://www.ouder-amstel.nl/
http://www.oost.amsterdam.nl/
http://www.oram.nl/
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C4 

Maatregel C4 - Vervanging bedrijfsbewegwijzering 

Trekker: Ondernemers 

Betrokken partijen: ORAM, Gemeente Ouder-Amstel, gemeente Amsterdam evt. 

in overleg met experts op het gebied van bedrijfsbewegwijzering. 

Toelichting: Vervanging van de bestaande, sterk verwaarloosde 

bedrijfsbewegwijzering van ORAM. Bedrijven hebben aangegeven dat zij - 

ondanks de moderne navitagieapparatuur, bedrijfsbewegwijzering in verbeterde 

vorm, op prijs stellen om de vindbaarheid in het gebied te vergroten. Dit geldt 

vooral in het gebied Wenckebachweg en Joop Geesinkweg. Deze 

bedrijfsbewegwijzering kan ook ingezet worden om het Amstel Business Park 

beter te profileren. De gemeente Amsterdam is voorstander van verwijdering 

van de verwaarloosde aanvullende bewegwijzering tenzij de ondernemers het 

systeem vervangen en een onderhoudscontract afsluiten. Het eventuele nieuwe 

systeem moet wel voldoen aan het geldend beleid van de gemeente Ouder-

Amstel en Amsterdam.  

Planning: Onderzoek mogelijkheden vindt plaats in 2015 en eventuele realisatie 

door de ondernemers in 2016. 

Kosten: voor rekening van de ondernemers. Overleg met ORAM hierover is 

gewenst. 

Informatie & communicatie: via het beheeroverleg. 
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3.4 Maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

 

Oplossingsrichting:  

De wegen op en rond het ABPZ worden intensief gebruikt door auto’s en vrachtauto’s. 

Tegelijkertijd zullen door ontwikkelingen op en rond het ABPZ steeds meer fietsers en 

voetgangers het gebied gaan doorkruisen. Op een aantal plekken in het gebied, vooral bij 

afslagen langs de Spaklerweg, leidt dit nu al tot gevaarlijke situaties. Met name de afslag 

naar de De Flinesstraat wordt door meerdere bedrijven en de politie als een blackspot 

genoemd. Ook de inrit van de Hanos is voor vrachtwagens verre van optimaal.  

Er zijn in het verleden plannen en oplossingen besproken, die om verschillende redenen 

geen doorgang hebben gevonden. Het is wenselijk dat vertegenwoordigers van de 

ondernemersverenigingen, bedrijven en de gemeenten Ouder-Amstel en  Amsterdam 

nogmaals rond de tafel gaan zitten om bekijken of er realistische maatregelen in het 

maatregelenprogramma opgenomen kunnen worden. Dit hoeft niet direct te betekenen dat 

er ‘nieuw asfalt’ aangelegd wordt, het kan ook betekenen dat bestaande infrastructuur 

slimmer gebruikt wordt en dat bijvoorbeeld zaken als zichtbaarheid en straatverlichting ten 

behoeve van langzaam verkeer verbeterd worden. In het kader van het 

maatregelenprogramma is budget beschikbaar om expertise in te huren voor het ontwerp 

van eventuele oplossingen.  

 

 

Knelpunt 4. De bereikbaarheid en verkeersveiligheid, nu en  in de toekomst, is 

onvoldoende gewaarborgd 

Investeer in bereikbaarheid en een  toekomstbestendige en veilige  infrastructuur, 

waarbij rekening gehouden wordt met het veranderende gebruik en de meer centralere 

(i.p.v. perifere) ligging van het ABPZ in de bebouwde omgeving. 
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D1 
Maatregel D1 – Herprofilering Spaklerweg (wegvak Van Marwijk Kooijstraat – 

Van der Madeweg) 

Trekker: Gemeente Amsterdam in overleg met gemeente Ouder-Amstel  

Betrokken partijen: Gemeente Amsterdam: Afdeling Grond en ontwikkeling, 

Afdeling Ruimte en duurzaamheid, Afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, 

gemeente Ouder-Amstel (verkeerscommissie), betrokken bedrijven.  

Toelichting: Door diverse partijen is aangegeven dat de toeritten van en naar de 

Spaklerweg als gevaarlijk worden beschouwd. Ten einde de verkeersveiligheid 

maar ook de bereikbaarheid c.q. doorstroming en fiets- en leefklimaat van de 

Spaklerweg te vergroten wordt voorgesteld de Spaklerweg (wegvak Van Marwijk 

Kooijstraat – Van der Madeweg, inclusief de toerit Flinesstraat) te herprofileren.   

Planning: Ontwerp en raming gereed eerste helft 2015 en opdrachtverlening 

tweede helft 2015. De uitvoering vindt plaats vanaf begin 2016 en is afgerond in 

de tweede helft van 2016.  

Kosten: De uitvoeringskosten worden geraamd op circa € 3 miljoen. Er is een HIRB 

bijdrage beschikbaar gesteld ter hoogte van €200.000,- voor de uitvoering van 

deze maatregel. 

Informatie & communicatie: via het afstemmingsoverleg. 
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3.5 Maatregelen t.b.v. visie, profilering en marketing ABP 

 

 

 

 

 

Oplossingsrichting:  

Zowel uit de gesprekken met bedrijven als de Economische Effect Rapportage van de Stec-

groep kwam naar voren dat de unieke positie van het ABPZ binnen de Metropoolregio 

Amsterdam veel meer uitgebuit kan worden. Een duidelijke profilering en marketing van het 

gebied kan daarbij helpen, waarbij het raadzaam is de branches die nu al goed 

vertegenwoordigd zijn in het gebied (B2B, Hospitality, Food & Beverages, automotive & 

duurzaamheid, creatieve industrie) en bedrijven die gebruik (willen) maken van de 

zichtlocatie langs de A10 verder te versterken, zodat het ABPZ een duidelijk profiel krijgt en 

voor deze branches dè vestigingsplaats in de Metropoolregio Amsterdam of zelfs Nederland 

kan worden2.  

Het ontwikkelen van marktconcepten en gezamenlijke marketing en profilering zijn zaken 

die vooral door bedrijven en ondernemersverenigingen opgepakt moeten worden. De 

herkenbaarheid en vindbaarheid van het ‘merk’ Amstel Business Park (Zuid) kan daarmee 

toenemen. De eerste initiatieven hiertoe zijn naar aanleiding van de discussiebijeenkomsten 

op 11 maart en 24 oktober genomen, bijvoorbeeld door het maken van de website 

www.AmstelBusinessPark.nl ten behoeve van het creëren van een gezamenlijk platform 

voor bedrijven. Een aandachtspunt is wel het beheer en onderhoud van zo’n website. 

Hierover dienen de bedrijven, het liefst onder de vlag van de ondernemersverenigingen, 

goede afspraken te maken. De overheid kan bedrijven vooral faciliteren door private 

initiatieven die passen binnen het profiel te omarmen en zo goed en snel mogelijk te 

faciliteren. Het is ook wenselijk om op termijn over een bestemmingsplan te beschikken, dat 

kan inspelen op deze profilering.  In het maatregelenprogramma kunnen bovenstaande 

activiteiten een plek krijgen. 

Het ABPZ blijft volgens het beleid van de gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam een 

bedrijvenlocatie, wat gezien haar ligging aan diverse hoofdverkeersroutes en daardoor 

multimodale bereikbaarheid logisch is.  Een duidelijker profilering van het gebied 

ondersteunt die keuze en draagt bij aan interesse van investeerders en (her-)ontwikkelaars 

in het gebied. Investeringen kunnen de aantrekkelijkheid en representatieviteit van het ABPZ 
                                                                 
 

Knelpunt 5. Het ABPZ heeft een onvoldoende helder profiel 

De goede ligging van het ABPZ wordt onvoldoende benut doordat een heldere 

profilering van het gebied ontbreekt. Een helder profiel maakt het ook mogelijk om 

beleid en regelgeving daarop beter te laten aansluiten.  

http://www.amstelbusinesspark.nl/
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verder versterken. Op deze wijze kan het ABPZ transformeren van een industrieterrein en 

enigszins anoniem doorgangsgebied naar een hoogwaardig werkgebied met een prettig 

verblijfsklimaat, zowel overdag als ’s avonds. Diversiteit in bedrijvigheid, met functies (zoals 

hotels, restaurants, cafés, experience centers) die ook open zijn buiten de kantooruren, past 

bij een dergelijk verblijfsklimaat3. Het huidige bestemmingsplan biedt hiertoe al enige ruimte 

in de vorm van wijzigingsbevoegdheden en ruim omschreven bestemmingen. De gemeente 

Ouder-Amstel heeft echter aangegeven het wenselijk te vinden om - samen met 

bedrijfsleven en publieke partners  en in samenhang met ontwikkelingen als de Nieuwe Kern 

en Amstelkwartier - een nieuwe impuls te geven aan verder ontwikkelen van een visie voor 

het Amstel Business Park Zuid, wat uiteindelijk kan uitmonden in een nieuw 

bestemmingsplan dat naadloos aansluit bij deze visie. 

Dit is voor het ABPZ en ook voor zijn omgeving van groot belang. Omdat het ABPZ meer en 

meer een centrale ligging in het stedelijke gebied zal krijgen, omringd door gebieden als het 

Amstelkwartier, Duivendrecht en haar stationsgebied, het centrumgebied Arena en de 

Nieuwe Kern, zullen ook deze gebieden profiteren van een zowel overdag als ’s avonds 

levendig en herkenbaar gebied. 

 

                                                                 
3
 De Minervahaven in Amsterdam, net ten westen van het nieuwe woongebied de Houthavens, is een goed 

voorbeeld van een werkgebied dat getransformeerd is van een puur functioneel werk(haven)gebied naar een 
representatief werkgebied met een hoogwaardig verblijfsklimaat, hetgeen goed aansluit om de te ontwikkelen 
aanliggende woonwijk in de Houthavens. 
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 E1 

Maatregel E1 - Ontwikkelen ruimtelijke en economische toekomstvisie voor het 

ABP 

Trekker: Gemeente Ouder-Amstel 

Betrokken partijen: Gemeente Ouder-Amstel, gemeente Amsterdam en 

ondernemers 

Toelichting: De gemeente Ouder-Amstel is recent gestart met het opstellen van  

een visie voor het ABPZ, die inspeelt op geconstateerd groeipotentieel. 

Uiteindelijk doel is een visie, gedragen door ondernemers, grondeigenaren en 

overheden op en rond het gebied, gevolgd door een ontwikkelingsgericht 

bestemmingsplan.  

Ook het bewaken en verbeteren van de ontsluiting Amstel Business Park (S111) in 

relatie tot Amstelkwartier en de Nieuwe Kern wordt hierin meegenomen. Dit is 

ook een van de knelpunte uit de knelpuntenanalyse. Uit het Verkeer- en 

Vervoersplan Zuidoostlob blijkt dat de doorstroming van de Spaklerweg en de op- 

en afritten naar de A10 (S111) in de toekomst vanwege ontwikkelingen zoals het 

Amstelkwartier en de Nieuwe Kern onder druk kan komen staan. Hierdoor kan 

ook de - nu uitstekende -  bereikbaarheid van het ABPZ in gevaar komen. Het is 

alleen zinvol om infrastructurele maatregelen op het hoofdnet auto te 

ontwikkelen, wanneer dit in integraal verband gebeurt. De gemeente Amsterdam 

en Ouder-Amstel hebben daarom besloten in 2015 gezamenlijk te werken aan de 

ontwikkeling de Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid. De ontsluiting van de 

verschillende deelgebieden langs de Spaklerweg en Holtenbergweg staat hierbij 

ook op de agenda. 

Planning: mei 2015 – mei 2016 

Kosten: De kosten voor het opstellen van de visie worden geraamd op € 60.000. 

Hiervoor heeft de gemeente Ouder-Amstel reeds een subsidie van Stadsregio 

Amsterdam ontvangen van € 35.000,-. De gemeente Ouder-Amstel maakt zelf 

een bedrag vrij van € 10.000. Tevens is voor deze procesmaatregelen een HIRB-

subside van €15.000 verleend. 

Informatie & communicatie: via het afstemmingsoverleg. 
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E2 

Maatregel E2 - Profilering en marketing ABP 

Trekker: Het marketen en promoten van het gebied is een zaak van eigenaren en 

ontwikkelaars. 

Betrokken partijen: Verenigde ondernemers, vastgoedeigenaren en 

ontwikkelaars, waarbij de beheergroep als overlegplatform kan dienen 

Toelichting: hoewel het Amstel Business Park in naam één bedrijventerrein is, 

wordt het door de gebruikers en bezoekers niet als zodanig ervaren. Toch heeft 

het ABP een aantal bijzondere kenmerken: 

- de zeer gunstige, zichtbare en centrale ligging in de regio Amsterdam; 

- de uitmundende ontsluiting voor auto, fiets en OV; 

- de omvang en  aanwezigheid van een groot aantal bijzondere bedrijven; 

- de relatief gunstige prijs/kwaliteitverhouding;  

- de nog aanwezige ontwikkelings- en transformatiemogelijkheden. 

Door deze kenmerken beter te promoten, kan het ABP in de markt gezet worden 

als dè vestigingsplaats voor ambitieuze bedrijven in de regio Amsterdam. De 

gezamenlijke aanpak die de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel beogen  

om tot een verdere verbetering en visievorming van het gebied te komen, biedt 

hier voldoende reden toe.  

Planning: 2016 

Kosten: N.t.b. door de ondernemers 

Informatie & communicatie: via www.AmstelBusinessPark.nl en ORAM. 

 

http://www.amstelbusinesspark.nl/
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 E3 

Maatregel E3 - Toekomstbestendig datanetwerk 

Trekker: Bedrijfsleven (vertegenwoordigd door ORAM)  

Betrokken partijen: Bedrijfsleven en in een faciliterende rol; Stadsdeel Oost  

Toelichting: Diverse bedrijven hebben in de enquête en tijdens 

discussiebijeenkomsten aangegeven dat er beperkte snelle internetverbinding 

beschikbaarheid is en dat de kosten, voor het aansluiten van hun pand/bedrijf 

op snel internet, hoog zijn. Bij een toekomsbestendig bedrijventerrein horen 

goede faciliteiten op dit gebied.   

Door aansluitmogelijkheden beter inzichtelijk te maken en vraag te bundelen 

kan voor de afnemers een kostenvoordeel worden behaald. Momenteel 

inventariseert stadsdeel Oost het bestaande digitale netwerk (en dus ook het 

ontbreken hiervan). Resultaat is een kabelkaart met bestaande internetkabels 

en leidingen en de eigenaren hiervan. Er is al bekend dat er geen UPC is op ABP. 

Mocht uit deze inventarisatie blijken dat het digitale netwerk in bepaalde 

straten te beperkt is, dan kan door het bundelen van de vraag mogelijk korting 

gerealiseerd worden voor geïnteresseerde bedrijven.  

Planning: Inventarisatie huidig netwerk is gereed. Planning aanleg en aansluiting 

wordt nader bepaald door ondernemers.   

Kosten: de aansluitkosten komen uiteindelijk voor rekening van de afnemers.  

Informatie & communicatie: via het beheeroverleg. 
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4 Vervolgtraject 

4.1 Planning 

In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de planning van de verschillende maatregelen is. 

Nr. Omschrijving Opmerkingen 

A1 Accountmanagement Doorlopend vanaf januari 2015 

B1 Beheeroverleg/KVO Doorlopen vanaf april 2015 

B2 Meldsysteem Gereed in november 2015  

C1 Aantrekkelijke 
verblijfsplekken 

Uitvoering oktober 2015 - juli 2016 

C2 Beeldkwaliteitfonds Januari 2015 - december 2016 (aanvragen tot 30 september 2016) 

C3 Metro vd Madeweg  

C4 Vervanging 
bewegwijzering 

Uitvoering september 2015 - juli 2016 

D1 Herprofilering 
Sparklerweg 

Mei 2015 - december 2016 

E1 Toekomstvisie ABP Juni 2016 - juli 2016 

E2 Profilering en 
marketing ABP 

Juni 2016 - juli 2016 (en daarna doorlopend) 

E3 Toekomstbestendig 
datanetwerk 

Afhankelijk van ondernemersinitiatieven  

 

 

  



 

34 
 

 

 

4.2 Organisatiestructuur 

De uitvoering van dit maatregelenprogramma dient ondergebracht te worden in een 

overlegstructuur. Er wordt zoveel aangesloten op de bestaande overlegstructuur, waarbij het 

Verbetertraject ABPZ zoveel mogelijk aangesloten wordt op de overlegstructuur die al voor De 

Nieuwe Kern is opgezet. Dit houdt in dat door het College van B&W van Ouder-Amstel reguliere 

Projectbesprekingen over DNK plaatsvinden, waarbij het ABPZ ook geagendeerd kan worden. Op 

regelmatige basis vind bestuurlijk overleg tussen Ouder-Amstel en Amsterdam plaats. Ambtelijk 

wordt het Verbetertraject ABPZ aangehaakt op de Projectgroep DNK, waar het ABPZ als vast 

agendapunt opgenomen kan worden. Door middel van een (reeds bestaand) wekelijks 

afstemmingsoverleg tussen Ouder-Amstel en Amsterdam komen ten behoeve van het 

Verbetertraject ABPZ de maatregelen Visievorming ABPZ, grootschaliger  fysieke ingrepen, de 

economische profilering van ABPZ en bereikbaarheid aan de orde. In de Beheergroep ABPZ, dat 

minimaal eens in de drie maanden wordt  georganiseerd, wordt het dagelijkse beheer en kleine 

fysieke ingrepen besproken en vinden de dag- en avondschouwen plaats.   

 

Bovenstaand organogram is toont de organisatiestructuur ten behoeve van het Verbetertraject 

ABPZ. In het kader van het verder vormgeven van de samenwerking tussen partijen kan besloten 

worden deze nog aan te passen als hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld van het oprichten van een 

specifiek op het ABPZ gerichte werkgroep. 

College B&W Ouder-
Amstel 

Projectbespreking DNK en ABP 

Projectgroep DNK 

ABP als vast 
agendapunt 

Afstemmingsoverleg 
Ouder-Amstel en 

Amsterdam 
Visie, profilering, 
fysieke ingrepen 

Beheergroep ABP 

incl. KVO-traject 

Bestuurlijk overleg Ouder-
Amstel en Amsterdam 

ABP als vast  
agendapunt 
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4.3 Financiële paragraaf  

Ten behoeve van de uitvoering van het Verbetertraject ABPZ is in deze paragraaf een financiële 

paragraaf opgenomen met het overzicht van de kosten, zoals bij de maatregelen genoemd. Per 

maatregel wordt aangegeven wat de kosten zijn van de maatregel, of het om proces- of 

uitvoeringskosten gaat en hoe de dekking van de kosten plaatsvindt. De financiële paragraaf is 

uitdrukkelijk geen complete begroting van het Verbetertraject ABPZ. Er zullen nog de nodige 

maatregelen nader uitgewerkt en vormgegeven moeten worden. Op dat moment zal ook een 

kostenraming en dekkingsvoorstel opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd worden.   

Nr. Omschrijving Kosten Dekking 
Ouder-
Ams. 

Dekking 
Amsterd. 

Dekking overig Opmerkingen 

A1 Accountmanagers 
ABP 

4 uur  
per week 

4 uur  
per week 

- - Structurele kosten 

B1 Beheeroverleg/ 
KVO 

Vanuit A1 Vanuit A1 8 uur - Proceskosten gedekt 
uit uren  A1 

B2 Meldsysteem 40 uur 20 uur 20 uur . Incidentele 
implementatiekosten 

C1 Kleinschalige 
investeringen in 
verblijfsklimaat 

€ 110.000 - - € 110.000 
HIRB 

Subsidies 
HIRB fysiek en proces 
2015 

C2 Beeldkwaliteit- 
fonds 

€ 150.000 
beschikbaar 

- - SRA/Provincie Bedrijven 
cofinancieren 75% 
van investering 

C3 Metro vd 
Madeweg 

n.t.b. - - Mogelijk HIRB 
fysiek 2016 

Kosten voor 
Vervoersregio en 
dienst Metro en 
tram 

C4 Vervanging 
bewegwijzering 

n.t.b. - - n.t.b. 
 

 

D1 Herprofilering 
Sparklerweg 

€ 3.000.000 - € 2.800.000 € 200.000 
HIRB fysiek 

HIRB fysiek 2015 

E1 Toekomstvisie ABP € 60.000 € 10.000 - € 35.000 SRA 
€ 15.000 HIRB 

HIRB proces 2015  

E2 Profilering en 
marketing ABP 

n.t.b. - - n.t.b. Kosten voor 
ondernemers 

E3 Toekomst-
bestendig 
datanetwerk 

n.t.b. - - n.t.b. Kosten voor 
gebruikers / 
ondernemers 

 Totaal Structureel: 
200 uur / jr 
 
Incidenteel: 
€ 3.170.000 
40 uur 

Structureel: 
192 uur /jr 
 
Incidenteel: 
€ 10.000 
20 uur 

Structureel: 
8 uur /jr 
 
Incidenteel: 
€ 2.800.000 
20 uur 

 
 
 
HIRB fysiek: € 300.000 
HIRB proces: € 25.000 
Subsidie SRA: € 35.000  
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4.4 Communicatie 
De belangrijkste doelgroepen voor de communicatie over het Verbetertraject zijn de huidige en 

toekomstige gebruikers en eigenaren van het ABPZ.Terwijl voor de interne afstemming het 

afstemmingsoverleg Ouder-Amstel-Amsterdam gebruikt wordt, is de beheergroep ABPZ voor het 

bedrijfsleven het belangrijkste overlegmoment waarop zij geïnformeerd zullen worden.  De 

boodschap die uitgedragen wordt richting deze bedrijven is dat het op ABPZ goed ondernemen is, nu 

en in de toekoms,t en dat de overheid (gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam) en bedrijfsleven 

(vertegenwoordigd door de ondernemersverenigingen Oram, Ovoa en VAZO) nauw samenwerken. 

De overheid neemt zijn verantwoordelijkheid in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, 

van het (georganiseerde) bedrijfsleven wordt verwacht dat zij dat ook doet voor de private terreinen 

en de profilering van het bedrijventerrein. 

Gezamenlijk wordt de komende tijd een ruimtelijk-economische toekomstvisie ontwikkeld, waarmee 

de uitstekende kenmerken van het ABPZ nog beter benut kunnen worden en het ABPZ zich kan 

ontwikkelen tot aantrekkelijk gebied en een verbindende schakel tussen in ontwikkeling zijnde 

gebieden. De manier waarop de communicatie richting bedrijven zal plaatsvinden over het 

Verbetertraject en de verschillende maatregelen uit dit programma hangt er af van de inhoud van de 

boodschap. Er kan gebruik gemaakt worden van de verschillende websites, namelijk 

www.AmstelBusinessPark.nl, www.ouder-amstel.nl, www.amsterdam.nl en de websites van de 

ondernemersverenigingen www.oram.nl, www.ovoa.nl en www.vazo.nl. Er kan actief contact 

geïnformeerd worden door het aanleggen een contactenbestand met emailadressen, waarmee 

bedrijven op snelle en efficiënte bereikt kunnen worden. In voorkomende gevallen kunnen bedrijven 

door een bedrijf-aan-bedrijf mailing bereikt worden. Bij maatregelen die direct betrekking hebben op 

een specifiek deelgebied kunnen bedrijven ook ‘persoonlijk’ benaderd worden. 

 

 

 

 

http://www.amstelbusinesspark.nl/
http://www.ouder-amstel.nl/
http://www.amsterdam.nl/
http://www.oram.nl/
http://www.ovoa.nl/
http://www.vazo.nl/

