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Kopie

Betreft 
Beantwoording motie: ‘verbeteren recreatieve functie Ouderkerkerplas’.

Geachte raadsleden,

Bij het participatietraject rondom de toeristische en recreatieve visie in 2020 kwam 
naar voren dat de Ouderkerkerplas onvoldoende aantrekkelijk is als recreatiegebied. De 
volgende ideeën zijn ingebracht door inwoners en de gemeenteraad en verwoord in de 
motie van VVD/CDA (27-02-2020) ‘verbeteren recreatieve functie Ouderkerkerplas’

1) Structureel verbeteren van de kwaliteit van het water en het strand  
2) Duidelijker onderscheid tussen de gebieden waar honden los mogen lopen en 
waar niet;
3) Bestaande  functies zoals de skeelerbaan beter onder de aandacht brengen
4) Gemarkeerde hardlooproutes en/of een trimbaan’;
5) Fitness-toestellen zoals in het Amsterdamse bos;
6) Avontuurlijke (natuur)speeltuin, bijvoorbeeld zoals in het Twiske
7) Voetbal en/of volleybalvoorzieningen, zoals doelen of een net;
8) Verbeteren van de veiligheidsbeleving in het gebied door goede verlichting en 
gerichte inzet van handhaving. 

In deze memo lopen we de ideeën langs en geven we aan wat de stand van zaken is. 
Wat u zult zien is dat een deel van de ideeën of aandachtspunten zijn opgepakt en tot 
(goede) resultaten hebben geleid. Een ander deel van de zaken die geld kosten 
(speelvoorzieningen en materieel) worden meegenomen in het ambitiedocument van 
het groengebied dat u voor de zomer 2023 wordt aangeboden. De manieren van 
financiering van deze nieuwe wensen zullen dan ook aan de orde komen. Het 
ambitiedocument is tot stand gekomen in samenwerking met Recreatie Noord-Holland 
(beheerder van het recreatiegebied Groengebied Amstelland), de provincie Noord-
Holland en de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.  

1) Structureel verbeteren van de kwaliteit van het water en het strand  
Een goede (zwem)waterkwaliteit is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. 
Het Groengebied Amstelland (GGA) heeft samen met de provincie diverse stappen 
genomen, om de (zwem)waterkwaliteit in de plassen en meren te verbeteren. Die 
stappen waren succesvol. 

Het (zwem)water in de Ouderkerkerplas is schoner en aantrekkelijker en de vervuiling 
is verminderd. Hierdoor is meer ruimte voor veilige waterrecreatie. De 
zwemwaterkwaliteit wordt gemonitord en de resultaten worden geactualiseerd en op 
www.zwemwater.nl geplaatst. 

Op dit moment is de waterkwaliteit gemiddeld voldoende en daarmee zal voor de 
komende vier jaar op deze website het kenmerk “voldoende’’ zichtbaar zijn. We blijven 
werken aan goede kwaliteit van het water, maar daarmee hebben hierop goede 
resultaten geboekt die de komende jaren op deze site ook zichtbaar blijven. 

http://www.zwemwater.nl/
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2) Duidelijker onderscheid tussen de gebieden waar honden los mogen lopen 
en waar niet
In 2020 heeft het GGA een nieuw besluit genomen over de regels omtrent het 
hondenlosloopgebied/routes in de Ouderkerkerplas. Hierin staan de aangepaste regels 
om te komen tot regulering van het gebruik van de recreatiegebieden. 

Daarnaast zijn in 2022 de nieuwe maatregelen geëvalueerd, op de criteria: ‘gebruik’, 
‘handhaving’ en ‘eventuele klachten’. De resultaten van de evaluatie zijn vervolgens 
aan het GGA gepresenteerd en op www.recreatienoordholland.nl geplaatst. 

Geconstateerd is dat er nu een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de gebieden 
waar honden wel en niet mogen lopen. De borden worden door de gebruikers positief 
gewaardeerd en indien mensen zich niet aan de borden houden kan er gehandhaafd 
worden. 

3) Bestaande  functies zoals de skeelerbaan beter onder de aandacht brengen
Op de website van recreatie Noord-Holland en op diverse social media is de 
skeelerroute onder de aandacht gebracht. De recreanten kunnen op een eenvoudige 
manier de nieuwste skeelerroute downloaden. Verder kunnen skeelerfanaten zich via 
www.knsb.nl inschrijven voor een wedstrijd. 

4) Gemarkeerde hardlooproutes en/of een trimbaan
In het Ambitiedocument 2023 – 2033 staat opgenomen om het aanbod van beweeg- 
en spelvoorzieningen in het gebied te vergroten. Het document wordt in 2023 aan het 
recreatieschap Groengebied Amstelland ter besluitvorming aangeboden. 

5) Fitness-toestellen zoals in het Amsterdamse bos
Halverwege juli 2022 is bij de Ouderkerkerplas tijdelijk een mobiele beweegbank 
geplaatst. De bank is bedoeld om uit te rusten, van de omgeving te genieten en te 
sporten. De beweegbank is in samenwerking met de gemeente, Recreatie Noord-
Holland en IPitup gerealiseerd. Verder is in het Ambitiedocument 2023 – 2033 
opgenomen om het aanbod van beweeg- en spelvoorzieningen in het gebied te 
vergroten. Het document wordt in 2023 aan het recreatieschap Groengebied 
Amstelland ter besluitvorming aangeboden. 

6) Avontuurlijke (natuur)speeltuin, bijvoorbeeld zoals in het Twiske
In het Ambitiedocument 2023 – 2033 is opgenomen, om het aanbod van beweeg- en 
spelvoorzieningen in het gebied te vergroten. Het document wordt in 2023 aan het 
recreatieschap Groengebied Amstelland ter besluitvorming aangeboden. 

7) Voetbal en/of volleybalvoorzieningen, zoals doelen of een net; (Een 
volleybalvoorziening is aanwezig met net. 
In het Ambitiedocument 2023 – 2033 is opgenomen, om het aanbod van beweeg- en 
spelvoorzieningen in het gebied te vergroten. Het document wordt in 2023 aan het 
recreatieschap Groengebied Amstelland ter besluitvorming aangeboden. 

8) Verbeteren van de veiligheidsbeleving in het gebied door goede verlichting 
en gerichte inzet van handhaving. 
In samenwerking met de gemeente, Duo+, Recreatie Noord-Holland (beheerder van 
het recreatiegebied Groengebied Amstelland), het recreatieschap Groengebied 
Amstelland en de ondernemer is in 2021 een strandpaviljoen gerealiseerd. Het 
strandpaviljoen ligt aan de noordzijde van de Ouderkerkerplas. Met de komst van het 
paviljoen nodigt het gebied de recreanten uit de Ouderkerkerplas – ook in de 
avonduren – te bezoeken.  

http://www.recreatienoordholland.nl/
http://www.knsb.nl/


pagina 3 van 4

8.1) Verlichting Ouderkerkerplas
De toegangspaden richting het horecapaviljoen ‘aan de Plas’ zijn momenteel niet 
verlicht. Vanuit de ondernemer, de raad en recreanten is de wens geuit om verlichting 
te plaatsen. Dit in kader van het verbeteren van het veiligheidsgevoel in het gebied. De 
verlichting heeft als doel om in de avond en de donkere dagen bepaalde looproutes te 
accentueren. 

Het plaatsen van verlichting in het hele recreatiegebied niet wenselijk. Dit komt 
voornamelijk omdat het gebied is ingericht als een dagrecreatievoorziening. Deze 
kaders zijn ook meegegeven door het dagelijks bestuur van Groengebied Amstelland. 
Hierop is door het GGA een uitzondering gemaakt voor het toegangspad naar de 
Watersportvereniging Ouderkerkerplas. In 2012 zijn hier lage stevige paaltjes met 
energiezuinige ledverlichting aangebracht. 

Tegelijkertijd begrijpt het Groengebied het belang om in te spelen op de actuele 
ontwikkelingen zoals de komst van het paviljoen, het stijgende aantal bezoekers,  het 
veiligheidsgevoel en oplopende drukte. In samenwerking met de gemeente en 
Recreatie Noord-Holland zijn de mogelijkheden geïnventariseerd om verlichting te 
plaatsen. 

Uit deze analyse is naar voren gekomen dat langs de voetpaden naar de parkeerplaats 
en de fietsenstalling, over een lengte van plm. 300m (lage) accentverlichting geplaatst 
kan worden. Bij de fietsenstalling en parkeerplaats is ruimte voor een lichtmast. Het 
uitgangspunt voor het ontwerp van de voetpadverlichting voor het strandpaviljoen ‘Aan 
de Plas’ is een vergelijkbare met die van de Watersportvereniging. 

De kosten voor de aanleg van de verlichting en de lichtmast zijn geraamd op € 30.000. 
Van deze totale kosten wordt er € 10.000 gedekt uit de Gemeenschappelijke Regeling 
(Groen Gebied Amstelland). Van de resterende raming wordt een bijdrage van de 
exploitant gevraagd. Hierover zijn wij met de ondernemer in gesprek. Pas nadat 
overeenstemming wordt bereikt met de exploitant wordt de verlichting geplaatst. 
Concrete plaatsing is bovendien afhankelijk van levering en beschikbaarheid van een 
aannemer.

8.2) Handhaving
In 2021 is een handhavingsarrangement tussen politie, gemeente en GGA opgesteld en 
bestuurlijk ondertekend. Uitgangspunt van dit handhavingsarrangement is zorgen dat 
de handhaving eenduidig en consistent wordt uitgevoerd. Vooral op het gebied van 
preventie zijn voordelen te behalen. Overige redenen om met een 
handhavingsarrangement te werken zijn:

• meer efficiency in samenwerking tussen diverse handhavingspartners in de 
gemeente Ouder-Amstel;

• geconstateerde overtredingen krijgen opvolging die qua intensiteit past bij de 
ernst van de overtreding;

• de ‘overtreder’ weet welke maatregel van de overheid valt te verwachten op een 
overtreding

Daarnaast is er nu meer aandacht bij het bestuur en de organisatie van het 
Groengebied Amstelland voor handhaving. Er zijn afspraken gemaakt over de 
inzetbaarheid en aanwezigheid van handhavers op de momenten waarop het er toe 
doet. Ook is er een portefeuillehouder Handhaving binnen het bestuur aangewezen. 

Bijlage(n)
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