
 

Motie verbeteren recreatieve functie Ouderkerkerplas

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen op donderdag 27 februari 
2020,

Kennisgenomen hebbende van:

 De Visie recreatie en toerisme Ouder-Amstel 2035 

Constaterende dat:

 Tijdens de participatieavond voor de visie diverse inwoners aangaven dat de 
Ouderkerkerplas onvoldoende aantrekkelijk is als recreatiegebied vanwege het 
ontbreken van faciliteiten, overlast van ganzen/honden en slechte waterkwaliteit;  

 De ruimte rondom de plas nog niet is ingericht op het uitnodigen tot het sporten;
 Bewoners hebben aangegeven in de avonduren geen gebruik te maken van het 

gebied vanwege een gevoel van onveiligheid;

Van mening zijde dat:

 De Ouderkerkerplas als sport- en recreatiegebied nog onvoldoende benut wordt door 
de bewoners van Ouder-Amstel;

 Sport en bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl (nog) beter toegankelijk 
moet worden gemaakt voor iedereen;

 Het belangrijk is dat het gebied meer uitnodigend wordt om te sporten en te 
recreëren (ook in de avonduren);



Verzoekt het college:

 Om in het vervolgproces specifiek aandacht te besteden aan het uitwerken van 
plannen om de recreatieve en sportieve functie van de Ouderkerkerplas te vergroten 
met behoud van de ecologische functies die het gebied heeft;

 Om daarin de volgende ideeën te betrekken:
o Structureel verbeteren van de kwaliteit van het water en het strand;
o Duidelijker onderscheid tussen de gebieden waar honden los mogen lopen en 

waar niet; 
o Bestaande functies zoals de skeelerbaan beter onder de aandacht te 

brengen;
o Gemarkeerde hardlooproutes en/of een trimbaan;
o Fitness-toestellen zoals in het Amsterdamse bos;
o Avontuurlijke (natuur)speeltuin, bijvoorbeeld zoals in het Twiske;
o Voetbal en/of volleybal voorzieningen, zoals doelen of een net;
o Verbeteren van de veiligheidsbeleving in het gebied door goede verlichting en 

gerichte inzet van handhaving
 Om voor financiering van de benodigde investering ook te denken aan Crowdfunding 

of een sponsorloop;

En gaat over tot de orde van de dag.
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