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RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 

 

 

Nummer 2019/30 
 

datum raadsvergadering : 6 juni 2019 

onderwerp : Aanwijzing Gezellenhuis o.g.v. Wet 

voorkeursrecht gemeenten 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 29 april 2019 

Samenvatting 
Op 12 maart 2019 is door het college van burgemeester en wethouders een 

voorlopig voorkeursrecht gevestigd op het perceel waarop het Gezellenhuis is 

gesitueerd. Al sinds 2009 vinden gesprekken plaats over het toekomstige gebruik 

van het gebied en de noodzakelijke restauratie van het Gezellenhuis. Een langdurig 

proces dat niet heeft geleid tot definitieve planvorming met de gemeente. In de 

tussentijd is het Gezellenhuis meer en meer in verval geraakt en thans is restauratie 

zeer spoedig noodzakelijk. Bovendien heeft het bestuur van de gemeente Ouder-

Amstel een gemengde- of horecabestemming aan het Gezellenhuis en het 

omliggende gebied toebedacht o.a. ter bevordering van het toerisme zoals 

beschreven in de (Concept-)visie 2030 Ouder-Amstel en de Beleidsambitie 

Economie Ouder-Amstel 2013. Belangrijk is in ieder geval dat het Gezellenhuis weer 

publiekstoegankelijk wordt. Om deze redenen wordt het noodzakelijk geacht een 

voorkeursrecht te vestigen. Binnen drie maanden of zoveel eerder na het vestigen 

van het voorlopig voorkeursrecht moet de gemeenteraad een besluit nemen tot 

aanwijzing. Voorgesteld wordt dit besluit (op grond van artikel 5 Wvg) te nemen. 
 



Wat is de juridische grondslag? 
 

Artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
 

Het Gezellenhuis is sinds 1999 een Rijksmonument en eigendom van de Urbanuskerk 

(thans na fusie: RK. Parochie Amstelland). Al sinds 2009 vinden gesprekken plaats over 

de restauratie van het Gezellenhuis en het toekomstige gebruik ervan (inclusief 

omliggende gebied). Dit proces duurt dus al zeer lang en intussen is het leegstaande 

Gezellenhuis meer en meer in verval geraakt. In de motie “Restauratie Gezellenhuis” van 

11 oktober 2018 is het college opgeroepen naar mogelijkheden te zoeken om het 

Gezellenhuis te restaureren en te behoeden voor verder verval. Een recent bezoek van 

een adviseur Architectuurhistorie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 

uitgewezen dat de toestand van het Gezellenhuis zeer zorgwekkend is en dat op korte 

termijn restauratie van het Gezellenhuis noodzakelijk is. Wanneer restauratie uitblijft kan 

de bouwkundige situatie van met name de houten feestzaal dermate verslechteren dat 

de schade onherstelbaar wordt en de oorspronkelijke feestzaal niet behouden kan 

blijven. Een dergelijke ingrijpende wijziging kan zodanige gevolgen hebben dat de status 

van Rijksmonument in het geding komt. 

 

Daarnaast zijn binnen het bestuur van de gemeente Ouder-Amstel het afgelopen 

decennium gewijzigde inzichten ontstaan over de inpasbaarheid van de thans 

voorliggende plannen voor het perceel. Gelet op de (Concept-)visie 2030 Ouder-Amstel 

en de Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel – wordt een gemengde bestemming dan 

wel een horecabestemming toebedacht aan het perceel (en omliggende gebied). Gezien 

de motie “Visie gebied Schoolweg Noord” van 18 april 2019 zal de visie met betrekking 

tot de parochietuin en het Gezellenhuis nog verder worden aangescherpt. 

 

De aan het perceel toebedachte bestemming en de kritieke status van het Gezellenhuis 

hebben ertoe geleid dat op 12 maart 2019 door het college van burgemeester en 

wethouders op grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten een voorlopig 

voorkeursrecht is gevestigd. Middels dit voorkeursrecht wordt de gemeente Ouder-

Amstel in staat gesteld haar positie bij de grondverwerving ten behoeve van de 

verwezenlijking van het ruimtelijk beleid in te nemen.. Het voorkeursrecht maakt het 

voor gemeenten dus mogelijk om met grondeigenaren en, indien relevant, 

projectontwikkelaars te onderhandelen. Gemeenten verkrijgen bij de vrijwillige te koop 

aanbieding van onroerend goed door eigenaren namelijk een voorkeurspositie en de wet 

verschaft hiermee in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke plannen op lange 

en/of middellange termijn een passief verwervingsinstrument, naast de mogelijkheid van 

onteigening. Daarnaast dient het voorkeursrecht tevens als beschermingsinstrument, 

waardoor ongewenste verkopen, al dan niet bedoeld als speculatie, kunnen worden 

tegengegaan.  

 
Wat is er aan de hand? 

 
Naast dat het prioriteit heeft om het Gezellenhuis zo spoedig mogelijk te restaureren, is 

het tevens van belang dat het Gezellenhuis weer in gebruik genomen wordt. De huidige 

plannen van de projectontwikkelaar beogen onder meer een ontwikkeling van vier 

appartementengebouwen in een villa-achtige setting bestaande uit geschakelde 

gebouwen in de parochietuin alsook een restauratie van het Gezellenhuis met een 

aanbouw van woningen eromheen.  

 

Ten aanzien van deze plannen wordt echter veel weerstand van omwonenden 

ondervonden. Een veel voorkomende reactie is dat het historisch perspectief ontbreekt 

en dat de plannen voor het gebied niet passen ten opzichte van het beschermd 

dorpsgezicht. Bovendien zijn ook binnen het bestuur van de gemeente Ouder-Amstel het 
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afgelopen decennium gewijzigde inzichten ontstaan over de inpasbaarheid van de 

voorliggende plannen. De locatie van het Gezellenhuis vormt de schakel tussen 

Ouderkerk-Zuid en het cultuurhistorische dorp en vraagt daarom om een zorgvuldige 

invulling. Binnen de gemeenteraad wordt voor de voorliggende plannen inmiddels geen 

steun meer gevonden. 

 

Om bovengenoemde reden geniet het thans de voorkeur van het college het gebruik 

(gedeeltelijk) terug te brengen naar (een deel van) het oorspronkelijke gebruik, namelijk 

horeca. Mogelijk zal deze functie worden verbreed naar een gemengde bestemming. Een 

horecavoorziening zou in ieder geval de mogelijkheid tot exploitatie bieden en zou op 

deze locatie bovendien in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de toeristische 

aantrekkingskracht van Ouder-Amstel, zoals beschreven in de (Concept-)visie 2030 

Ouder-Amstel en de Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel. 

 

Uit de beleidsambitie blijkt onder andere dat Ouder-Amstel in de komende jaren de 

functie als groene achtertuin van Amsterdam wil uitbouwen, door zowel een aantrekkelijk 

aanbod te hebben voor Amsterdamse recreanten als voor de toeristen die -naast de 

binnenstad- ook interesse hebben voor Nederlandse natuur en buitengebied. Uitbouw van 

de diversiteit in aanbod en het sterker verbinden van de trekpleisters geeft een impuls 

aan de aantrekkelijkheid van het Amstelland voor bezoekers. Het dorp Ouderkerk aan de 

Amstel, waarin het Gezellenhuis is gelegen, vormt één van de grote trekpleisters van 

Ouder-Amstel en Amstelland. De ambitie is om de commerciële mogelijkheden van deze 

trekpleisters optimaler te benutten en om de individuele trekpleisters met elkaar te 

verbinden. 

 

De dorpskern Ouderkerk aan de Amstel kan verder toeristisch worden ontwikkeld door 

verbreding van het voorzieningenaanbod gecombineerd het (commercieel) ontwikkelen 

van toeristische trekpleisters. Een passend voorzieningenaanbod omvat onder meer 

hoogwaardige horeca. Versterking van de toeristische functie (meer bezoekers en 

bestedingen) is cruciaal om het voorzieningenniveau in de kernen op peil te houden. Dat 

is ook voor de inwoners van Ouder-Amstel een belangrijke factor voor hun woongenot. 

 

Een toeristische functie voor het perceel is om bovengenoemde redenen reëel en 

haalbaar. 

 

Wat gaan we doen? 
 

Op grond van artikel 6, eerste lid van de Wet voorkeursrecht gemeenten vervalt de 

voorlopige aanwijzing van het college van burgemeester en wethouders na drie maanden 

van rechtswege of op een eerder moment wanneer een besluit van de gemeenteraad tot 

aanwijzing ingevolge artikel 3, 4 of 5 in werking treedt. Het is dus van belang dat de 

gemeenteraad binnen drie maanden na de voorlopige aanwijzing het definitieve 

voorkeursrecht vestigt. Het college stelt u daarom voor een voorkeursrecht te vestigen 

op grond van artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten op het perceel waarop het 

Gezellenhuis staat. Het betreft het perceel Rondehoep Oost 29 en 29 A, kadastraal 

bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie G, nummer 1405. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
 
Handhaving op basis van de Erfgoedwet 

Aangezien het Gezellenhuis een Rijksmonument is, rust op de eigenaar een verplichting 

ten aanzien van de instandhouding ervan. Op grond van artikel 10.18 Erfgoedwet  

is het verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen, of daaraan 

onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is. Uit 

jurisprudentie volgt dat deze verplichting niet zo ver gaat dat hieronder ook algehele 

renovatie of iets dergelijks moet worden verstaan. Het gaat (slechts) om een verbod op 

een actieve of passieve verwaarlozing die het voortbestaan van het 
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monument in gevaar brengt. Het wind- en waterdicht maken zou blijkens jurisprudentie 

voldoende kunnen zijn om de instandhouding te waarborgen; mogelijke ernstige 

financiële gevolgen voor de eigenaar van het treffen van de maatregelen hoeven geen 

reden zijn om van handhaving af te zien. In mei 2018 is een verzoek tot handhaving door 

een inwoner ingediend. Een aanschrijving op basis van de Erfgoedwet is in voorbereiding. 

Aangezien de parochie de eigenaar is van het Gezellenhuis, dient handhavend optreden 

(bijvoorbeeld een last onder dwangsom) aan de kerk te worden gericht. Dergelijk 

handhavend optreden kan er toe leiden dat de instandhouding van het gebouw 

gewaarborgd is, maar is gelet op het voorgaande geen waarborg dat het gebouw 

daadwerkelijk in goede staat zal verkeren en geschikt is voor gebruik. 

 

Onteigening 

Onteigening is alleen mogelijk als de overheid met het plan aantoonbaar het algemeen 

belang dient. De overheid mag het belang niet op een andere manier kunnen realiseren. 

Eigenaar heeft bovendien recht op zelfrealisatie (als hij kan aantonen dat hij het plan zelf 

kan realiseren). Onteigening is onder meer mogelijk ten behoeve van de uitvoering van 

een bouwplan, dan wel een plan van werken, geen bouwwerken zijnde, of een plan van 

werkzaamheden voor het opheffen van ernstig achterstallig onderhoud in het belang van 

de volkshuisvesting (art. 77Onteigeningswet). Dat laatste kan alleen, als hiervoor een 

aanschrijving, dan wel een bestuursdwangbesluit of oplegging van een last onder 

dwangsom wegens overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 1a, 1b, 7b of 13 

van de Woningwet onherroepelijk is geworden. 

Aangezien het Gezellenhuis (dan wel de renovatie ervan) geen belang van de 

volkshuisvesting dient, staat de variant m.b.t. een plan voor opheffen van achterstallig 

onderhoud niet open. Wel zou denkbaar zijn dat onteigening wordt gestart op basis van 

een bouwplan ten behoeve van een functiewijziging (in combinatie met renovatie) van 

het Gezellenhuis, bijvoorbeeld ten behoeve van de beoogde gemengde en/of horeca 

invulling. Onteigening is echter een uiterste middel, dit zal dus wel een goed uitgewerkt 

bouwplan en een goede motivering vergen. Onteigening is niet mogelijk wanneer de 

eigenaar kan aantonen dat hij zelf in staat is om het plan te realiseren (recht op 

zelfrealisatie). Een onteigeningsprocedure kent op hoofdlijnen de volgende stappen: 

- Eerst moet minnelijk worden geprobeerd tot aankoop van de gronden over te gaan. 

- Vervolgens (als dat niet lukt) moet een onteigeningsplan worden vastgesteld, in dit 

geval (wellicht) op basis van een bouwplan ten behoeve van functiewijziging en 

renovatie van het Gezellenhuis). Dit proces kan jaren in beslag nemen. 

 

 

Wet voorkeursrecht toepassen 

In reactie op de voorlopige aanwijzing door het college is op 1 april 2019 door 

projectontwikkelaar Van Amt een bezwaar op voorhand ingediend waarvan de gronden 

nog onbekend zijn. Door de eigenaar van het perceel (Parochie RK Amstelland) is op 25 

april 2019 een zienswijze ingediend. 

 

De Parochie RK Amstelland voert in hoofdlijnen aan dat het voorkeursrecht in dit geval 

niet had mogen worden toegepast. Het zou een vergaande inbreuk maken op het 

eigendomsrecht van de Parochie, omdat de Parochie in haar verkoopmogelijkheden 

beperkt zou worden. Daarbij zou het niet zijn bedoeld om commerciële horeca mogelijk 

te maken. Daardoor zou een derde partij in staat worden gesteld commerciële 

activiteiten uit te gaan oefenen in het Gezellenhuis. Het college zou de belangen van 

deze derde partij boven stedenbouwkundige en planologische belangen hebben verkozen. 

Tenslotte zou het voorkeursrecht niet bedoeld zijn om een verwaarloosd pand te kunnen 

onderhouden en bovendien zou het vestigen van een voorkeursrecht meer vertraging in 

de restauratie met zich meebrengen. 

 

De Wvg biedt de gemeente de mogelijkheid om meer grip te krijgen op de grondmarkt. 

Het voorkeursrecht dient (onder meer) ter verwezenlijking van een bepaalde bestemming 

en biedt de gemeente de regiefunctie over de gewenste ontwikkeling. Met het 
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voorkeursrecht kan namelijk worden gestuurd op bijvoorbeeld doorlooptijd en ruimtelijke 

kwaliteit. Hierbij heeft de wetgever bij de totstandkoming van de Wvg het met het 

vestigen van een voorkeursrecht te dienen algemene belang afgewogen tegen het 

individuele financiële belang van de betrokken grondeigenaren, zodat het enkele 

financiële belang niet meer afzonderlijk in de afweging hoeft te worden betrokken. Het 

voorkeursrecht verplicht de Parochie niet tot verkoop. Het voorkeursrecht kan dus alleen 

worden ingeroepen indien de Parochie vrijwillig besluit tot verkoop. De verkoopprijs zal 

dan door overleg tussen de Parochie en de gemeente tot stand komen. Pas wanneer dit 

overleg niet tot overeenstemming leidt, zal de rechter een prijs bepalen. Dit zal de prijs 

zijn die in het vrije verkeer tussen een redelijk handelende eigenaar en een redelijk 

handelende koper tot stand zou komen. 

 

Het college vindt het van groot belang dat het Gezellenhuis op korte termijn 

gerestaureerd wordt, een nieuwe bestemming krijgt en weer in gebruik genomen wordt 

om de status van Rijksmonument niet te verliezen. De huidige plannen van de 

projectontwikkelaar die voorliggen vinden thans geen steun meer bij zowel omwonenden 

als de gemeenteraad. Een veel voorkomende reactie is dat men het een aantasting vindt 

van het dorpse karakter en de beoogde panden worden te massaal gevonden. Belangrijk 

voor de ontwikkeling van het Gezellenhuis is het terugbrengen van de 

publiekstoegankelijkheid. Mede gezien de kritieke toestand van het Gezellenhuis wil het 

college de regie behouden over deze beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij wil het 

college kunnen sturen in doorlooptijd en ruimtelijke kwaliteit. Het voorkeursrecht biedt 

de mogelijkheden daartoe. 

 

De nieuwe bestemming behoeft op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten op dit 

moment nog niet concreet te worden uitgewerkt. Zoals hierboven omschreven heeft het 

gemeentebestuur globaal gezien een horeca- of gemengde bestemming voor ogen voor 

het Gezellenhuis. Deze functie is ingegeven door de (Concept-)visie 2030 Ouder-Amstel 

en de Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel 2013. Het gemeentebestuur acht het in 

ieder geval van belang dat (een gedeelte van) het gebied waar het Gezellenhuis deel van 

uitmaakt een publiekstoegankelijke functie krijgt en bovenal snel weer in gebruik 

genomen zal worden. Een horeca- of gemengde functie zou hier een goede invulling aan 

kunnen geven. Bovendien biedt een commerciële horecafunctie exploitatiemogelijkheden. 

De nieuwe bestemming zal in het bestemmingsplan concreet worden uitgewerkt en 

vastgelegd.  

 

De gemeente zal niet zelf het Gezellenhuis restaureren, ontwikkelen en exploiteren, dit 

zal zij overlaten aan (een) derde partij(en). Dit is in lijn met de Wvg, omdat eigendom 

van de gronden geen doel op zich hoeft te zijn. Van een ontwikkelaar of een exploitant is 

op dit moment nog geen sprake, de toegedachte functie is tenslotte nog niet concreet 

ingevuld. Wel hebben partijen interesse getoond in ontwikkeling van het perceel. Het 

voorlopig voorkeursrecht is echter niet gevestigd vanuit het belang van een derde partij. 

 

De zienswijze van de Parochie hebben bij het college om bovengenoemde redenen niet 

tot andere inzichten geleid met betrekking tot het vestigen van een voorkeursrecht. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 

 
NVT 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

 

Het Gezellenhuis is blijkens het kadaster in eigendom bij de Roomsch Katholieke Kerk 

Van Den Heiligen Urbanus (thans na fusie: RK. Parochie Amstelland). Met de direct 

omwonenden van het Gezellenhuis is nader overleg gevoerd. En zal bij een 

bestemmingswijziging een participatieproces gevolgd worden. 
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Wat is het vervolg? 
 

Wanneer de parochie over gaat tot verkoop van het perceel, is zij gehouden deze eerst 

aan de gemeente Ouder-Amstel aan te bieden. De gemeente Ouder-Amstel kan dan 

besluiten het perceel tegen de marktwaarde te kopen of hiervan af te zien. Het vestigen 

van het voorkeursrecht betekent dus niet dat de gemeente Ouder-Amstel op dat moment 

ook daadwerkelijk dient over te gaan tot koop van het perceel. Met het voorgestelde 

besluit tot vestiging van het voorkeursrecht, wordt dus nog geen akkoord gegeven op 

een mogelijke aankoop en financiering van het Gezellenhuis. Indien uw raad besluit om 

het voorkeursrecht te vestigen en de eigenaar wenst vervolgens over te gaan tot 

vervreemding van het perceel, zullen het college en de raad zich moeten buigen over 

daadwerkelijke aankoop van het perceel. 

 

Daarnaast zal binnen drie jaar voor het gebied door de gemeenteraad een nieuwe 

structuurvisie of bestemmingsplan vastgesteld moeten worden. In dat kader zal worden 

voorzien in participatie met bewoners en andere belanghebbenden ten aanzien van de 

definitieve nieuwe bestemming. 

 



1 Raadsbesluit aanwijzing Gezellenhuis WVG.docx 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 april 2019  

nummer 2019/30 

 

BESLUIT: 

 

Het perceel Rondehoep Oost 29 en 29 A, kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, 

sectie G, nummer 1405 (Gezellenhuis) aan te wijzen op grond van artikel 5 van de Wet 

voorkeursrecht gemeenten tot het vestigen van een voorkeursrecht. 

 

 

 

Ouder-Amstel, 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

de raadsgriffier,   de voorzitter, 

 

 

 

 

J. Vissers    J. Langenacker 



1 Brief Rijksdienst Cultureel Erfgoed.pdf 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Minístene v an înderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ouder-
Amstel
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Datum
Betreft Gezellenhuis

Geacht college

Op uw verzoek heb ik samen met mijn collega de heer De Witte, adviseur
bouwkunde, en de heer De Lange van uw gemeente op 23 november 2018 een
bezoek gebracht aan het Gezellenhuis in Ouderkerk aan de Amstel.
Het Gezellenhuis is sinds 1999 beschermd als rijksmonument onder nummer
51 1295.
Het Gezellenhuis staat sinds zeer geruime tijd leeg in afwachting van
herontwikkeling van het omliggende gebied. Reeds in 2010 heb ik samen met de
heer De Witte een bezoek gebracht aan het Gezellenhuis om te overleggen over
restauratie en herbestemming. De heer de Witte heeft in 2013 nogmaals een
bezoek gebracht aan het Gezellenhuis.

U heeft de RCE gevraagd om een bezoek te brengen aan het Gezellenhuis om de
huidige bouwkundige staat te beoordelen en om aan te geven of en welke
maatregelen er op korte termijn nodig zijn voor het behoud van het
rijksmonument. De RCE maakt geen gedetailleerde bouwkundige opnames van
rijksmonumenten. Dit wordt gedaan door de Monumentenwacht.
In deze brief geven we u een algemene indruk van hetgeen we ter plekke
geconstateerd hebben. Deze indruk wordt geillustreerd door de bijgesloten bijlage
met foto's die bij het bezoek op 23 november 2018 gemaakt zijn.

Het Gezellenhuis bestaat uit een bakstenen voorhuis dat dateert uit 1921 en een
in hout opgetrokken feestzaal aan de achterzijde die dateert uit 1903-1910.
We hebben geconstateerd dat de bouwkundige staat van beide bouwdelen
aanmerkelijk verslechterd is ten opzichte van de situatie in 2010.
Duidelijk te zien is dat aan het monument sinds lange tijd geen onderhoud
uitgevoerd is. Het gebrek aan schilderwerk heeft voor vochtintreding gezorgd
waardoor schade aan het houtwerk is ontstaan. Hout is een kwetsbaarder
bouwmateriaal dan andere bouwmaterialen waardoor het extra onderhoud
behoeft. De schade betreft met name de houten zaal maar ook het houtwerk van
de vensters, goten en dakranden van het voorhuis.
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In het voorhuis is een aantal scheuren zichtbaar. Het is niet duidelijk wat de
oorzaak hiervan is maar mogelijk is de fundering instabiel. Onderzoek naar de
fundering is sterk aan te raden om inzicht te krijgen.

In beide bouwdelen is op meerdere plaatsen schade ontstaan door lekkage in het
verleden. Doordat het gebouw onlangs wind- en waterdicht gemaakt is, zal er op

korte termijn waarschijnlijk geen lekkage meer zijn maar de schade is niet
hersteld. De lekkage schade kan weer vervolgschade veroorzaken.

In algemene zin is leegstand niet bevorderlijk voor het behoud van een gebouw

omdat onder andere gebreken die ontstaan niet tijdig geconstateerd worden.
Deze (kleine) gebreken kunnen op den duur desastreuze gevolgen hebben voor
het gebouw.

Al met al constateren wij dat de situatie zeer zorgwekkend is en dat op korte
termijn restauratie van het Gezellenhuis noodzakelijk is. Wanneer restauratie
uitblijft kan de bouwkundige situatie van met name de houten feestzaal dermate
verslechteren dat de schade onherstelbaar wordt en de oorspronkelijke feestzaal
niet behouden kan blijven en overgegaan moet worden tot volledige vervanging'
Een dergelijke ingrijpende wijziging kan tot gevolg hebben dat de status van
rijksmonument in het geding komt.
Ik adviseer u dan ook met klem om u in te zetten om de eigenaar te bewegen om
op korte termijn over te gaan tot restauratie.

Indien de eigenaar hier niet toe genegen is dan is het wellicht een idee om te
bekijken of er mogelijkheden zijn tot verkoop van het Gezellenhuis aan een
gespecialiseerde partij die monumenten aankoopt met het doel deze te
restaureren, herbestemmen en te behouden.

Ik hoop dat ik hiermee voldaan heb aan uw
Mocht u naar aanleiding van deze brief
met mij opnemen

Met vriendelij

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
drs. Hilde van Meeteren
Adviseur Arch itectuu rhistorie

Foto reportage Gezellenhuis Ouderkerk aan de Amstel
23 november 2018
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Zienswijze 

 

Zienswijze Parochie RK Amstelland n.a.v. besluit toepassing voorkeursrecht Gezellenhuis d.d. 
19 maart 2019 

Kenmerk gemeente: 2019-019201 

24-04-2019 

Achtergrond  

1. Het Gezellenhuis is eigendom van de Rooms Katholieke Kerk Van den Heiligen 
Urbanus, thans deel uitmakend van de Parochie RK Amstelland (hierna: “de Parochie”). 
Het Gezellenhuis bevindt zich op een terrein rondom de St Urbanuskerk. De Parochie 
wenst een deel van dit terrein te verkopen.  
 

2. Reeds 10 jaar geleden (2009) is voor dat doel door de Parochie een 
ontwikkelingstraject gestart met projectontwikkelaar Van Amt B.V. (hierna: “de 
projectontwikkelaar”).  Het Gezellenhuis is derhalve onderdeel van een beoogde totale 
ontwikkeling, die meerdere percelen omvat.  

 
3. De Gemeente is gedurende langere tijd (sinds 2009) in gesprek met de 

projectontwikkelaar over zijn plannen. De ontwikkelaar heeft onderhandelingen 
gevoerd met de gemeente over een anterieure overeenkomst.  

 
4. Bij besluit van 19 maart 2019 heeft het College van B&W besloten om het Gezellenhuis 

(i.e. perceel OuderAmstel Sectie G nummer 1405) voorlopig aan te wijzen als gronden 
waarop het bepaalde in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing is.  

 
5. In de motivering van het besluit tot aanwijzing onder het voorkeursrecht heeft de 

gemeente de volgende argumenten aangevoerd: 
(a) er zou geen steun meer zijn binnen de Gemeenteraad en het College voor de 

plannen van de projectontwikkelaar; 
(b) het College wil dat het Gezellenhuis weer in gebruik genomen wordt;  
(c) het College wil dat de bestemming wordt gewijzigd van “maatschappelijk” 

naar “horeca” en er commerciële horeca komt in het Gezellenhuis; een 
horeca bestemming zou bijdragen aan de toeristische aantrekkingskracht van 
Ouder-Amstel; 

(d) de toestand van het Gezellenhuis zou zorgwekkend zijn en restauratie zou op 
korte termijn noodzakelijk zijn.  

 
Doel van het voorkeursrecht  
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6. De Parochie meent dat het middel van het voorkeursrecht niet ingezet kan worden 
voor het door de Gemeente beoogde doel en de door het College aangevoerde 
motivering de aanwijzing op grond van de WVG niet kan dragen.  

 
7. Het voorkeursrecht is bedoeld om de overheid in staat te stellen om gronden te 

verkrijgen om hiermee publieke doelen en ruimtelijke plannen (bestemmingsplan, 
inpassingsplan of structuurvisie) uit te voeren. Daarbij heeft de wetgever met name 
gedacht aan situaties waarbij het wenselijk is dat de overheid, door het inzetten van 
dit middel, kan bepalen dat noodzakelijke woningbouwlocaties tijdig en kwalitatief 
worden gerealiseerd. Het voorkeursrecht is ook met name bedoeld om 
grondspeculaties tegen te gaan.  

 
NB: Uit een evaluatie van de Wet Voorkeursrecht gemeenten door Sira consulting uit 2015 (Eindrapport 
1.0 d.d. 28.4.2015) blijkt dat het voorkeursrecht in de praktijk door gemeenten wordt ingezet in de 
volgende situaties:  
1. Het verkrijgen van eigendomspositie om daarmee de beoogde stedenbouwkundige invulling te 

kunnen realiseren.  
2. Financiering van (publieke) functies. Het betreft hier vooral (publieke) functies die alleen geld 

kosten zoals infrastructuur, groenvoorzieningen etc. en geen geld opbrengen. 
3. Samenwerking.  Gemeenten zijn in veel gevallen ook samenwerkingsverbanden aangegaan met 

marktpartijen en/of woningbouwcorporaties over de wijze van invulling van de beoogde 
stedenbouwkundige ontwikkeling.  

4. Het tegengaan van versnippering van eigendom in de beoogde stedenbouwkundige ontwikkeling.  
5. Het tegengaan van ongewenste ontwikkeling die zich (binnenstedelijk) voordoen. Voorbeelden 

hiervan zijn het vestigen van voorkeursrecht met het doel om handel in drugspanden of panden 
die worden gebruikt voor prostitutie te voorkomen.  

 
8. In het onderhavige geval wordt het voorkeursrecht niet ingezet om grondspeculatie 

tegen te gaan, om woningbouw of groenvoorzieningen te kunnen realiseren of om 
ongewenste binnenstedelijke ontwikkelingen tegen te houden. Evenmin wordt het 
voorkeursrecht ingezet om een door het College vastgesteld en door de 
Gemeenteraad gedragen integraal plan voor het betreffende gebied te kunnen 
realiseren.  
 

9. Nee: het College wil hier het middel van het voorkeursrecht - in feite als machtsmiddel 
-  inzetten omdat zij kennelijk graag ziet dat één specifiek  perceel binnen haar 
gemeente, het Gezellenhuis (dat thans een maatschappelijke functie heeft), een 
commerciële horeca bestemming krijgt. Maar voor het verwezenlijken van dat doel is 
het wettelijk voorkeursrecht niet bedoeld.  
 

10. Nog daargelaten dat het huidige door het College voorgestane ruimtelijk beleid voor 
dit terrein niet door de Raad is bekrachtigd (zie hierna) past de aanwijzing van het 
Gezellenhuis niet in dit beleid.  
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11. Het College heeft als grond voor de aanwijzing aangegeven dat er te weinig horeca in 

het betreffende gebied zou zijn. Het voorkeursrecht is niet bedoeld voor een situatie 
als de onderhavige, waar de gemeente de eigenaar wil dwingen het Gezellenhuis aan 
haar te koop aan te bieden om daarmee kennelijk te willen bereiken dat dit pand 
wordt doorverkocht aan een derde om hier vervolgens commerciële horeca te 
vestigen.  

 
12. Nog afgezien van het feit dat er voor het onderhavige gebied een door de Raad 

bekrachtigd ontwikkelingsplan ontbreekt, betekent het enkele feit dat het College het 
wenselijk vindt dat er meer horeca komt in deze omgeving nog niet dat er dus per se 
horeca in het Gezellenhuis zou moeten komen. Het gaat te ver om de Parochie te 
dwingen het Gezellenhuis aan de gemeente aan te bieden gebaseerd op een niet 
uitgekristalliseerde concept visie aangaande de toeristische aantrekkingskracht van de 
gemeente. Er zijn bovendien voor de gemeente allerlei andere mogelijkheden om te 
bereiken dat er meer horeca komt in de gemeente Ouder-Amstel.  

 
13. En als het Gezellenhuis al per se een horecabestemming moet krijgen betekent dat nog 

niet dat de gemeente hiervoor het Gezellenhuis in eigendom zou moeten verwerven. 
Hier kan immers ook met de Parochie  over gesproken worden.  Dat is nog helemaal 
niet gebeurd. 

 
14. Kortom: het inzetten van het voorkeursrecht is niet de juiste weg. Het betreft een 

vergaande inbreuk op het eigendomsrecht van de Parochie en het middel is stellig niet 
bedoeld om te worden ingezet met het doel van de gemeente om commerciële horeca 
mogelijk te maken.   

 
15. Het middel van het voorkeursrecht is hoe dan ook voortijdig ingezet.  

 
16. Het College heeft in haar besluit aangegeven dat er geen steun meer zou zijn binnen 

het College en de Raad voor de plannen van de projectontwikkelaar. Maar de Raad had 
zich hier ten tijde van het nemen van het besluit nog helemaal niet over uit gelaten. 
Pas op 11 april 2019 stond dit op de agenda van de Commissie Grote Projecten en op 
18 april 2019 op de agenda van de gemeenteraad. Het is hoe dan ook opmerkelijk dat 
het College gemeend heeft in haar besluit van 19 maart 2019 kunnen refereren aan 
een oordeel dat op dat moment nog helemaal niet was gegeven.  

 
17. Op 11 april 2019 heeft de Commissie Grote Projecten zich wel uitgelaten in deze 

kwestie. Er is onvoldoende steun vanuit de Raad voor de plannen in de huidige vorm. 
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De Commissie  heeft echter aangegeven het niet wenselijk te vinden dat er een gehele 
nieuwe visie wordt ontwikkeld. De Commissie  meent dat er aanleiding is om de 
huidige visie aan te scherpen op basis van de nieuwe inzichten en het College dit 
concreet dient te maken zodat de plannen hierop aangepast kunnen worden. Op 18 
april 2019 is in de gemeenteraad een motie aangenomen op grond waarvan het 
college met een aangescherpte visie dient te komen.  

 
18. Het feit dat er het College nu conform de opdracht van uw raad de huidige visie moet 

aanscherpen - waar plannen op afgestemd c.q.  aangepast kunnen worden - kan geen 
reden zijn om, vooruitlopend hierop, nu één element uit dit gebied aan te wijzen dat 
per se de bestemming horeca moet krijgen. Nog afgezien van het feit dat het 
voorkeursrecht niet het geëigende middel hiertoe is, is een dergelijk besluit hoe dan 
ook prematuur. 

 
19. Als de huidige plannen van de ontwikkelaar  geen steun vinden, is dat derhalve geen 

grond om de Parochie te dwingen het Gezellenhuis aan de gemeente te verkopen, 
omdat de gemeente hier zo nodig horeca wil. Dat is hooguit reden om – zoals thans 
door de gemeenteraad is besloten - de huidige visie aan te scherpen of een nieuwe 
visie op het gebied vast te stellen (met alle vertraging van dien). Niet valt in te zien 
waarom de Parochie intussen in haar verkoopmogelijkheden beperkt dient te worden.    

 
20. Het lijkt er op het College zich bij haar besluit niet zozeer heeft laten leiden door 

stedenbouwkundige of planologische belangen, maar zich, onder het mom dat er meer 
horeca in Ouderkerk zou moeten komen, gemeend heeft zich (mede) de belangen te 
moeten aantrekken van de partij die kennelijk geïnteresseerd is om in het Gezellenhuis 
een horeca- exploitatie te starten.  

 
21. Het College heeft althans kennelijk - zonder Parochie daarvan in kennis te stellen - een 

onderzoek ingesteld en een mogelijke investeerder gevonden om het pand te kopen, 
terwijl zij wist dat het Gezellenhuis onderdeel is van de door de Parochie voorziene 
ontwikkeling. Er zou ook al een concrete gegadigde in het vizier zijn voor het 
exploiteren van een horecagelegenheid in het Gezellenhuis.  

 
22. Het College behoort zich in de visie van de Parochie niet van het vergaande middel van 

het voorkeursecht te bedienen om deze partij of derden in staat te stellen 
commerciële activiteiten uit te gaan oefenen in het Gezellenhuis. Er wordt nu een 
oneigenlijk machtsmiddel toegepast op de eigendom van de Parochie om dit voor 
elkaar te krijgen. De Parochie acht dit niet aanvaardbaar.  
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23. Het College heeft de Parochie ook niet geïnformeerd over deze activiteiten. Het 
College had met de Parochie moeten spreken over de bestemming van het 
Gezellenhuis in plaats van hier zelf mee “aan de haal te gaan”.  

 
24. Het voorkeursrecht belemmert de Parochie onnodig in haar verkoop mogelijkheden. 

Het belemmert de Parochie in mogelijkheden om het Gezellenhuis te verkopen, ook 
aan een partij die hier een horecabestemming wil realiseren.  

 
25. Het College weet bovendien dat de Parochie het hele terrein inclusief het Gezellenhuis 

wil verkopen. De Parochie wordt op onjuiste gronden in die mogelijkheden beperkt. 
Ook als er nu  geen steun  is  voor de voorliggende plannen van de projectontwikkelaar 
heeft de Parochie er belang bij om het nodige te kunnen doen teneinde tot verkoop 
van het betreffende terrein inclusief het Gezellenhuis te geraken. Als er een 
voorkeursrecht door de gemeente zou kunnen worden uitgeoefend zal dat de Parochie 
in vergaande mate in haar mogelijkheden beperken.  
 

26. Toepassing van een voorkeursrecht zal bovendien alleen maar tot aanzienlijke verdere 
vertraging leiden. Immers zal een nieuwe structuurvisie en/of een nieuw 
bestemmingsplan tot stand moeten komen, hetgeen weer jaren in beslag zal nemen.  

 
27. De Parochie kan zich niet veroorloven dat de verkoop nog veel langer op zich laat 

wachten.  
 

28. Het College acht het onwenselijk dat het Gezellenhuis thans niet gebruikt wordt, maar 
het vestigen van een voorkeursrecht zal er alleen maar toe leiden dat het nog langer 
gaat duren eer het Gezellenhuis weer in gebruik genomen gaat worden.  

 
29. Het inzetten van een voorkeursrecht werkt dus juist alleen maar verlammend en zou 

zelfs contraproductief kunnen werken als de Parochie als een gevolg hiervan zal 
besluiten om het Gezellenhuis überhaupt niet te verkopen.  
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Achterstallig onderhoud 
 

30. In de motivering van het besluit is gewezen op de huidige staat van het Gezellenhuis.  
 

31. De Parochie wil voorop stellen dat de reden dat er de afgelopen jaren geen groot 
onderhoud aan het Gezellenhuis is gepleegd was gelegen in het feit dat het de 
bedoeling was dat het Gezellenhuis verkocht zou worden en de projectontwikkelaar 
het Gezellenhuis zou renoveren. Het College kan haar eigen betrokkenheid bij het 
trage traject met de projectontwikkelaar hier niet zomaar buiten beschouwing laten.  

 
32. De gemeente is steeds op de hoogte is geweest van het feit dat de Parochie, gelet op 

het voornemen om het onroerend goed inclusief het Gezellenhuis aan de 
projectontwikkelaar te verkopen, geen grote investeringen meer wilde doen in het 
Gezellenhuis. Om dit achterstallige onderhoud nu aan te voeren om zich een 
voorkeursrecht  toe te kennen acht de Parochie niet juist.  

 
33. Het voorkeursrecht is niet bedoeld om een verwaarloosd pand te kunnen 

onderhouden. Als er sprake is van achterstallig onderhoud staan de gemeente 
voldoende andere middelen ter beschikking om de eigenaar te noodzaken het nodige 
onderhoud uit te voeren.   

 
34. Het feit dat het Gezellenhuis aan een opknapbeurt toe is staat niet ter discussie. Dat is 

echter hoe dan ook geen reden om een voorkeursrecht toe te kennen. De Parochie 
heeft al aan de gemeente aangegeven dat zij opdracht heeft gegeven om het 
achterstallige onderhoud in kaart te laten brengen en zij het noodzakelijke onderhoud 
zal laten uitvoeren. Er is dus geen grond voor bezorgdheid. Evenmin is er reden om, 
zoals de gemeente heeft aangekondigd, een aanschrijving op te leggen.    

 
Conclusie 

 
35. De Parochie meent dat er geen gronden zijn om een voorkeursrecht toe te passen op 

het Gezellenhuis. De Parochie wil de Raad vragen om het voorlopige voorkeursrecht 
niet te bestendigen, nu dit oneigenlijk, ontijdig, onvoldragen en contra-productief is.  
 

 



1 Nota beantwoording zienswijzen.docx 

Beantwoording zienswijzen op besluit tot (voorlopige) aanwijzing op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, betreffende Rondehoep Oost 29 

en 29 A, kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie G , nummer 1405. 

 

Inleiding 

Op 12 maart 2019 is door het college van burgemeester en wethouders een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op het perceel waarop het Gezellenhuis is 

gesitueerd. Dit collegebesluit lag tezamen met bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale overzicht en de eigendomsinformatie uit de registers van 

het kadaster met ingang van 21 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel. In het kader van een zorgvuldige 

voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van de gronden, zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om 

schriftelijk hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen gedurende genoemde periode. Het besluit heeft tot één 

zienswijze geleid, afkomstig van de eigenaar van het perceel: RK. Parochie Amstelland. In deze nota wordt de zienswijze beantwoord. 

 

1. Opmerking: De Parochie meent dat het middel van het voorkeursrecht niet ingezet kan worden voor het door de gemeente beoogde doel en de 

door het college aangevoerde motivering de aanwijzing op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) niet kan dragen. Gesteld 

wordt dat het college het middel van het voorkeursrecht als machtsmiddel wil inzetten omdat de gemeente wil dat het Gezellenhuis een 

commerciële horecabestemming krijgt. Voor het verwezenlijken van dat doel is het wettelijk voorkeursrecht niet bedoeld, aldus de Parochie. 

Antwoord: Het voorkeursrecht dient (onder meer) ter verwezenlijking van een bepaalde bestemming en biedt de gemeente de regiefunctie over 

de gewenste ontwikkeling. Met het voorkeursrecht kan namelijk worden gestuurd op bijvoorbeeld doorlooptijd en ruimtelijke kwaliteit. De nieuwe 

bestemming behoeft bij aanwijzing middels artikel 5 van de Wvg dit moment nog niet concreet te worden uitgewerkt. Het gemeentebestuur heeft 

thans globaal gezien een horeca- of gemengde bestemming voor ogen voor het Gezellenhuis. Deze functie is ingegeven door de (Concept-)visie 

2030 Ouder-Amstel en de Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel 2013. Het gemeentebestuur acht het in ieder geval van belang dat (een gedeelte 

van) het gebied waar het Gezellenhuis deel van uitmaakt een publiekstoegankelijke functie krijgt en bovenal snel weer in gebruik genomen zal 

worden. Een horeca- of gemengde functie zou hier een goede invulling aan kunnen geven. De nieuwe bestemming zal in het bestemmingsplan 

concreet worden uitgewerkt en vastgelegd. 
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2. Opmerking: Het voorkeursrecht is volgens de Parochie niet bedoeld voor een situatie als de onderhavige, waar de gemeente de eigenaar wil 

dwingen het Gezellenhuis aan haar te koop aan te bieden om daarmee te willen bereiken dat het pand wordt doorverkocht aan een derde om er 

vervolgens commerciële horeca te vestigen. De Parochie meent dat zij door het voorkeursrecht onnodig in haar mogelijkheden tot verkoop wordt 

beperkt. 

 

Antwoord: De wetgever heeft bij de totstandkoming van de Wvg het met het vestigen van een voorkeursrecht het te dienen algemene belang 

afgewogen tegen het individuele financiële belang van de betrokken grondeigenaren, zodat het enkele financiële belang niet meer afzonderlijk in 

de afweging hoeft te worden betrokken. Daar komt bij dat het voorkeursrecht de Parochie niet verplicht tot verkoop. Het voorkeursrecht kan dus 

alleen worden ingeroepen indien de Parochie vrijwillig besluit tot verkoop. De verkoopprijs zal dan door overleg tussen de Parochie en de 

gemeente tot stand komen. Pas wanneer dit overleg niet tot overeenstemming leidt, zal de rechter een prijs bepalen. Dit zal de prijs zijn die in het 

vrije verkeer tussen een redelijk handelende eigenaar en een redelijk handelende koper tot stand zou komen. 

 

3. Opmerking: Volgens de Parochie ontbreekt een door de raad bekrachtigd ontwikkelingsplan voor het gebied, en is daarmee niet zeker of er horeca 

in het Gezellenhuis zou moeten komen. Er zijn volgens de Parochie meer mogelijkheden om te bereiken dat er in de gemeente meer horeca komt. 

 

Antwoord: Voor het vestigen van het voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wvg is een vooraf door de raad vastgesteld ‘plan’ niet vereist. De Wet 

voorkeursrecht gemeenten schrijft voor dat de gemeenteraad binnen drie jaar voor het gebied een nieuwe structuurvisie of een nieuw 

bestemmingsplan vaststelt. De aan het perceel toegedachte bestemming zal dan concreet worden uitgewerkt. 

 

4. Opmerking: De Parochie meent dat de wens om horeca te realiseren in het Gezellenhuis niet betekent dat de gemeente het Gezellenhuis in 

eigendom zou moeten verwerven. Hier kan immers ook met de Parochie over gesproken kunnen worden. 

 

Antwoord: Al sinds 2009 vinden tussen de gemeente en de door de Parochie ingeschakelde projectontwikkelaar gesprekken plaats over de 

restauratie van het Gezellenhuis en het toekomstige gebruik ervan. In de tussentijd is het leegstaande Gezellenhuis meer en meer in verval 

geraakt. Een recent bezoek van een adviseur Architectuurhistorie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft uitgewezen dat de toestand 

van het Gezellenhuis zeer zorgwekkend is en dat op korte termijn restauratie van het Gezellenhuis noodzakelijk is. Wanneer restauratie uitblijft kan 

de bouwkundige situatie van met name de houten feestzaal dermate verslechteren dat de schade onherstelbaar wordt en de oorspronkelijke 

feestzaal niet behouden kan blijven. Een dergelijke ingrijpende wijziging kan zodanige gevolgen hebben dat de status van Rijksmonument in het 
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geding komt. Het is van groot belang dat het Gezellenhuis spoedig weer in gebruik genomen zal worden. Bovendien zijn ook binnen het bestuur 

van de gemeente Ouder-Amstel het afgelopen decennium gewijzigde inzichten ontstaan over de inpasbaarheid van de voorliggende plannen. De 

locatie van het Gezellenhuis vormt de schakel tussen Ouderkerk-Zuid en het cultuurhistorische dorp en vraagt daarom om een zorgvuldige 

invulling. Zoals gezegd biedt het voorkeursrecht een regiefunctie en kan worden gestuurd op doorlooptijd en ruimtelijke kwaliteit. Gezien de 

gesprekken met betrekking tot het Gezellenhuis dus erg lang hebben geduurd en uiteindelijk niet tot definitieve planvorming met de gemeente 

hebben geleid en bovendien spoedig handelen nu noodzakelijk is, heeft het college gekozen voor het vestigen van het voorkeursrecht. Dit 

betekent niet dat de Parochie verplicht is om het Gezellenhuis te verkopen. Het college blijft open staan voor constructief overleg met de Parochie, 

met als doel het Gezellenhuis zo snel mogelijk te restaureren en hieraan een nieuwe invulling te geven. 

 

5. Opmerking: De Parochie vindt het opmerkelijk dat het college heeft kunnen refereren aan een oordeel van de raad terwijl dat oordeel op dat 

moment nog niet gegeven was. Ook is de opdracht vanuit de raad tot het aanscherpen van de visie voor het gebied geen reden om de Parochie in 

haar verkoopmogelijkheden te beperken. 

 

Antwoord: In het collegebesluit wordt gedoeld op kritiek vanuit omwonenden en signalen dat er in ook de raad onvoldoende draagvlak is voor de 

plannen van de projectontwikkelaar. Naar aanleiding hiervan heeft het college aan de raadscommissie voorgelegd of zij verder wil met de huidige 

plannen van de ontwikkelaar, dan wel tot een aangepaste visie voor het gebied wil komen. 

 

6. Opmerking: Volgens de Parochie heeft het College zich bij zijn besluit niet zozeer laten leiden door stedenbouwkundige of planologische 

belangen, maar heeft zich mede de belangen aangetrokken van een partij die kennelijk geïnteresseerd is om in het Gezellenhuis een horeca-

exploitatie te starten. 

 

Antwoord: De gemeente zal niet zelf het Gezellenhuis restaureren, ontwikkelen en exploiteren, dit zal zij overlaten aan (een) derde partij(en). Dit is 

in lijn met de Wvg, omdat eigendom van de gronden geen doel op zich hoeft te zijn. Van een ontwikkelaar of een exploitant is op dit moment nog 

geen sprake, de toegedachte functie is tenslotte nog niet concreet ingevuld. Wel hebben partijen interesse getoond in ontwikkeling van het 

perceel. Het voorlopig voorkeursrecht is echter niet gevestigd vanuit het belang van een derde partij, maar vanuit het algemeen belang dat er in de 

ogen van het college is bij een nieuwe bestemming en restauratie van het Gezellenhuis. 
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7. Opmerking: Toepassing van het voorkeursrecht zal volgens de Parochie tot aanzienlijke vertraging leiden. Er zal een nieuwe structuurvisie en/of 

bestemmingsplan tot stand moeten komen, hetgeen jaren in beslag zal nemen. Bovendien zou het inzetten van het voorkeursrecht 

contraproductief kunnen werken als de Parochie besluit het Gezellenhuis niet te verkopen. 

 

Antwoord: Het voorkeursrecht dient er juist toe dat kan worden gestuurd op doorlooptijd en ruimtelijke kwaliteit. Bovendien hoeft eigendom van 

de gronden geen doel op zich te zijn. Het voorkeursrecht biedt de gemeente tevens een gunstige onderhandelingspositie. Het klopt dat een nieuwe 

structuurvisie en/of bestemmingsplan zal moeten worden opgesteld, maar dit staat los van het voorkeursrecht. Zoals gezegd is er bij de raad 

onvoldoende steun voor de huidige plannen van de projectontwikkelaar. Er zal dus sowieso gewerkt moeten worden aan een nieuwe visie voor het 

gebied, die wel op voldoende draagvlak kan rekenen.  

 

8. Opmerking: Het voorkeursrecht is niet bedoeld om een verwaarloosd pand te kunnen onderhouden. 

 

Antwoord: Het voorkeursrecht wordt gevestigd omdat aan het perceel een nieuwe bestemming is toegedacht en het college meer regie wil krijgen 

over de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij wil het college kunnen sturen in doorlooptijd en ruimtelijke kwaliteit. Het college vindt het van 

groot belang dat het Gezellenhuis op korte termijn gerestaureerd wordt, een nieuwe bestemming krijgt en weer in gebruik genomen wordt om de 

status van Rijksmonument niet te verliezen, maar ook los van dit belang acht het college het voorkeursrecht nodig om voldoende grip te krijgen op 

de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. De huidige plannen van de projectontwikkelaar die voorliggen vinden thans namelijk geen steun meer bij 

zowel omwonenden als het gemeentebestuur. Een veel voorkomende reactie is dat men het een aantasting vindt van het dorpse karakter en de 

beoogde panden worden te massaal gevonden. Een gemengde- of horecafunctie past beter binnen het dorpse karakter en sluit aan op de 

(Concept-)visie 2030 Ouder-Amstel en de Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel 2013. 
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MEMO 
 
 

 
 
 

Aan 

De gemeenteraad 
 Van 

Het college van burgemeester 

en wethouders 

 Datum 

22 mei 2019 

Kopie 

 

Betreft 

Overleg met omwonenden Gezellenhuis 

 

 

Op 12 maart 2019 is door het college van burgemeester en wethouders een voorlopig 

voorkeursrecht gevestigd op het perceel waarop het Gezellenhuis is gesitueerd 

(Rondehoep Oost 29 en 29A). Binnen drie maanden of zoveel eerder na het vestigen 

van het voorlopig voorkeursrecht moet de gemeenteraad een besluit nemen tot 

aanwijzing. 

 

De raad heeft de (project)wethouder gevraagd om, vooruitlopend op de behandeling 

van de vestiging van het voorkeursrecht in de raadsvergadering van 6 juni, het gesprek 

aan te gaan met de omwonenden van het Gezellenhuis, aan hen het voornemen toe te 

lichten en uit te leggen om welke redenen er aan een gewijzigde bestemming wordt 

gedacht en hen om een reactie daarop te vragen. De wethouder heeft deze gesprekken 

gevoerd met het parochiebestuur van de Parochie RK Amstelland (eigenaar van het 

Gezellenhuis en eigenaar van de Urbanuskerk en de pastorie, vertegenwoordigd door 

de vice-voorzitter van het bestuur), met Woonzorg Nederland (eigenaar van het ‘oude 

Theresia’, en met de eigenaren van twee verschillende in de directe nabijheid van het 

Gezellenhuis gelegen panden van particuliere eigenaren. Ook Ons Tweede Thuis 

(eigenaar van het zorgcentrum vlakbij het Gezellenhuis) is voor een gesprek 

uitgenodigd, er is echter geen reactie daarop ontvangen. 

 

In de gesprekken met deze omwonenden was ruimte om aan de wethouder 

verduidelijking te vragen over het proces tot nu toe, het vervolg daarvan en over de 

invulling van de ideeën van de gemeente betreffende de toekomst van het 

Gezellenhuis. Als conclusie van de gevoerde gesprekken kan het volgende 

weergegeven worden. 

 

Het parochiebestuur zag haar rol in het overleg primair als die van ‘omwonende’ en 

eigenaar van een belendend perceel. Zij constateert dat het Gezellenhuis geen religieus 

gebouw is, ziet in dat een uitbreiding van de bestemming meer mogelijkheden biedt 

(ook bij verkoop) maar ziet wel graag verduidelijking van hetgeen ‘horeca’ zou kunnen 

gaan inhouden omdat het perceel ook beperkingen heeft. Ook constateert zij dat 

horeca onvermijdelijk parkeervragen met zich mee zal brengen en dat vraag specifieke 

en nadrukkelijke aandacht. Samenvattend wordt gesteld dat het parochiebestuur geen 

bezwaar heeft tegen een nieuwe functie voor het Gezellenhuis, ook niet tegen horeca in 

zijn algemeenheid, mits dit echter geen beperkende gevolgen heeft voor de (bouw) 

plannen in de parochietuin. 

 

De vertegenwoordigers van Woonzorg Nederland constateren, na de uitleg door de 

wethouder, dat een functiewijziging van het Gezellenhuis op zich positief zou kunnen 

zijn voor de omgeving. Het hangt er echter wel vanaf hoe dat er precies gaat uitzien, 

en wat voor soort horeca er potentieel een plaats zal krijgen. Horeca (kleinschalig) die 

ook de doelgroep van het oude Theresia (na verbouwing) kan bedienen, zal een 

toegevoegde waarde kunnen hebben. Horeca gericht op een hoog segment wordt als 
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minder passend gezien. Ook een terras aan de zijde van het oude Theresia wordt als 

problematisch gezien, vooral ook vanwege de te verwachten geluidsoverlast (zowel van 

het functioneren van het terras als van de logistiek er om heen). Als dit er al zou 

moeten komen zal het aan strenge tijds- en geluidsbeperkingen moeten voldoen. 

Opgemerkt wordt dat de parkeerdruk in het gebied (in iets ruimere zin) al wel 

toegenomen is (o.a. door regelmatige ‘foutparkeerders’ op het terrein van het oude 

Theresia), men constateert dat ‘er spanning staat op het gebied’, en daarmee neemt de 

totale problematiek op deze plek in de gemeente toe. Maar de mening van Woonzorg 

zou het bouwvolume van dan wel rondom het Gezellenhuis ook niet moeten toenemen. 

 

Een van de twee particuliere eigenaren van een pand in de nabijheid (te noemen 

‘eigenaar 1’) begrijpt de overweging van de gemeente om het Gezellenhuis (kijkend 

naar de oorspronkelijke functie) openbaar te willen houden voor de Ouderkerkse 

gemeenschap en kan zich daar ook in vinden. Dat kan echter naar de mening van deze 

eigenaar op meerdere manieren, hij ziet de noodzaak om dit de doen middels 

(grootschalige) horeca niet in en kan zich in die functie ook zeker niet vinden. Hij 

constateert dat er nu in de buurt al regelmatig parkeerproblemen zijn (a.g.v. de reeds 

bestaande horeca in de buurt) en voorziet dat die problemen zeker zullen toenemen. 

Verder zal naar zijn mening stankoverlast en lawaaioverlast van o.a. vroeg laden en 

lossen (die de normen te buiten gaan) te voorzien zijn. Ook het verdere geluid dat een 

horeca vestiging nu eenmaal produceert – zoals flessengeluid, terrasgeluid, 

parkeergeluid – zal naar zijn mening het woongenot voor de omgeving ernstig gaan 

aantasten. Het Kampje is in zijn visie een veel logischere plek voor horeca, het zou 

daar moeten worden gecentraliseerd. Samenvattend kan gesteld worden dat deze 

particuliere eigenaar het idee om het Gezellenhuis te behouden ondersteund maar 

zeker geen voorstander is van horeca als nieuwe (deel) functie daar. Het verplaatsen 

van bijvoorbeeld het museum naar het Gezellenhuis is naar zijn mening een veel 

logischere en acceptabelere functie. 

 

De andere particuliere eigenaar (te noemen ‘eigenaar 2’) is van mening dat het pand 

vooral geschikt is voor de functie van hotel. Ook deze eigenaar maakt zich zorgen over 

overlast van lucht en geluid bij een grootschalige restaurant/café functie. Een terras 

aan de rivierzijde van het gebouw ziet de eigenaar als onwenselijk vanwege mogelijke 

geluidsoverlast. De buurtbewoner wil van de gemeente waarborgen, gestoeld op wet- 

en regelgeving, die garanderen dat een toekomstige functie geen overlast voor de 

buurt oplevert. Openingstijden zouden zodanig moeten zijn dat er geen overlast in de 

late avonduren ontstaat. 
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RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2019/29 
 

 

datum raadsvergadering : 6 juni 2019 

onderwerp : Nieuwe A2 Entree  

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 7 mei 2019 

 

Samenvatting 
Op 15 februari 2018 heeft de raad kennisgenomen van de intentieverklaring Nieuwe A2 

Entree met twee punten wensen of bedenkingen. 

Met betrokken partijen (gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en 

Rijkswaterstaat) heeft Ouder-Amstel deze wensen of bedenkingen verwerkt in een 

haalbaarheidsonderzoek. De conclusies uit het haalbaarheidsonderzoek zijn dat er geen 

knelpunten zijn die de haalbaarheid van de Nieuwe A2 Entree in de weg staan. Na 

voorliggend besluit voor het hebben of niet hebben van wensen of bedenkingen op de 

conclusies uit dit haalbaarheidsonderzoek, wordt in de volgende fase een 

bestuursovereenkomst opgesteld. In de bestuursovereenkomst worden de projectscope, 

proces, organisatie, planologisch-juridisch traject en financiering vastgelegd.  

 

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de hoofdconclusie van het 

Haalbaarheidsonderzoek, geen wensen of bedenkingen te hebben tegen het nemen van 

vervolgstappen in het kader van de planvorming van het project Nieuwe A2 Entree en 

geen wensen of bedenkingen te hebben tegen het voorbereiden van een bestuurlijke 

opdracht om toe te werken naar een bestuursovereenkomst medio 2020.  

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Het is een bevoegdheid van het college om een privaatrechtelijke overeenkomst aan te 

gaan met partijen. op basis van de Gemeentewet artikel 169 lid 4 heeft het college een 

informatieplicht richting de gemeenteraad over ingrijpende privaatrechtelijke 

handelingen. Het college geeft de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de 

bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad 

daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de 

gemeente.  

Vanwege de omvang van het project Nieuwe A2 Entree en eventuele gevolgen ervan voor 

de gemeente, wordt de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek en het toewerken naar 

een bestuurlijke opdracht voor het project Nieuwe A2 Entree als ingrijpend aangemerkt. 

Het college stelt de raad in de gelegenheid om haar wensen en bedenkingen ter kennis 

van het college te brengen.   

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Op 15 februari 2018 heeft de raad kennisgenomen van de intentieverklaring voor het 

gezamenlijk uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor een Nieuwe A2 Entree en 

hierover de volgende wensen of bedenkingen meegegeven: 

  

- De gemeenteraad van Ouder-Amstel acht het zeer wenselijk dat tuincomplex Dijkzicht 

zoveel mogelijk gevrijwaard zal worden van aanpassingen op het door hen gehuurde 

terrein. 
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- Voor wat betreft artikel 5 van de intentieverklaring Nieuwe A2 Entree spreekt de raad 

van Ouder-Amstel uit er behoefte aan te hebben dat in het verkeerskundig onderzoek 

naar het stedelijk wegennet ook de afrit A2-van der Madeweg/Muyskensweg wordt 

meegenomen. 

 

Tussen 5 en 19 maart 2018 is de intentieverklaring ondertekend door Rijkswaterstaat 

West-Nederland Noord, Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en Ouder-

Amstel en is gestart met het opstellen van het haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek is 

uitgevoerd. 

  

Waarom dit raadsvoorstel? 
De conclusies uit het haalbaarheidsonderzoek zijn dat er geen knelpunten zijn die de 

haalbaarheid van een Nieuwe A2 Entree in de weg staan.  

  

Met de door de raad meegegeven wensen of bedenkingen is in het 

haalbaarheidsonderzoek als volgt omgegaan. 

 

Het voorlopige wegontwerp uit 2018 is aangepast. In 2018 was het uitgangspunt nog dat  

circa 50 tuinen en het clubhuis niet gespaard zouden kunnen blijven. Inmiddels is het 

ontwerp zo bijgesteld (zie schetsontwerp in bijlage 2) dat naar verwachting circa 15 

tuinen niet behouden kunnen worden. Het clubhuis en de andere tuinen waarvan eerst 

werd gedacht dat ze weg moesten kunnen volgens huidig inzicht alsnog behouden 

blijven. 

 

In het verkeerskundig onderzoek (zie stukken bijlage 2) is ook de afrit A2-Van der 

Madeweg/Joan Muyskenweg meegenomen. Deze nieuwe verbinding maakt dat een deel 

van het verkeer dat nu nog via de Holterbergweg rijdt straks via de verlengde Joan 

Muyskenweg naar de bestaande Joan Muyskenweg zal rijden, waardoor de 

verkeersintensiteit hier hoger wordt. Het effect van deze verandering in verkeersstroom 

resulteert op andere plaatsen binnen onze gemeentegrenzen niet in grote wijzigingen in 

de verkeersintensiteit. Voor de Van der Madeweg heeft dit zelfs een licht positief effect 

op de verkeersintensiteit. 

 

Wat gaan we doen? 
De conclusies van het haalbaarheidsonderzoek zoals bij dit voorstel bijgevoegd in bijlage 

1 worden bij elk de vier partijen intern voor besluitvorming voorgelegd. De volgende stap 

wordt het opstellen van een bestuursovereenkomst. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wordt gesteld dat de het 

project haalbaar is. Wel is verder onderzoek nodig. Hiervoor wordt toegewerkt naar een 

bestuurlijke overeenkomst waarin afspraken over het concrete pakket van maatregelen, 

de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, financiële verdeling van de 

kosten en grondafspraken, de ontwikkelstrategie, het toekomstig beheer en onderhoud, 

de projectorganisatie en –financiering en de wijze van participatie met de omgeving 

wordt opgenomen. Het besluit tot het opstellen van deze bestuurlijke overeenkomst zelf 

heeft beperkte maatschappelijk effect, maar de intentie tot het project nieuwe A2-Entree 

en uiteindelijke realisatie daarvan, heeft een groot maatschappelijk effect. Daarbij gaat 

het niet alleen om de verandering van infrastructuur en de verkeersafwikkeling maar ook 

om de landschappelijke inpassing van een nieuwe aansluiting in relatie met De Nieuwe 

Kern (DNK) en Amstel Business Park Zuid (ABPZ). 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het project Nieuwe A2 Entree biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen op grondgebied 

van de gemeente Amsterdam en voor het Rijk en verdere optimalisatie van het 

snelwegennet. Voor Ouder-Amstel biedt het project Nieuwe A2 Entree mogelijkheden 

voor het verbeteren van de bereikbaarheid van DNK en het ABPZ. Daarnaast kan verdere 
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invulling worden gegeven aan het convenant Bereikbaarheid Arenapoort, omdat er 

samen met het doortrekken van de Joan Muyskenweg een nieuwe ontsluiting ontstaat 

voor evenementenverkeer.  

 

Voor het project Nieuwe A2 Entree zijn ingrepen nodig op grondgebied van Ouder-

Amstel, waarvoor Ouder-Amstel beslissingsbevoegd is, tenzij het Rijk zou overgaan tot 

het nemen van een Tracébesluit. Indien dit laatste achterwege blijft, beslist Ouder-

Amstel over deze ingrepen. Daarvoor is het wel nodig dat Ouder-Amstel deelneemt in het 

vervolg op het haalbaarheidsonderzoek en daarover kan meebeslissen. De resultaten tot 

nu toe van het haalbaarheidsonderzoek laten zien dat er inderdaad positieve effecten zijn 

op de bereikbaarheid van DNK en ABPZ en op het bestaande wegennet in onze 

gemeente.  

 

Het is dus van groot belang om betrokken te blijven in dit proces en te gaan werken aan 

het opstellen van een bestuursovereenkomst.  

 

Als ervoor wordt gekozen hiermee niet in te stemmen is de verwachting dat het project 

Nieuwe A2 Entree door zal gaan zonder Ouder-Amstel. De gevolgen daarvan voor de 

ontwikkeling van DNK, ABPZ en het landschap van de Amstelscheg kunnen dan niet mee 

worden bepaald, maar zullen door de andere overheden worden opgelegd.  

 

In het voortraject is gesproken over verplaatsen van het brandstofverkooppunt. In het 

plangebied is geen alternatieve locatie beschikbaar die voldoet aan de eisen vanuit de 

Benzinewet. In de actuele kostenraming is hiervoor nu een afkoopsom meegenomen.  

Een alternatief is terugplaatsing binnen een stedelijke concessie. Dit gebeurt alleen 

indien ofwel Amsterdam ofwel Ouder-Amstel hiervoor zouden kiezen. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
In de intentieovereenkomst is vastgelegd dat het haalbaarheidsonderzoek wordt 

gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Vanuit de ambtelijke organisatie van Ouder-

Amstel zal capaciteit nodig zijn om overleg te kunnen bijwonen en een inhoudelijke 

bijdrage te kunnen leveren. Deze ambtelijke capaciteit zal in eerste instantie vanuit 

projecten worden geleverd. Daarnaast zal vanuit zowel de moederorganisatie als DUO+ 

enige inhoudelijke capaciteit geleverd moeten worden. De benodigde inzet is al 

opgenomen in de begroting van 2019.  

 

Er ligt nog altijd een ruimtereservering voor een keervoorziening tussen de Buitensingel 

en het huidige spoor. Er zijn nog meerdere opties voor de locatie van deze 

keervoorziening. Momenteel werkt ProRail nog aan een studie om een keuze te gaan 

maken. Hierin wordt de projectgroep Nieuwe A2 Entree betrokken. Deze projecten 

kunnen elkaar beïnvloeden. Of en hoe dit zal gebeuren is nu nog niet aan te geven. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Betrokken zijn gemeente Amsterdam, Vervoerregio, Rijkswaterstaat en Ouder-Amstel. 

De direct belanghebbenden worden geïnformeerd over de voortgang in dit project. 

Hieronder vallen ook de volkstuinders (Dijkzicht) omdat het plangebied van het project 

Nieuwe A2 Entree gedeeltelijk over volkstuinpark Dijkzicht ligt. Dijkzicht is ook op de 

hoogte gesteld in het traject tot het komen tot een intentieverklaring en geïnformeerd 

over de voortgang en status van het project tijdens de maatschappelijke informatieavond 

op 21 mei.  

 

Het besluit van de raad en het haalbaarheidsonderzoek zijn openbaar. 

 

Wat is het vervolg? 

Als vervolg op het haalbaarheidsonderzoek wordt in 2019-2020 een 

Bestuursovereenkomst Nieuwe A2 Entree opgesteld waarin de projectscope, proces, 
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organisatie, planologisch-juridisch traject en financiering zullen worden vastgelegd. Deze 

Bestuursovereenkomst zal aan de raad worden voorgelegd. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zal de gemeenteraad 

nader besluiten over het aangaan van een bestuursovereenkomst. Daarom zal de 

gemeenteraad regelmatig op de hoogte gehouden worden over de voortgang en vindt 

inhoudelijke afstemming plaats net als bij de andere grote projecten. 
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RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019, nummer 

2019/29, 

 

 

BESLUIT : 
 

• Kennis te nemen van de hoofdconclusie van het Haalbaarheidsonderzoek, namelijk 

dat het geambieerde pakket van maatregelen voor deze fase van planvorming als 

haalbaar wordt beoordeeld door de vier partijen;  

• Geen wensen of bedenkingen te hebben tegen het nemen van vervolgstappen in 

het kader van de planvorming van het project Nieuwe A2 Entree. 

• Geen wensen of bedenkingen te hebben tegen het voorbereiden van een 

bestuurlijke opdracht om toe te werken naar een bestuursovereenkomst medio 2020. 

 

 

Ouder-Amstel, 6 juni 2019 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

J. L. Vissers J. Langenacker 
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Aan 

Raadsleden  
 Van 

College van burgemeester & 

wethouders 

 Datum 

22 mei 2019 

Kopie 

 

Betreft 

Aanvulling en actualisatie stukken Nieuwe A2 Entree voor commissie- en raadsvergadering 

Op 8 mei jl. zijn de stukken voor de behandeling en besluitvorming van de Nieuwe A2 

Entree in de commissie- en raadsvergadering aangeleverd. Na deze datum hebben 

echter nog overleggen plaatsgevonden met de betrokken partijen, die erin geresulteerd 

hebben dat er wijzigingen in de stukken zijn aangebracht. Daarnaast zijn aanvullende 

stukken pas op dit moment gereed, terwijl dit nog niet het geval was op 8 mei.  

 

Graag willen wij de definitieve versies van de stukken en het volledige dossier aan u 

voorleggen voor behandeling en besluitvorming.  

 

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de stukken die vernieuwd zijn en wat 

daarin is aangepast en welke stukken nieuw zijn toegevoegd.   

 

 

Vernieuwd: 

- Eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe A2 Entree met datum 6 mei. 

Hierin zijn tekstuele (naam)fouten aangepast en op enkele punten de tekst op 

een beter te begrijpen manier aangepast. De nieuwe versie van dit document 

heeft de datum 22 mei.  

- 190506 Raadbesluit Nieuwe A2 Entree. In de nieuwe versie, 190520 Raadsbesluit 

Nieuwe A2 Entree, is de laatste van de te nemen besluiten korter gemaakt om 

de besluitvorming concreet te maken.  

 

 

Aangevuld: 

De stukken in onderstaande overzicht zijn nieuw bijgevoegd en betreffen de 

achterliggende stukken waarop de Eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe A2 

Entree is gebaseerd. Om deze reden hebben ze in de titel de term 

‘ACHTERGRONDINFORMATIE’ meegekregen.  

- ACHTERGRONDINFORMATIE Verkeersonderzoek Eindrapportage  

- ACHTERGRONDINFORMATIE Schetsontwerp 

- ACHTERGRONDINFORMATIE Technisch onderzoek definitief 

- ACHTERGRONDINFORMATIE Entree Technisch onderzoek, bijlage A Kabels en 

leidingen 

- ACHTERGRONDINFORMATIE Entree Technisch onderzoek, bijlage B Archeologie, 

bodemkwaliteit e.a. 

- ACHTERGRONDINFORMATIE Technisch onderzoek, bijlage C Bomen 

- ACHTERGRONDINFORMATIE Technisch onderzoek, bijlage D Ecologie 

 

 



1 ACHTERGRONDINFORMATIE Entree Technisch onderzoek, bijlage A Kabels en leidingen.pdf 

Bijlage A bij 2980002441/33833/elz/02

Transportvoorzieningen kabels en leidingen

KLIC meldingsnummer locatie transportvoorzieningen

LP_18O049609 J. Muyskenweg, deel ter hoogte van A10 riool diam. 600 en 800 mm beton, 80 mm buigt af naar A2 naar bermsloot

Overigen lopen door richting het zuiden

LP_18O049610 J. Muyskenweg, noordelijkste deel Gasunie, kruisend Duivendrechtsevaart en A2 en dan richting volkstuinencomplexen ten oosten van A2

LP_18O049612 J. Muyskenweg ts Kn.pnt. Amstel en Mercure hotel riool 700 mm beton langs van der Valk Hotel

LP_18O049616 Buitensingel ts. J. Muyskenweg en 3 x 150 Kv verbindingen, 5 kabels (2 x gasdruk {3 fase kabels) en 1 maal alu {3 x 1 fase kabel}) 

van der Madeweg Waternet 2 x duiker in diverse watergangen (800 en 900 mm beton)

Nuon Warmte 450/630 waarvan noordelijkste buiten dienst, afslaand onder kunstwerk ProRail een 300/450 mm

LP_18O049617 van der Madeweg/J.Muyskenweg NUON Warmte 300/350 mm

3 x 150 Kv verbindingen, 5 kabels (2 x gasdruk {3 fase kabels)en 1 maal alu {3 x 1 fase  kabel})

riool 2 x 500 mm (oostzijde J.Muyskenweg)

LP_18O049619 kruising v.d. Madeweg / J. Muyskenweg zie KLIC >> LP_18O049617

KLIC nummers 

LP_18O049609 = vlak 70

LP_18O049610 = vlak 20

LP_18O049612 = vlak 40

LP_18O049616 = vlak 100

LP_18O049617 = vlak 80

LP_18O049619 = vlak 110

vlakken 10, 30, 50, 60, 90  en 120 vallen buiten de scope



1 ACHTERGRONDINFORMATIE Entree Technisch onderzoek, bijlage B Archeologie, bodemkwaliteit e.a..pdf 

 

 

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein. 

Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl 

 

 

Bijlage B bij Quick Scan A2-Entree met documentnummer 2980002441/33833/elz/02 

Inleiding 

-archeologie 

-bodemkwaliteit 

-grondsoort 

-conventionele explosieven 

-ondergrondse obstakels 

Conclusie en aanbevelingen 

Langs beide oevers van de Amstel bestaan hoge archeologische verwachtingen.  

Aan het voormalige maaiveld van de Groot Duivendrechtsepolder lag Hollandveen. In het zuidelijk 

deel van de onderzoekslocatie ging het specifiek om veenmosveen.  

De locaties met potentiele bodemverontreiniging zijn (voormalige) bedrijven (waaronder 

benzinestations), dempingen (Amstel bij Utrechtse brug), de volkstuincomplexen Amstelglorie en 

Dijkzicht (asbest), wegfunderingen (asbest in puingranulaat) en de bermen van de A2 

(loodemissie). 

In de beschikbare bodemonderzoeken zijn enkele ernstige verontreinigingen aangetoond bij het 

Esso-tankstation, ter plaatse van de Koffiefabriek aan de Duivendrechtsevaart en t.p.v. SAAL. 

Aan de westzijde van de Duivendrechtsevaart bevindt zich een locatie die verdacht is van 

explosieven (brisantbom).  

Ondergrondse obstakels bevinden zich mogelijk langs de spoorlijn (rijzen bed en ballastbed), 

Amstel (voormalige bedrijven en woningen) en langs de Joan Muyskenweg (het voormalige 

Euromotel en een landhoofd van een voormalige brug). Er zijn geen puinbergingen bekend.  

 

Aanbevolen wordt om Monumenten en Archeologie een definitief oordeel te vragen over de 

vervolgstap(pen) voor archeologisch (bureau)onderzoek.  

De bodemkwaliteit kan in beeld gebracht worden door een verkennend onderzoek conform 

ARVO.  

Op het gebied van explosieven is geen nader onderzoek nodig. 

De historische bebouwing op de locatie kan nader in kaart gebracht worden door projecties van 

kaarten 1:1.000 van de Dienst der Publieke Werken.  
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Situatie 

De locatie van de geplande werkzaamheden ligt op het grondgebied van de gemeenten 

Amsterdam en Ouder-Amstel. 

 

 

 

 

 

 

Figuur:  

 
 

 

Het onderzoeksgebied ligt in de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel. 
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Figuur: Onderzoeksgebied en gemeente grens 

 
Bron: City Data 
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Archeologie 

 

Op het grondgebied van de gemeente Amsterdam is de locatie gelegen in de stadsdelen Oost en 

Zuid. 

 

Figuur: Archeologische verwachtingen Oost 

 
Bron: BMA 2011 Stadsdeel Oost 

 

Aan weerszijden van het noordelijk landhoofd van de Utrechtsebrug in Stadsdeel Zuid zijn tussen 

de President Kennedylaan en de Amsteldijk ook hoge archeologische verwachtingen.  
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Bodemkwaliteit 

Amsterdam: Nazca 

 

De MDA heeft een Historisch onderzoek Jan Vroegopsingel uitgevoerd op 04-12-2003 in opdracht 

van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Uit de beschrijving van het complex blijkt dat het om het 

Volkstuinenpark Amstelglorie gaat. 

Historische gegevens: 

Het complex is opgericht in 1953 en bestond destijds uit 364 tuinen. In 1986 is het park uitgebreid 

en bestaat nu uit circa 439 tuinen. Volgens het DMB-archief was er een ondergrondse 

petroleumtank aanwezig, die gesaneerd is en verwijderd. Er is nog wel een bovengrondse tank bij 

het clubhuis aanwezig. 

Bij locatiebezoek bleek dat er in het verleden materialen zoals slakken en sintels zijn toegepast die 

mogelijk zijn verontreinigd. In verleden is tijdens de bouw van de huisjes mogelijk asbesthoudend 

materiaal gebruikt. Het is niet uit te sluiten dat er asbest in de bodem aanwezig is. 

 

De DMB heeft voorafgaand (?) aan een Certicon-onderzoek op 12-12-2003 een HO verricht in 

Deelgebied 5 

Soort onderzoek en aanleiding: 

Historisch onderzoek in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 

 

Locatiegebruik: historie 

 

Historische gegevens: 

Sinds 1953 is het terrein in gebruik voor de Nieuwe Utrechtseweg en een tankstation. Sinds 1956 is 

het terrein langs de Duivendrechtsevaart in gebruik als industrieterrein. Voor die tijd had het een 

agrarische bestemming. 

Het terrein langs de Duivendrechtsevaart is vanaf 1956 in gebruik genomen als industrieterrein. 

Ondergrondse olietanks zijn geplaatst op de percelen Joan Muyskenweg 8-10 (verwijderd in 1988), 

14, 15, 24-24a (verwijderd in 1990). Op nummer 8-10 is in 1962 een benzinebewaarplaats 

opgericht, in 1963 gevolgd door een servicestation. In 1987 is het tankstation verwijderd en de 

bodemsanering gestart, in 1992 is de sanering afgerond. 

Op nr.14 is in 1965 een benzinepompinstallatie gevestigd, vanaf 1966 worden er ook 

landbouwwerktuigen gerepareerd. In 1984 is er een spuitcabine bij geplaatst en in 1995 is er een 

bodemonderzoek uitgevoerd, reden tot verder onderzoek was er niet. 

Op nr.19 is in 1963 een koffiebrander gevestigd, in 2001 is er gesaneerd. Een restverontreiniging is 

achtergebleven op de plaats waar de cafeïnebakken hebben gestaan. Na de sloop van het bedrijf 

zal de restverontreiniging worden verwijderd. 

Aan de nieuwe Utrechtseweg 10, later A2, is in 1953 een tankstation opgericht en sinds de sanering 

in 1996 loopt er een permanente monitoring. 

Buiten het deelgebied ligt aan de overkant van de Duivendrechtsevaart het terrein van de 

rioolwaterzuiveringinrichting waar een grondwaterverontreiniging door MO is aangetroffen. 

Wegens overlapping van deelgebied met Ouder-Amstel kunnen gegevens ontbreken. 

Uit locatiebezoek zijn geen nieuwe gegevens naar voren gekomen. 
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Voor het project OV SAAL ZO [tussen Westtak en Amsterdam-Utrecht] is een VO uitgevoerd op 8-

4-2010 door Movares. Wbb > I, Grondwater > AW, Bbk generiek: niet toepasbaar 

 

 

Figuur: Verdachte locaties en onderzochte gebieden, deelgebied 5 

 
Bron: Bewerkt naar ODNZKG Nazca 

 

Binnen Deelgebied 5 (ter plaatse van de A2 tussen de Amstel en het knooppunt plus een strook ten 

oosten daarvan) heeft Certicon op 14 juli 2004 gerapporteerd over een VO. Volgens Nazca was het 

verkennend onderzoek in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 

uitgevoerd n.a.v. de voorgenomen herinrichting van het terrein. 

  

Deelgebied 5 

Jan Vroegop 

OV SAAL ZO 
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Locatiegebruik:  

Het bedrijventerrein Overamstel, deelgebied 5A en 5B. Circa 77.000 m2 van de locatie (totaal 

200.000 m2) is verhard met asfalt, tegels of klinkers. Langs de Nieuwe Utrechtseweg bevindt zich 

een tankstation, wat zich gedeeltelijk binnen de onderzoekslocatie bevindt. Afgezien hiervan is de 

gehele onderzoekslocatie onbebouwd. Op de onderzoekslocatie bevinden zich enkele sloten en 

watergangen (ten oosten en westen van de snelweg). De locatie ligt niet binnen een 

grondwaterbeschermingsgebied. 

Op de onderzoekslocatie bevindt zich o.a. de snelweg A2 (Nieuwe Utrechtseweg) met oprit, afrit 

en tankstation, voetpaden, fietspaden en parkeerplaatsen. Het overig terrein (groenstroken) is 

onverhard en onbebouwd.  

 

 

Historische gegevens: 

Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie niet eerder bodemonderzoek uitgevoerd. In de 

omgeving zijn ernstige verontreinigingen met PAK (gesaneerd) en MO (na nieuw onderzoek niet 

meer aangetroffen) aangetroffen. 

 

Bodemtype: 

zand/klei/veen 

 

Zintuiglijke waarnemingen: 

Grond plaatselijk zwak tot matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend. Enkele boringen 

gestaakt op puin, signaleringslint of funderingslaag. Bij een enkele boring bevindt zich in de 

ondergrond een antropogene grindlaag.  

Geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

 

Bovengrond: As, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn, PAK, EOX, MO > S Pb > T 

Ondergrond: PAK, Hg, Cu, Pb, MO > S 

Grondwater: As, Cr, MO, tetrachlooretheen > S 

 

Bijzonderheden: geen 

 

Conclusies: 

Over het algemeen slechts lichte verontreinigingen. Alleen het gehalte aan lood in de bovengrond 

van het noordwestelijke deel van deellokatie E overschrijdt de betreffende toetsingswaarde voor 

nader onderzoek. 

 

Risico's: geen 

 

Aanbevelingen: Geadviseerd wordt nader onderzoek te verrichten naar het verhoogde gehalte aan 

lood in de bovengrond. 

De grond wordt geschikt geacht voor het huidige grondgebruik en de geplande nieuwbouw. 
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Verrichte onderzoeken 

 

Tabel: Overzicht HO en VO  

Jaar     

     

     

2003 DMB Deelgebied 5 HO www.bodemloket.nl + Nazca 

2004 T&A  IO www.bodemloket.nl 

2004 Certicon Deelgebied 5 VO www.bodemloket.nl + Nazca 

2004 IBA Overamstel HO  

2005 IBA Zuidas Composer HO  

2010 Movares SAAL OO www.bodemloket.nl 

2010 Movares SAAL VO www.bodemloket.nl + Nazca 

2016 IB Ronette-kavel HO  

2017 IB Koffiefabriek HO  

2018 I B Duivendrechtsevaart HO  

Bronnen: IB-archief, ODNZKG, www.bodemloket.nl 
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Ondergrondse obstakels 

 

Op de Ringspoorbaan zijn twee Duitse mitrailleurstellingen ingericht ter hoogte van de kruising 

met Rijksweg 2 in aanleg 

 

Figuur: Duitse mitrailleurstellingen in mei 1944 

 
Bron: NIMH collectie 575, inv. 425 in Saricon 2010 

 

Twee Duitse mitrailleurstellingen op de Ringspoorbaan ter hoogte van de kruising met Rijksweg 2 

in aanleg 

 

De voormalige Dienst der Publieke Werken heeft in de jaren zestig en zeventig op diverse locaties 

in de gemeente Amsterdam puinbergingen ingericht. 
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Figuur:  Locatie Duitse stellingen en puinbergingen 

 
Bron: OMEGAM 2002 

 

De enige puinbergplaats (maar buiten het onderzoeksgebied) bevindt zich onder de metrobaan ter 

hoogte van de Paul van Vlissingenstraat (berging nr.20, 35.000 m3 1963-1965)  

 

 

Bronnen 

 

Armaex B.V., Bombs Away B.V. en gemeente Amsterdam (2016), CE bodembelastingkaart 

gemeente Amsterdam. Kenmerk 15P046. 

Bakker, A. (2017), Het “Corset van Diemen”. Plannen, uitvoering en consequenties van de 

Ringspoorbaan. Diemen: Historische Kring Diemen, jrg. 26, nr. 1 

Bakker, M., S. Azdi, G. Wijnberg & P. Korrel (2006), Stadsatlas Amsterdam. Straatnamen en 

brugnamen verklaart.  Uitgeverij Amsterdam Publishers  

Blauw, M. (2003), Waterstaat in kaart. Geschiedenis van de Waterstaatskaart van Nederland 1865-

1992. Utrecht: Matrijs 

Bombs Away (2016), Vooronderzoek Conventionele Explosieven De Nieuwe Kern Gemeente 

Ouderkerk aan de Amstel. Datum: 1 juli 2016 Kenmerk 16P047 definitief rapport 

Bont, Chr. de (2014), Amsterdamse boeren. Een historische geografie van het gebied tussen de 

duinen en het Gooi in de middeleeuwen. Hilversum: Verloren 

BRO (2013), Ruimtelijke onderbouwing ‘150-kV station Bijlmer-Noord’ Liander, gemeente Ouder-

Amstel Definitief 2.3 Rapportnummer 211x05658.069305_3_2, 6 februari 2013 

Bureau Monumenten & Archeologie (2007), Archeologisch bureauonderzoek. Plangebied kavel P-

bus, Endemol Amsterdam BO 74, Amsterdam 2007  

CSO (2008), Regionaal bodembeheerplan gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en 

Uithoorn. 16 juni 2008 

CSO (2012), Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden. Geldend voor de gemeenten 

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Projectcode 09K189. Versiedatum 21 

augustus 2012. Status: definitief 

Dienst der Publieke Werken (1941), Kaart van Amsterdam 1:10.000, blad no. 4 

Paul van Vlissingenstraat 
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geprojekteerd; situatie sept. 1979. Tek. 348 G.T. 178C 60 x 45 cm 

 

Ingenieursbureau Amsterdam (2005), Historische Onderzoek Zuidas Composer. Projectnr. 128044 

 

Ingenieursbureau Amsterdam (2008), Vooronderzoek P-bus noord, kavel 17 en omgeving, 

grindkoffer. Projectnummers 30220, 20233, 40204 Notitie d.d. 24 juni 2008. Kenmerk 23618 
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50035, 17-2-2010 
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Figuur 1a: Situatie geplande brug over Duivendrechtsevaart 

 
Bron: Google Maps bewerkt door Ingenieursbureau 

 

Aan de oostzijde van de vaart sluit de brug aan op de Amstelstroomlaan. Nabij de vaart stond 

loods F, die in 2015 of 2016 gesloopt is (figuur 1b).  

 

Figuur 1b: Situatie geplande brug over Duivendrechtsevaart in 2017 

 
Bron: City Data; luchtfoto 2017 

 

Voor de te maken aansluiting van de brug op de Joan Muyskenweg heeft het Ingenieursbureau een 

tekening gemaakt.  

  

Loods F 

Mercure Hotel 
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Een eerder historisch onderzoek (Ingenieursbureau 2015) heeft aan het licht gebracht dat de 

wegen en parkeerterreinen ten westen van de Joan Muyskenweg voorzien zijn van een 

klinkerverharding. De trottoirs zijn verhard met grijze betontegels. Het fietspad langs de Joan 

Muysekenweg is verhard met paarse/rode betontegels. Op de Joan Muyskenweg zelf bevindt zich 

asfalt. 
 

Figuur 5: Luchtfoto  

 
Bron: Bestemmingsplan A2-zone 

 

Geohydrologie 
Het peil van de Duivendrechtsevaart wordt gehandhaafd op een niveau van NAP -0,40 m. Ten 

westen van de A2 is het oppervlaktewaterpeil in de sloten van het volkstuinencomplex 

Amstelglorie NAP -2,50 m.  

 

Figuur 6: Waterkeringen langs de Duivendrechtsevaart 

 
Bron: RWA 1997 

waterkering 
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Aardgasleiding 

Op het voormalige Zuidergasfabriekterrein bevindt zich een aardgasverdeelstation. De leiding 

kruist de Duivendrechtsevaart circa 100 m ten zuiden van de locatie. De Gasunie-leiding ligt dwars 

door Amstelkwartier heen. De leiding wordt komend jaar verlegd naar het hart van de 

Amstelstroomlaan. De leiding buigt af richting het zuiden in de kade, richting de bestaande zinker 

onder de Duivendrechtsevaart. De leiding ligt dus ónder de oprit en landhoofd van de nieuwe brug. 

 

Historie 

De locatie is gelegen in de voormalige) Groot Duivendrechtse polder, die uit Hollandveen bestaat. 

Het Hollandveen vormde zich plaatselijk tot een dusdanige hoogte dat er alleen veenmos groeide. 

Ten oosten van de locatie lag een (secundaire) waterscheiding. Op de waterscheiding lag een 

middeleeuwse verbindingsweg, het huidige Zwarte Laantje. 

 

Figuur 3.1: Landschap 800 na Chr. 

 
Bron: De Bont 2014. 

 

De locatie waterde aanvankelijk af op natuurlijke wijze richting de Amstel. Na de instelling van de 

Groot Duivendrechtse polder in de zeventiende eeuw geschiedde de afwatering via de 

Molenwetering. De molen stond aan de Weespertrekvaart. Langs de oostzijde van de 

Molenwetering bevond zich een landweg. 

De kade van de polder lag ter plaatse van de huidige (Korte) Ouderkerkerdijk. 

De boerderijen waren gelegen aan de polderkade langs de Amstel. 

 

  

waterscheiding 
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Figuur 3.2: Grondsoorten  

 
Bron: Stiboka 1960-1965 

 

M41C zware klei, profielverloop 1, kalkarm 

pVb       bosveen 

hVc       zeggeveen, rietzeggeveen of broekveen 

hVs veenmosveen 

Het veenmos vinden we terug op een kaart uit 1965. De Stichting Bodemkartering heeft in 1960-

1965 de grondsoorten geïnventariseerd. 

 

Het poldergebied ten noorden van de Ringspoorbaan is niet gekarteerd, het was kort daarvoor 

opgespoten. Uit het kaartbeeld kan echter afgeleid worden dat er veen van het type hVs 

voorkwam: veenmosveen 

 

In de periode 1925-1930 is in de polder de Ringspoorbaan aangelegd als verbinding tussen de 

Havens West en het emplacement Watergraafsmeer. Ook is toen een goederenspoorbaan bij 

Duivendrecht langs het golfterrein aangelegd ter verbinding met de spoorbaan Amsterdam-

Utrecht (de Duivendrechtboog). 

Langs de noordelijke bermsloot van de Ringspoorbaan is een parallelsloot gegraven. Op de kade 

tussen beide sloten is vanaf de landweg langs de Molenwetering een landweg aangelegd richting 

een coupure in de Ringspoorbaan (figuur ).  
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Figuur 3.3: Situatie in 1938 

 
Bron: Topografische Kaart 1:50.000 (coll. Alfred Bakker) 

 

 

In 1921 moest Ouder-Amstel een deel van de Groot Duivendrechtse polder, het Hoge land, aan 

Amsterdam afstaan.  

Voor de bouw van de Zuidergasfabriek is een terrein in de polder opgehoogd in 1907. De ophoging 

is uitgebreid in 1929 (figuur 8). Een perceel langs de zuidwestzijde kwam in gebruik voor tuinbouw 

(IBA 2004, bijlage 4). 

Al voor het begin van de Tweede Wereldoorlog is in de polder een begin gemaakt met de aanleg 

van Rijksweg 2, de huidige A2, waartoe een cunet gegraven werd. In de oorlog kwam het werk stil 

te leggen. 

Op de luchtfoto uit 1943 zijn het cunet, de bermsloten en de bouwput voor het zuidelijk landhoofd 

van de Utrechtsebrug zichtbaar.  
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Figuur: Rijksweg 2 in aanleg in 1943 

 
Bron: #3037 43APR20 D-448 

 

De Utrechtse brug werd geopend in 1954.  

 

Situatie benzinestation in 1954 
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Bron: Stadsarchief Amsterdam; inventaris 10039, blad O6 

 

Aan de westzijde van de Nieuwe Utrechtseweg werd in 1953 een benzinestation opgericht.  

Op het adres Nieuw Utrechtseweg 10 is sinds 2010 Esso Utrechtse Brug gevestigd.  

 

De kaarten van Bouw- en Woningtoezicht  in het onderzoeksgebied omvatten de regio’s 55 en 56. 

 

Figuur 7: Overzicht regio’s Bouw- en Woningtoezicht 

 

Bron: Stadsarchief Amsterdam, inventaris 10040 /  

Opgespoten in 1952 
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In het kader van een onderzoek naar een bombardement op 28 oktober 1940 zijn de 

bezitsverhoudingen nagegaan van enkele percelen aan de Ouderkerkerdijk. Op het perceel 125 

woonde P. van den Ancker, die verschillende percelen weiland bezat. 

 

Figuur 8: Situatie in oorlog met geprojecteerde Rijksweg 2  

 
Bron: Ingenieursbureau 2018 

 

Eind jaren dertig trof men voorbereidingen voor de aanleg van Rijksweg 2. De werkzaamheden 

werden stop gezet in de oorlog. 

 

Figuur 9: Situatie in 1943 

Ouderkerkerdijk 125 

gemeentegrens 

weilanden 

P.v.d.Ancker 

Zuidergasfabriek 

O’dijk 134-135 

Rijksweg 2 
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Bron: Kaart van Amsterdam 1:2.500, bladen F6 en G6 

 

Na de oorlog werden de werkzaamheden aan Rijksweg 2 hervat. Het weggedeelte tussen de 

Amstelbrug en Ouderkerk aan de Amstel werd geopend op 1 april 1954.  

In 1997 is de A2 ten noorden van knooppunt Amstel overgedragen aan de gemeente Amsterdam. 

Sindsdien heeft de weg nummer s110 en heet “Nieuwe Utrechtseweg”. 

 

Conform het Algemeen Uitbreidingsplan van 1935 was het gebied tussen de Zuidergasfabriek en 

Rijksweg 2 bestemd voor industriële doeleinden. De gemeenteraad stelde in 1946 een krediet à f 2 

miljoen beschikbaar voor ophoging van het dertig (waarvan 18,5 voor industrie) hectare grote 

terrein in het noordelijk gedeelte en aan weerszijden van een ontworpen haven (Gemeenteblad 

1946, afd.1, pp.731-732). 

 

De haven, de Duivendrechtsevaart, is gefaseerd gegraven. Begin jaren vijftig vond de eerste 

ontgraving plaats, waarbij een (tijdelijke) duiker werd gemaakt in de Ouderkerkerdijk ten behoeve 

van de te graven vaart (CTA 29234).  
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Figuur 10: Graven Duivendrechtsevaart in 1952 

 
Bron: CTA 29694-2 

 

In 1955 werd de vaart, ook wel Stamkanaal geheten, volgens het ontwerpprofiel gebaggerd. De 

vrijkomende specie is deels verwerkt in een depot tussen de Jan Vroegopsingel en de Amstel. 

De locaties aan weerszijden van de Duivendrechtsevaart zijn opgehoogd in 1951 volgens een kaart 

van Gereedmaken.  

 

Figuur 11: Ophogingen 

 
Bron: Dienst der Publieke Werken (1:1.000) bewerkt naar G.Terr. (in IBA 2004) 
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Uit latere sonderingen kan afgeleid worden dat bij de ophogingen een laag zand ter dikte van 5,5 

m is aangebracht (zie ook IBA 2004, bijlage 6b). 

 

Figuur 12: Sondering met zand tussen NAP +1 en -4,5 m 

 
Bron: Sondering DKM4 in Fugro 2018 

 

Drie jaar na de ophogingen werd langs de westzijde van de Duivendrechtsevaart gestart met de 

aanleg van walmuren, doch niet ter hoogte van het latere Euromotel. 

Wel werd aan de oostzijde een walmuur ontworpen in 1954 (tabel 1). 

 

Figuur 13: Doorsnede walmuur type D oostzijde Duivendrechtsevaart 

 
Bron: CTA 32417-1 1954 

 

Enkele gegevens van de walmuur: 

- funderingsvloer breed 1,20 m 

- bovenkant NAP +0,10 m 
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De Joan Muyskenweg ontving zijn naam per Raadsbesluit op 1 april 1956. De weg is vernoemd 

naar een ingenieur en industrieel manager Joan Muysken (1866-1928) was van 1901-1928 directeur 

van Werkspoor op Oostenburg (Wiersma 1978).  

 

Tabel 1: Tekeningen Duivendrechtsevaart en walmuren 

CTA omschrijving jaar 

29234 Maken van een duiker in de [Ouderkerkerdijk, Korte] (gesloopt) t.b.v.Duivendrechtsevaart 1951 

29235 Industrieterrein Duivendrecht. Constructie walmuur ter plaatse van gaszinkers bij 

Zuidergasfabriek. Revisie 29-8-52 

1951 

32417 Te maken walmuren om het terrein v.d. Zuidergasfabriek langs de Oostzijde v.h. 

Stamkanaal en de Noordzijde v.h. Zijkanaal  

1954 

32440 Graven van de Duivendrechtsevaart met dwarsprofielen, inrichten baggerbergplaats 

Ouderkerkerdijk 

1955 

32451 Maken van walmuren langs de westzijde van de Duivendrechtsevaart 1954 

39971 Het maken van een walmuur met riooluitlaat t.o.v. gas- en waterleidingzinkers langs de 

westzijde van Duivendrechtsevaart 

1954 

40190 Het maken van walmuren met parkeerhekjes, waarin trap en riooluitlaten bij Euromotel 

langs Duivendrechtsevaart 

1961 

42869 Maken van walmuren met riooluitlaten langs Duivendrechtsevaart nabij Euromotel 1964 

Bron: Stadsarchief Amsterdam; Centraal Tekeningenarchief 

Noot: CTA 42886 betreft walmuren langs zuidzijde insteekhaven nabij Euromotel 

 
Figuur 14: Situatie circa 1956 

 
Bron: Beeldbank. Kaart van Amsterdam 1:5.000, blad 3 

 

In 1960 was de westzijde van de Duivendrechtsevaart nog onbebouwd en (plaatselijk) niet 

voorzien van een kademuur, blijkt uit een foto van dat jaar. 
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Figuur 15: Foto Duivendrechtsevaart in 1960 

 
Bron: Stadsarchief Amsterdam; Beeldbank 

 

Evenmin was het ontwerpprofiel van de Duivendrechtsevaart er gerealiseerd in 1962. In 

onderstaande figuur 14 is te zien dat de oever er uit een talud bestond. 

 

Figuur 16: Revisietekening; profielen III en IV (talud ter hoogte van het latere Euromotel) 

 
Bron: Stadsarchief Amsterdam CTA 32440 

  

Ten tijde van het ontwerp van de kademuur, was het Euromotel al gerealiseerd. 

 

Euromotel 

talud 
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Op de locatie Joan Muyskenweg 8-10 werd in 1960-1962 het Euromotel gerealiseerd in opdracht 

van Wagon Lits. Het was een ontwerp van architect Arthur Staal (1907-1993). In april 1961 werd de 

eerste paal geslagen (Het Nieuwe Instituut: STAAf240). Op een luchtfoto van 8 mei 1962 is het 

hotel te zien (Beeldbank, copyright) met aan de noordkant een Shell service- en benzinestation, 

dat volgens de akte van uitgifte was voorzien van een “was- en smeerplaats voor automobielen”.  

De Motel Maatschappij Holland N.V. nam het uitgegeven terrein in voortdurende erfpacht aan. In 

de akte van 11 mei 1962 stond onder bepaling B.4.: “langs de waterzijde van de met lichtrode en 

gele kleur en met rode contour aangegeven terreingedeelten, zal daar, waar geen walmuur 

aanwezig is, door de gemeente Amsterdam een walmuur worden aangebracht”. 

 

Een tekening van de aan te brengen walmuur dateert van 29 september 1961 (DPW 1962, revisie).  

 

Figuur 17: Situatie ontworpen typen walmuur 1961 

 
Bron: DPW 1961 (revisie 1962); CTA 40190-1 

 

De kadeconstructie voor het Euromotel betreft profiel II (type-B).  
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Figuur 18: Doorsnede kademuur volgens Type B (profiel II, III en IV) 

 
Bron: DPW 1961 (revisie 1962); CTA 40190-1 

 

Enkele gegevens van de kademuur: 

- funderingsvloer breed 1,57 m  

- bovenkant deksteen NAP +0,35 m 

 

Voor de aanleg van de kademuur is een tijdelijke dam aangebracht in de Duivendrechtsevaart, 

“later door derden te baggeren”  

 

Figuur 19: Tijdelijke dam t.b.v. aanleg kademuur profiel III 

 
Bron: DPW 1961 (revisie 1962) 
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De lengte van de toegepaste palen voor de kademuur ter hoogte van het Euromotel is onbekend. 

Het bestek uit 1964 voor de bouw van een kademuur voor een Handelsmaatschappij langs de 

zuidzijde van de insteekhaven geeft een indruk (CTA 42869).  

De N.V. Aannemingsmaatschappij v/h Hillen en Roosen Prinsengracht 1123 (schriftelijke opdracht 

17 maart 1964; aannemingssom f 59.900,-) moest toen 14 m lange palen toepassen.  

Ten gevolge van de werkwijze van de aannemer zijn “palen van 15 m' geheid, i.p.v. 14 m' Deze 

grotere lengte is voor rekening van de aannemer.” (dagboek CTA A00013001142) 

 

In 2015 is de inventaris van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht aan de Archiefbank van het 

Stadsarchief toegevoegd. Er zijn vergunningen verleend in de periode 1961-1980. 

 

Tabel 2: Hinderwetvergunningen 

inventaris specificatie periode 

8926   Joan Muyskenweg 8 en Joan Muyskenweg Sectie AG nrs. 831 - 832 1963-1980 

8764  Joan Muyskenweg kadaster sectie A, no. 1054, locatienummer 72134 1961 

8926   Joan Muyskenweg 8 en Joan Muyskenweg Sectie AG nrs. 831 - 832 1963-1980 

Bron: Stadsarchief Amsterdam; DMB-archief 30533 

 

De architecten A. Staal en M. Ruys ontwierpen een uitbreiding van het Euromotel in 1967 

(www.bonas.nl). Het gebouw is weergegeven op een kaart van Bouw- en Woningtoezicht (1947-

1967) met als bouwjaar 1962.  

 

Figuur 20: Euromotel uit 1962 op BWT-kaart 56 

 
Bron: BWT regio 050, 051, 052, 053, 055 en 056 

Noot: V = Raadsbesluit no. 83 -7 febr. 1962 
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De raad nam op 7 februari 1962 een besluit over voortdurende erfpacht voor het Euromotel-

perceel (groen omlijnd op de BWT-kaart).  

 

Figuur 21: Euromotel en omgeving op kaart uit 1969 

 
Bron: Topografische Kaart 1:25.000 1967-1969 (Coll. Alfred Bakker) 

 

Op een luchtfoto uit 1971 is het min of meer U-vormige Euromotel zichtbaar ten noorden van een 

insteekhaven op de westoever van de Duivendrechtsevaart. 

 

Figuur 22: Luchtfoto 1971  

 
Bron: Beeldbank 

 

De oostzijde van de vaart was in gebruik voor opslag van buizen en dergelijke. Ten oosten van het 

opslagterrein bevonden zich gasverdeelstations. In 1965 is een aardgasontvangstation gebouwd 

(CTA 42915) en in 1967 aardasontvangststation II (CTA 47002).  

 

opslag 

Shell 

gasverdeelstation 
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Figuur 23: Situatie in 1974 

 

Bron: Kaart van Amsterdam 1:5.000 blad 1.3 (coll. Alfred Bakker) 

 

Figuur 24: Situatie in 1976 

 
Bron: Kaart van Amsterdam 1:1.000, bladen N6 en O6, verkenning in 1976, druk in 1980 

opslag 

Euromotel 

Shell 

gasverdeelstation 
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Het Ingenieursbureau Amsterdam heeft in 2004 een vooronderzoek Overamstel uitgevoerd. 

Daarin kwam het voormalige Euromotel als een mogelijk ondergronds obstakel naar voren. 

 

Figuur 25: Projectie situatie 1976 

 
Bron: IBA 2004, bijlage 17 

 

Het Euromotel staat tegenwoordig bekend als “Mercure Hotel Amsterdam” (wikipedia), maar daar 

gingen wel sloop en nieuwbouw in twee fasen aan vooraf.  

 

Altea Hotel 

Boparai Associates ontwierp in 1989 het Altea Hotel aan de Joan Muyskenweg, met 180 kamers, 

vergaderruimte, health club en voorzieningen. Het gebouw kwam gereed in 1990 en telt 12 etages 

die tot een hoogte van 36,00 m reiken (www.boparai.nl/projectenlijst en www.emporis.de). 

In een akte van 3 juli 1991 was sprake van “de sloop van het op het erfpachtterrein gestichte 

Euromotel en benzinestation en de realisatie en ingebruikname van het nieuwe Altea Hotel op dat 

terrein”  

Uit een krantenbericht kan opgemaakt worden dat in 1993 sprake was van het Mercure (in plaats 

van Altea) Hotel:  

“In de avond van 19 april 1993 werd Tonnie van Maurik door het hoofd geschoten terwijl hij in 

zijn auto zat op het parkeerterrein van het Altea Hotel aan de Joan Muyskenweg (nu Mercure 

Hotel)” (Het Parool 2008) 

 

Boparai Associates ontwierp in 1999 een uitbreiding van het bestaande hotel Mercure a/d Amstel 

met 185 nieuwe kamers en voorzieningen circa 16.800 m2. De uitbreiding was gereed in 2002 

(www.boparai.nl/projectenlijst) 

 

Stadsdeel Oost gaf in augustus 2017 vergunning voor: “Het legaliseren van 11 steigers ten behoeve 

van 21 ligplaatsen voor pleziervaartuigen en een zone van 100 meter lang ten behoeve van 

Contouren Euromotel 

Loods F 



 

 

 

31 

 

 Gemeente Amsterdam Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. 

  Kenmerk 

2980002441/33833/elz/02/B2 

 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Pagina 31 van 34 

nachtligplaatsen voor maximaal vijf rondvaartboten bij het Mercure hotel Amsterdam City [Joan 

Muyskenweg 10]” (bekendmakingen.amsterdam.nl) 

 

Ontwerp brug 

In het onderzoek naar de kade ter hoogte van het Mercure Hotel gaat Sweco uit van een 

(voorlopig) brugontwerp, waarbij de funderingen zich buiten de invloedssfeer van de bestaande 

kades bevinden. 

 

Figuur 26: voorlopig brugontwerp 

 
Bron: Sweco 2018 

 

Bodemonderzoek 

In mei 2018 heeft MWH geoffreerd voor het uitvoeren van een bodemonderzoek: 

Resultaten daarvan zijn nog niet bekend. 

 

Oostzijde Duivendrechtsevaart 

In de kade van de voorbereiding voor het Amstelkwartier zijn de bestaande kades 

geïnventariseerd en geïnspecteerd. Daarbij is gebleken dat de kade aan de oostzijde van de vaart 

(walmuur type D) aan een grotere horizontale gronddruk onderhevig is dan in het ontwerp is 

voorzien. (waterbodem sluit niet aan op de funderingsvloer)i 

 

Figuur 27: Kademuur oostoever Duivendrechtsevaart 

 

 
Bron: B. Ruizendaal 
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Ter hoogte van de oostelijke oprit van de geplande brug stond tot 2015-2016 loods F. Onder de 

voormalige loods F worden de betonpalen in principe verwijderd tot een niveau van NAP -1,20 m, 

in de Gasuniestrook tot een niveau van NAP -2,20 m (Ingenieursbureau 2017 en Winkel 2018). 

 

 

Figuur 28: Verwijderde delen van betonpalen 

 
 

 
Bron: Ingenieursbureau 2017 

Ter plaatse van het gasverdeelstation blijven de palen in de bodem achter dieper dan NAP -1,20 m 

(Winkel 2018).  

  

gasverdeelstation 
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Resumé civieltechnische werkzaamheden na 1945 

In het onderzoeksgebied is de Duivendrechtsevaart gegraven in 1951 en 1955. Aan de oostzijde 

van de vaart zijn kademuren gebouwd in 1954.  

De voormalige Groot Duivendrechtsepolder is omstreeks 1960 opgehoogd met een circa vijf meter 

dikke laag zand.  

In de periode 1960-1962 is aan de westzijde van de vaart het Euromotel gerealiseerd. Ter hoogte 

van het motel is een kademuur gebouwd in 1962. 

Het Euromotel is uitgebreid in 1969. Het motel is gesloopt eind jaren tachtig. In 1990 werd het 

Altea-hotel opgeleverd, dat in 1999 is uitgebreid. 

 

Aan de oostzijde van de Duivendrechtsevaart zijn gasverdeelstations gebouwd en is loods F 

gerealiseerd. De loods is gesloopt, waarbij de betonpalen verwijderd zijn tot een diepte van NAP -

1,20 m en plaatselijk NAP -2,20 m.  

Ter plaatse van het gasverdeelstation zijn ook palen aanwezig dieper dan NAP -1,20 m. 

 

Conclusies en aanbeveling ondergrondse obstakels 

In de jaren zestig en zeventig heeft de voormalige Dienst der Publieke Werken op diverse plaatsen 

puinbergingen ingericht. Op de locatie is geen puinberging bekend.  

De vloerbreedtes van de kademuren langs de Duivendrechtsevaart zijn bekend van gearchiveerde 

tekeningen. 

Ter plaatse van het voormalige Euromotel kunnen zich funderingsresten bevinden in de vorm van 

palen. Funderingsbalken zijn onwaarschijnlijk. De stramienen van het hotel in 1961 (figuur 15) 

geven mogelijk een indruk van het palenplan. 

De palen ter plaatse van de voormalige loods F zijn in situ vanaf dieptes van NAP -1,20 en -2,20 m.  

 

Aanbevolen wordt om gearchiveerde tekeningen van de bouw en sloop van het Euromotel te 

traceren.  

Nederlands Architectuurinstituut (-2013), nu “Het Nieuwe Instituut” 

STAAf240 Foto eerste paal Euromotel met krantenartikel op achterzijde, april 1961 
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Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein. 

Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl 

Geachte heer Molenaar, 

 

Conform onze offerte met kenmerk “2980002441/33833/elz/01” ontvangt u hierbij de resultaten 

van de Quick Scan. 

 

In de Quick Scan zijn de hieronder benoemde onderwerpen bezien: 

 

1. Kabels en Leidingen 

2. Historisch Onderzoek naar: 

a. archeologie; 

b. bodemkwaliteit; 

c. grondsoort; 

d. conventionele explosieven; 

e. ondergrondse obstakels. 

3. Groen 

4. Ecologie 

  

 Bezoekadres 

Weesperstraat 430 

1018 DN  Amsterdam 

 

Postbus 12693 

1100 AR  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

amsterdam.nl/ingenieursbureau 

 

Notitie 
 Aan J. Molenaar 

 Van Paul Elzenaar, directie IB, 06 11 377 592, p.elzenaar@amsterdam.nl 

 Datum 23 oktober 2018   

 Ons kenmerk 2980002441/33833/elz/03 

 Bijlage(n) A. Transportvoorzieningen Kabels en Leidingen 

B. Rapportage archeologie, bodemkwaliteit, grondsoort, conventionele explosieven, 

ondergrondse obstakels 

C. Groen 

D. Ecologie 

   

 Onderwerp Quick Scan behorende bij PvA “Haalbaarheidsonderzoek nieuwe A2-Entree” 
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1. Kabels en Leidingen 

 

Voor de Quick Scan is een Oriëntatiemelding gedaan bij het Kadaster en zijn de 

transportvoorzieningen  die daarin worden benoemd in bijlage A bij deze notitie. 

 

Conclusies: 

 

a. in de uitwerking van de varianten zoveel als mogelijk rekening houden met deze 

transportvoorzieningen (laagst maatschappelijke kosten); 

b. nadat varianten zijn vastgesteld deze opnieuw toetsen aan bestaande kabels en leidingen. 

 

 

2. Archeologie, bodemkwaliteit, grondsoort, conventionele explosieven, ondergrondse 

obstakels 

 

Bijlage B is de volledige Quick Scan rapportage. 

 

Conclusies: 

 

a. langs beide oevers van de Amstel bestaan hoge archeologische verwachtingen; 

b. aan het voormalige maaiveld van de Groot Duivendrechtse polder lag Hollandveen. In het                 

zuidelijk deel van de onderzoekslocatie ging het specifiek om veenmosveen; 

c. de locaties met potentiële bodemverontreiniging zijn (voormalige) bedrijven (waaronder 

benzinestations), dempingen (Amstel bij Utrechtse brug), de volkstuincomplexen 

Amstelglorie en Dijkzicht (asbest), wegfunderingen (asbest in puingranulaat) en de bermen 

van de A2 (loodemissie); 

d. volgens de beschikbare rapportages van bodemonderzoeken zijn enkele ernstige  

verontreinigingen in de grond en/of het grondwater aangetoond bij het Esso-tankstation, ter 

plaatse van de Koffiefabriek aan de Duivendrechtsevaart; 

e. aan de westzijde van de Duivendrechtsevaart bevindt  zich een locatie die verdacht is van        

explosieven (brisantbom); 

f. ondergrondse obstakels bevinden zich mogelijk langs de spoorlijn (rijzen bed en      

ballastbed), Amstel (voormalige bedrijven en woningen) en langs de Joan Muyskenweg      

(het voormalige Euromotel en een landhoofd van een voormalige brug).  

Er zijn geen puinbergingen bekend. 
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3. Groen 

 

Bijlage C is de volledige Quick Scan rapportage. 

 

Bomen in de hoofdbomenstructuur 

De Hoofdbomenstructuur (HBS) is door het bestuur aangekondigd in de Visie Openbare Ruimte en 

nader uitgewerkt in de Puccinimethode. 

 
Figuur 1: hoofdboomstructuur 
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Bomen in de Hoofdgroenstructuur 

De Hoofdgroenstructuur omvat uiteenlopende typen groen, met elk hun eigen gebruik, belevings-

waarde, cultuurhistorische betekenis, natuurwaarde enzovoort. Om deze reden zijn de richtlijnen 

voor inpasbaarheid uitgewerkt per groentype. De groengebieden in de Hoofdgroenstructuur zijn 

hiertoe verdeeld in groentypen.  

 

 
Figuur 2: hoofdgroenstructuur 
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Conclusies: 

 

Voor het plan houdt de hoofdbomenstructuur het volgende in:  

• streven is om bestaande bomen en boomstructuren zoveel mogelijk in ontwerpen in te 

passen; 

• later in het proces vindt de uitgebreide Bomentoets plaats. Alle informatie wordt verwerkt in 

een Programma van Eisen. 

 

Binnen het plangebied komende de volgende groentypen voor:  

• Stadspark; 

• Corridor; 

• Volkstuinpark/schoolwerktuin; 

• Sportpark; 

• Stadrandpolder. 

 

Voor alle bomen, dus ook de overige bomen in Amsterdam, geldt dat wanneer zij gekapt worden 

de algemene Herplantplicht in werking treedt. Op 1 oktober 2016 is de nieuwe Bomenverordening 

van kracht. Hierin staat in artikel 7 de Herplantplicht, waarbij het mogelijk is om bomen fysiek (één 

op één) te compenseren of als dat niet mogelijk is dat de monetaire waarde wordt gestort in het 

gemeentelijk herplantfonds. 

 

De bomen in het plangebied genieten in verschillende opzichten enkele beschermingswaardige 

punten. Te noemen zijn de Hoofdboomstructuur en de Hoofdgroenstructuur. Door in een vroeg 

stadium het project aan te haken bij diverse beleids- en beheerafdelingen kan vertraging in het 

project worden voorkomen. 

 

Voor de Hoofdgroenstructuur wordt geadviseerd vroegtijdig contact op te nemen met de 

onafhankelijke commissie, de zogenaamde Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 

(TAC). Deze commissie toetst alle plannen op inpasbaarheid in de Hoofdgroenstructuur en legt 

deze aan B&W voor ter besluitvorming of ter advisering. Bij de toetsing op de inpasbaarheid van 

ruimtelijke projecten zoals bebouwing, verhardingen etc. worden de voor de betreffende 

groentype de richtlijnen uit de structuurvisie “Amsterdam 2040: economisch sterk en duurzaam” 

gehanteerd. 
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4. Ecologie 

 

Bijlage D is de volledige Quick Scan rapportage 

 

Conclusies: 

 

Voor de realisatie van de A2 Entree, is een natuurtoets uitgevoerd. De natuurtoets is erop gericht 

om antwoord te geven op de vraag of de beoogde ontwikkeling (mogelijk) negatieve effecten kan 

hebben op  de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna. Voor deze natuurtoets is niet 

alleen de landelijke wetgeving, maar ook het gemeentelijke beleid van Amsterdam getoetst aan 

de ontwikkeling. Omdat het ontwerp voor de nieuwe A2-entree nog niet is vastgesteld, is 

uitgegaan van een ‘worst case’-scenario. Hieronder worden de toetsingsvragen kort behandeld. 

 

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk negatieve effecten op flora, vleermuizen, broedvogels, 

ringslang, rugstreeppad, iepenpage en kleine marterachtigen. Op beschermde natuurgebieden 

zijn geen negatieve effecten te verwachten. Het plangebied maakt namelijk geen deel uit van deze 

gebieden. Wel maken delen van het plangebied deel uit van de hoofdgroenstructuur en de 

ecologische structuur van gemeente Amsterdam. Het is dan ook niet uit te sluiten dat er delen van 

deze hoofdgroenstructuur en/of ecologische structuur verloren gaan. Op monumentale bomen of 

de bomenstructuur van gemeente Amsterdam zijn negatieve effecten uit te sluiten. Ook zijn 

effecten als gevolg van toename van stikstofdepositie op beschermde Natura 2000-gebieden niet 

uit te sluiten.  
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Aanbevelingen en vervolgonderzoeken 
 

 

1. Kabels en Leidingen 

a. Aanbevolen wordt om, zodra er een GO-besluit is genomen, dit plan in te brengen in het 

PlanVormingsOverleg, onderdeel van het Coördinatiestelsel. Dit om de betrokken            

Kabel- en Leiding Beheerders te informeren over het project. 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/overleggen/ 

b. Bij de uitwerking naar Voor Ontwerp en Definitief Ontwerp één van de partijen uit de        

bestuursovereenkomst het conditioneringsproces naar de betrokken netbeheerders uit 

te laten voeren. Die partij moet wel gemachtigd worden door de andere partijen om 

namens hen dat proces te rekken en namens hen verzoeken tot aanpassing te doen aan 

de betrokken netbeheerders. Dit om er voor te zorgen dat de verschillende       

nadeelcompensaties regelingen (zoals WIOR, NKL’99) van kracht blijven 

c. Conform de publicatie CROW 500 dient de opdrachtgever in de planning en budgetten 

rekening te houden met het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingenhttp 

www.bouwendnederland.nl/nieuws/5279446/richtlijn-crow-500-schade-voorkomen-aan-kabels-en-leidingen 

 

 

2. Archeologie, bodemkwaliteit, grondsoort, conventionele explosieven, ondergrondse 

obstakels 

a. Aanbevolen wordt om Monumenten en Archeologie een definitief oordeel te vragen  

over de vervolgstap(pen) voor archeologisch (bureau)onderzoek. 

b. De bodemkwaliteit kan in beeld gebracht worden door een verkennend onderzoek 

conform ARVO. Op het gebied van explosieven is geen nader onderzoek nodig. 

c. De historische bebouwing op de locatie kan nader in kaart gebracht worden door 

projecties van kaarten 1:1.000 van de Dienst der Publieke Werken 

 

3. Groen 

a. Voor de Hoofdgroenstructuur wordt geadviseerd vroegtijdig contact op te nemen met 

de onafhankelijke commissie, de zogenaamde Technische Adviescommissie 

Hoofdgroenstructuur (TAC). Deze commissie toetst alle plannen op inpasbaarheid in de 

Hoofdgroenstructuur en legt deze aan B&W voor ter besluitvorming of ter advisering. Bij 

de toetsing op de inpasbaarheid van ruimtelijke projecten zoals bebouwing, 

verhardingen etc. worden de voor de betreffende groentype de richtlijnen uit de 

structuurvisie “Amsterdam 2040: economisch sterk en duurzaam” gehanteerd. 

b. Er zijn nadere inspecties en/of nader onderzoek nodig  om te bepalen of de ontwikkeling 

daadwerkelijk negatieve effecten heeft op flora, vleermuizen, broedvogels, ringslang, 

rugstreeppad, iepenpage en kleine marterachtigen. Het is nodig om hiermee te wachten 

totdat er een ontwerp voor de nieuwe A2-entree beschikbaar is. Aan de hand van dit 

ontwerp kunnen delen van het plangebied gericht getoetst worden aan deze 

beschermde soorten.  Er is een nadere toetsing noodzakelijk na het vaststellen van het 

ontwerp om te bepalen of  de beoogde ontwikkeling negatieve effecten heeft op de 

hoofdgroenstructuur of  ecologische structuur. Daarna kan namelijk pas bepaald worden 
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of daadwerkelijk delen verloren gaan en of compensatie nodig is. Een stikstofberekening 

is nodig om te bepalen wat de extra stikstofbelasting wordt als gevolg van het plan op 

Natura 2000-gebieden.  

  



 

 

 Gemeente Amsterdam 23 oktober 2018 

  Kenmerk 

2980002441/33833/elz/03 

 Quick Scan behorende bij PvA  Pagina 9 van 9 

4. Ecologie 

a. Pas na vaststelling van het ontwerp kan bepaald worden waar en voor welke soorten 

nadere inspecties en/of nader onderzoek nodig is om te bepalen of de ontwikkeling 

strijdig is met de Wnb. Als dit het geval is, is het mogelijk nodig om een ontheffing van 

de Wnb aan te vragen bij het bevoegd gezag (RUDNHN).   

b. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient ten alle tijden een melding te worden 

gedaan bij de RUDNHN vanwege het voorkomen van vrijgestelde soorten (zie hoofdstuk 

6 van bijlage D; Overige soortgroepen). 
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Bijlage C bij 2980002441/33833/elz/02 
Groen 

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein. 

Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl 

 
Bomen binnen de projectgrens 
Binnen de globale projectgrens van het gebied staan vele bomen. Deze bomen zijn onder te 
verdelen in: 

 Bomen in de hoofdbomenstructuur; 
 Bomen in de hoofdgroenstructuur; 
 Overige bomen. 

 
Bomen in de hoofdbomenstructuur 
De Hoofdbomenstructuur (HBS), zoals voor het plangebied hieronder is weergegeven, is door het 
bestuur aangekondigd in de Visie Openbare Ruimte en nader uitgewerkt in de Puccinimethode. 

 
Figuur 1: hoofdboomstructuur 

Voor het plan houdt de hoofdbomenstructuur het volgende in:  
 Streven is om bestaande bomen en boomstructuren zoveel mogelijk in ontwerpen in te 

passen; 
 In de initiatief- en onderzoeksfase brengen we alle boven- en ondergrondse 

randvoorwaarden in kaart, zoals bestaande boomstructuren, ondergrondse infra en 
grondwater. Wanneer nodig kunnen we eerst een “quickscan bomen” laten maken. Later 
in het proces vindt de uitgebreide Bomentoets plaats. Alle informatie wordt verwerkt in 
een Programma van Eisen. 

 
Naast deze spelregels gelden er voor bomen in de Hoofdbomenstructuur nog meer specifiekere 
inrichtingseisen en -voorschriften. Deze komen in latere stadia van het plan aan de orde en zijn 
terug te vinden in het Handboek Puccinimethode Groen. 
 

   



Bomen in de Hoofdgroenstructuur 
De Hoofdgroenstructuur omvat uiteenlopende typen groen, met elk hun eigen gebruik, belevings-
waarde, cultuurhistorische betekenis, natuurwaarde enzovoort. Om deze reden zijn de richtlijnen 
voor inpasbaarheid uitgewerkt per groentype. De groengebieden in de Hoofdgroenstructuur zijn 
hiertoe verdeeld in groentypen.  

  
Figuur 2: hoofdgroenstructuur 

Binnen het plangebied komende de volgende groentypen voor:  
 Stadspark; 
 Corridor; 
 Volkstuinpark/schoolwerktuin; 
 Sportpark; 
 Stadrandpolder. 

Op de pagina’s 3 t/m 6 zijn bovengenoemde groentypen beschreven. De beschrijving geeft 
richtlijnen voor de inpasbaarheid van bebouwing en verharding in het betreffende groentype. 
 
 
Overige bomen 
Voor alle, dus ook de overige bomen in Amsterdam geldt dat wanneer zij gekapt worden dat de 
algemene Herplantplicht in werking treedt.  
Op 1 oktober 2016 is de nieuwe Bomenverordening van kracht. Hierin staat in artikel 7 de 
Herplantplicht, waarbij het mogelijk is om bomen fysiek (één op één) te compenseren of als dat 
niet mogelijk is dat de monetaire waarde wordt gestort in het gemeentelijk herplantfonds. 
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1. Inleiding 
Bij het haalbaarheidsonderzoek is ook ecologie onderzocht.  
Dat is noodzakelijk  om te voldoen aan de natuurwet- en regelgeving en om risico’s ten aanzien 
van beschermde gebieden en soorten in kaart te brengen. Dit document beschrijft het uitgevoerde 
onderzoek naar de natuur.  
 
Deze quickscan is uitgevoerd voor de werkzaamheden binnen het plangebied en heeft het doel om 
inzichtelijk te maken: 

 aan welke wettelijke en beleidsmatige verplichtingen het project dient te voldoen; 
 welke mogelijke effecten de ingreep op natuur heeft; 
 welke mogelijke vervolgacties (vervolgonderzoek) nodig zijn om dit goed te kunnen 

beoordelen; 
 welke overlastsoorten aanwezig kunnen zijn 
 welke maatregelen en vervolgstappen al geadviseerd kunnen worden.  

 
Dit document beschrijft geen mogelijkheden voor verzilvering van gemeentelijke ambities voor 
groen (natuur en bomen). Het is wel een advies om deze ambities inzichtelijk en concreet te 
maken met het Handboek Natuurinclusief Bouwen (Gemeente Amsterdam, 2017).  
 
 
2. Werkwijze 
Tijdens een veldbezoek op 14 augustus 2018, is de (potentieel) aanwezige beschermde flora en 
fauna binnen het plangebied op waarden beoordeeld.  
 
Ook zijn verschillende kaderstellende documenten van het landelijke en lokale beleid 
geraadpleegd zoals; de Natura 2000-gebieden, gebieden die deel uitmaken van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Hoofdgroenstructuur of Ecologische structuur van de 
gemeente Amsterdam. Tot slot is gekeken naar waarnemingen van flora en fauna die 
geregistreerd staan in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Ook zijn onderzoeken die in 
het verleden zijn uitgevoerd, bekeken.  
 
Op het moment van het schrijven van deze quickscan is nog niet voldoende inzichtelijk wat de 
voorgenomen werkzaamheden daadwerkelijk zijn.  
Hierom is in deze quickscan uitgegaan van een worst-case scenario bij het beoordelen van effecten 
van de plannen.  
 
3. Resultaten gebiedsbescherming 
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing en op voldoende afstand van een Natura 2000-
gebied en/of gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De 
dichtstbijzijnde gebieden met een beschermingsstatus liggen op resp. minimaal 6,1 km (Botshol) 
en 6,6 km (Markermeer & IJmeer) van het plangebied (en verder weg). Effecten, zoals 
oppervlakteverlies, versnippering van leefgebieden of permanente verstoring van beschermde 
natuur is hier niet van toepassing. Het is echter niet uitgesloten dat het voornemen leidt tot een 

                              Bijlage D bij 2980002441/33833/elz/02 
                              Ecologie 

 



extern effect op deze beschermde natuurgebieden als gevolg van toename van stikstofdepositie 
naar de omgeving toe.  
 
Het advies is daarom ook om in het vervolg van de planvormingsfase de benodigde duidelijkheid 
te krijgen in de effecten van stikstofdepositie. Het rekenprogramma Aerius kan hiervoor worden 
gebruikt (in de Regeling PAS wordt dit programma veelvuldig toegepast). Uit de resultaten van de 
berekening wordt duidelijk of het plan haalbaar is. Indien het plan zorgt voor een ontoelaatbare 
extra stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden in de omgeving, is het plan niet haalbaar.  
 
Het plangebied ligt in de Hoofdgroenstructuur en de Ecologische structuur van gemeente 
Amsterdam (zie figuur 2; bron: www.maps.amsterdam.nl). Gebieden van de hoofdgroenstructuur 
waar het plangebied deels in valt of naast ligt, zijn; Amstelglorie, Overamstel, Amstel zuidzijde, 
Amsteldijk en het Martin Luther Kingpark.  
 

 
Figuur 1. De ligging van de Hoofdgroenstructuur ten opzichte van het plangebied 
 



Doordat er nog geen ontwerp is voor de beoogde ontwikkeling, is niet duidelijk of de ontwikkeling 
ook daadwerkelijk negatieve effecten heeft ten aanzien van deze gebieden. Als het ontwerp voor 
de beoogde ontwikkeling gereed is, dient daarom nog getoetst te worden aan deze beschermde 
gebieden. Uitgaande van een worst case scenario gaat beschermd natuurgebied in de gemeente 
verloren. Dit dient gecompenseerd te worden. Plannen met effecten op de Hoofdgroenstructuur 
zijn alleen haalbaar als de TAC-commissie hun goedkeuring geven op de plannen. Het advies is 
daarom ook om deze commissie in een zo vroeg mogelijk stadium te benaderen en het behoud 
van de waarden van de Hoofgroenstructuur centraal stellen bij de verdere planvorming.  
 
4. Resultaten soortbescherming  
Inleiding 
Hieronder zijn de resultaten van het bronnen- en veldonderzoek weergegeven. Hierbij wordt per 
soortgroep de aanwezigheid van soorten en de effecten op deze soorten als gevolg van de 
ontwikkeling van de nieuwe A2-Entree per soortgroep behandeld.  
 
flora 
In (de directe omgeving) van het plangebied zijn waarnemingen bekend van groot spiegelklokje 
(beschermd via de Wet natuurbescherming), en tongvaren (voorheen beschermd via de Flora- en 
faunawet).  
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van beschermde planten. In het 
plangebied is ook geen geschikte groeiplaats aanwezig voor het groot spiegelklokje. Deze soort is 
gebonden aan voedselarme en kalkrijke gronden. Hoewel voedselarme gronden in het gebied 
aanwezig zijn, is de combinatie met kalkrijk niet aanwezig. Derhalve kan het voorkomen van het 
groot spiegelklokje in het plangebied uitgesloten worden.  
 
Van de tongvaren (voorheen beschermd onder de Flora- en faunawet) zijn geen waarnemingen 
gedaan bij het veldbezoek. De kademuren van de gracht die direct aan het plangebied ligt, zijn 
mogelijk wel geschikt als standplaats voor deze varen (en mogelijk ook andere soorten). Het is  
niet bekend of de werkzaamheden de kademuren omvatten. Als dit zo is, dan is nader onderzoek 
of een extra varencontrole nodig ter hoogte van de gracht. Als de kademuren buiten de 
werkzaamheden vallen, dan is nader onderzoek niet nodig omdat dan negatieve effecten op 
eventuele tongvarens (en andere soorten) uit te sluiten zijn.  
 
Hoewel dus geen waarnemingen gedaan zijn van beschermde soorten, kunnen ter hoogte van de 
Van der Madeweg, maar ook langs andere schrale wegbermen zeldzame (vermeld op de Rode Lijst 
van plantensoorten) en beschermde flora (zoals Kartuizer Anjer) voorkomen. Het is aan te bevelen 
om nader onderzoek uit te voeren naar flora bij schrale wegbermen in het onderzoeksgebied. Als 
uit nader onderzoek blijkt dat beschermde plantensoorten aanwezig is, dan kan het nodig zijn om 
deze te verplaatsen. Hiervoor is ontheffing nodig die aangevraagd dient te worden bij het bevoegd 
gezag (RUDNHN).  
  



Vleermuizen 
In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van de gewone en ruige 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. De aanwezigheid van 
kleine dwergvleermuis, meervleermuis, tweekleurige vleermuis en watervleermuis is op basis van 
de kenmerken van het plangebied ook niet uit te sluiten. Verblijfplaatsen van deze soorten 
bevinden zich afhankelijk van het type verblijfplaats en de soort in gebouwen of bomen.  
 
Verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen zijn niet uit te sluiten omdat in het plangebied hoge 
oude bomen aanwezig zijn waarin vrijwel zeker holtes aanwezig zijn (zie figuur 2).  
 
Vanwege de locatie van deze bomen, direct aan een verlichte weg, is het voorkomen van 
verblijfplaatsen van vleermuizen die licht mijden wel uit te sluiten. Hierdoor is alleen van de ruige 
dwergvleermuis (en een kleine kans op gewone) dwergvleermuis niet uit te sluiten dat ze in de 
bomen verblijven.  

 
Figuur 2: Functies voor vleermuizen in plangebied 

groen >> verblijfplaatsen in bomen, rood >> verblijfplaatsen in gebouwen, bruin >> vliegroutes 

Foerageergebied is in het gehele plangebied mogelijk 
 
Voor de ontwikkeling van de nieuwe Stadsentree is het mogelijk dat bomen gekapt dienen te 
worden. Omdat niet bekend is of de bomen verblijfplaatsen van vleermuizen bevatten, is het 
noodzakelijk om te achterhalen of de bomen daadwerkelijk verblijfplaatsen bevatten. Hierna kan 
bepaald worden of voor de kap van de bomen een ontheffing nodig is met betrekking tot 
vleermuizen.  



 
 
 
Een deel van de bomen in het plangebied kan naast als verblijfplaats ook als vliegroute (zie figuur 
2) voor vleermuizen dienen. Mogelijk kan ook de Utrechtsebrug ook als vliegroute dienen voor 
vleermuizen die van de ene kant van de Amstel naar de andere vliegen tussen verblijfplaats en 
foerageergebied.  
 
Rond de wegen zijn veel verschillende gebouwen aanwezig. Van veel van de gebouwen kon tijdens 
het veldbezoek niet uitgesloten worden dat daar verblijfplaatsen van in gebouwen verblijvende 
vleermuizen aanwezig zijn (zie figuur 2). Veel van deze gebouwen staan echter op ruime afstand 
tot de wegen waarop het plan van invloed is.  
Het is niet duidelijk of er gebouwen moeten wijken voor de uitvoering van het plan. Omdat de 
gebouwen echter op afstand van de wegen staan, is mogelijk te voorkomen dat verblijfplaatsen 
van in gebouwen  verblijvende vleermuizen verstoord en/of vernietigd worden. Ook 
kunstenwerken, zoals bruggen, kunnen geschikt zijn als onderdeel van een verblijfplaats, zoals de 
Utrechtse Brug of de brug over de Duivendrechtsevaart. Het is bijvoorbeeld bekend dat 
watervleermuis kunstwerken kan gebruiken als zomerverblijf.  
 
Als geen sprake is van sloop/renovatie van gebouwen of kunstwerken , dan is verstoring te 
voorkomen door gebouwen af te schermen van eventuele verlichting van de werkzaamheden. Dit 
kan door het gebruik van verlichting die niet naar de gevels van de gebouwen uitstraalt. Omdat de 
werkzaamheden op de weg plaatsvinden, is verstoring door trilling en geluid ook uit te sluiten. De 
afstand van het wegdek tot de bebouwing is immers meerdere meters.  
 
Als wel gebouwen of kunstwerken gesloopt/gerenoveerd moeten worden voor de realisatie van  
de nieuwe A2-Entree dan is niet uit te sluiten dat hiermee verblijfplaatsen van vleermuizen 
verloren gaan. In dat geval moet eerst middels nader onderzoek bepaald worden of en waar 
verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen in het plangebied aanwezig zijn. Dit nader 
onderzoek moet uitgevoerd worden conform het vleermuisprotocol 2017 (Netwerk Groene 
Bureaus, 2017). Het onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen kan 
gecombineerd uitgevoerd worden in combinatie met de onderzoeken naar verblijfplaatsen in 
bomen, vliegroutes en foerageergebied.  
 
Voorafgaand aan het onderzoek is het verstandig nog een vleermuisinspectie te doen om in het 
veld te bepalen waar de meeste onderzoeksinspanning geleverd dient te worden. Deze inspectie 
kan het best in de start van het vleermuisseizoen en vanaf zonsondergang met behulp van de 
batdetector uitgevoerd worden. Op basis van deze inspectie kan de onderzoeksinspanning per 
onderdeel van het plangebied bepaald worden.  
 
Aanwezigheid vogels met een jaarrond beschermd nest 
In de omgeving van het plangebied zijn jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw 
bekend (bron: www.maps.amsterdam.nl en NDFF).  Daarnaast zijn waarnemingen van boomvalk, 
buizerd, havik, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer en steenuil bekend rond het 
plangebied.  



 
Tijdens het veldbezoek zijn waarnemingen gedaan van buizerd, ooievaar en gierzwaluw. Van deze 
soorten betrof het overvliegende individuen. Van andere vogels met jaarrond beschermd nest zijn 
geen waarnemingen gedaan tijdens het veldbezoek.  
 
Ook zijn geen nesten van deze soorten aangetroffen. Tijdens het veldbezoek zaten de bomen in 
en rond het plangebied nog volop in het blad. Veel bomen konden hierdoor onvoldoende 
geïnspecteerd worden op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. Het is in dit stadium 
van het project dan ook niet uit te sluiten dat jaarrond beschermde nesten in bomen aanwezig zijn. 
Soorten die gebruik maken van bomen als nestlocatie en waarvan het nest jaarrond beschermd 
zijn, zijn de boomvalk, buizerd, havik, ooievaar, ransuil, roek en sperwer. Geschikte locaties 
hiervoor zijn te vinden in figuur 3.  

Figuur 3: Boomgroepen waarin jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn in groen. In geel volkstuinen 

waarin steen- en kerkuil kunnen voorkomen 

 
 
 
De gebouwen in en rond het plangebied kunnen mogelijk broedgelegenheid vormen voor 
huismus, gierzwaluw, slechtvalk, kerkuil en steenuil. De gierzwaluw en huismus zijn hierin het 
minst kierkeurig en zijn gebonden aan gebouwen waarin onder het dak ruimte is om te broeden. 
Omdat de meeste gebouwen in het plangebied zeer nieuw zijn, en geen ruimte onder het dak 
bevatten, is hier het voorkomen van de huismus en gierzwaluw uit te sluiten.  



In dit deel van Amsterdam zijn ook geen nesten van deze soorten bekend (Bron: 
maps.amsterdam.nl) De slechtvalk broedt op hoge tot zeer hoge gebouwen in nestkasten of op 
richels.  
De kerkuil en steenuil broeden in gebouwen of speciaal voor de soorten gemaakte nestkasten die 
vaak op erven van boerderijen of andere rommelige gebieden te vinden zijn. De volkstuinen in het 
zuiden van het plangebied bevatten mogelijk gebouwen of nestkasten die geschikt zijn voor 
kerkuil en steenuil. In deze volkstuinen is mogelijk ook voor de huismus nestgelegenheid 
aanwezig.  
Voor de gierzwaluw zijn deze gebouwen waarschijnlijk te laag (minder dan 3 meter hoog) en zijn 
eventuele nestplaatsen niet toegankelijk. Dit omdat er veel struiken en bomen in de volkstuinen 
aanwezig zijn. Voor de slechtvalk zijn sommige gebouwen mogelijk geschikt als nestplaats. Het 
voorkomen van nestkasten voor slechtvalk is op basis van het veldbezoek ook niet uit te sluiten.  
 
Omdat niet bekend is tot waar de werkzaamheden reiken en niet bekend is waar jaarrond 
beschermd nesten van vogels in en rond het plangebied aanwezig zijn, is nader onderzoek nodig. 
Jaarrond beschermde nesten van broedvogels die gebruik maken van bomen, kunnen het beste 
gezocht worden in de periode waarin geen blad aan de bomen zit.  
Als bekend is of en welke gebouwen gesloopt dienen te worden, moet mogelijk nader onderzoek 
uitgevoerd worden naar soorten die gebruik maken van gebouwen als nestlocatie. Voor deze 
laatste groep kan het best eerst een inspectie van het vastgestelde plangebied uitgevoerd worden. 
Een nader onderzoek voor het gehele plangebied is waarschijnlijk niet nodig. Naar aanleiding van 
de inspectie kan bepaald worden of en waar gericht nader onderzoek nodig is.  
 
Vogels met een tijdens het broedseizoen beschermd nest 
In het plangebied is veel begroeiing aanwezig. Daarin kunnen een breed aantal broedvogelsoorten 
een geschikte broedplaats vinden. Onder andere de bosschages en struwelen en de rietkragen 
tussen knooppunt Amstel zijn geschikt als broedlocatie. Veel algemene broedvogelsoorten 
kunnen broedplaatsen vinden in het plangebied. Het is nog niet bekend hoe de werkzaamheden 
vormgegeven worden waardoor niet bekend is of en waar begroeiing verwijderd wordt. Bij het 
verwijderen van begroeiing is het niet uit te sluiten dat nesten van broedvogels vernietigd worden. 
De nesten van deze broedvogels zijn echter alleen beschermd als ze in gebruik zijn als nest. Door 
te werken buiten het broedseizoen (globaal van half maart tot half juli) is vaak te voorkomen dat in 
gebruik zijnde nesten vernietigd worden.  
 
Het is voorafgaand aan de werkzaamheden vaak wel nog nodig om rekening te houden met 
broedgevallen van vogels waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. Dit kan door middel 
van het uitvoeren van een (periodieke) broedvogelcontrole voorafgaand aan de werkzaamheden. 
Bij het aantreffen van een in gebruik zijnde nest, kan een verstoringsvrije zone rondom het nest 
aangehouden worden. Deze verstoringsvrije zone moet in acht genomen worden totdat het nest 
verlaten is. Met deze maatregelen kan voorkomen worden dat in gebruik zijnde nesten vernietigd 
worden en een overtreding van de Wnb begaan wordt.  
 
 
 
 



Overige zoogdieren 
De steen- en boommarter komen voor in de provincie. In Provincie Noord Holland geldt geen 
vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wnb voor kleine marterachtigen (wezel, hermelijn en 
bunzing) voor ruimtelijke ontwikkelingen. Een ontwikkeling mag dan ook niet zonder ontheffing 
van de Wet natuurbescherming doorgaan als een van deze soorten in het plangebied voorkomt. 
Van de bunzing en wezel zijn in de omgeving van het plangebied waarnemingen bekend (Bron: 
NDFF). Enkele onderdelen van het plangebied zijn daarbij ook geschikt als leefgebied en als 
verblijfplaats van kleine marterachtigen. De delen rond de volkstuinen, tussen knooppunt Amstel 
en  rond de op- en afrit van de S110 bij de Amstel zijn geschikt als leefgebied van deze soorten (zie 
figuur 5). Vooral rond knooppunt Amstel en bij de Volkstuinen is de kans aanwezig dat de 
marterachtigen daar aanwezig zijn.  
 
Omdat het ontwerp van de nieuwe A2-Entree nog niet bekend is, kan niet uitgesloten worden dat 
de werkzaamheden negatieve effecten op kleine marterachtigen hebben. Op basis van het 
ontwerp van de nieuwe A2-Entree kan bepaald worden of en waar nader onderzoek naar kleine 
marterachtigen nodig is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd middels het ophangen van 
cameravallen.  

Figuur 5: Plekken waar marterachtigen voor kunnen komen. 

 
 
 
 
 



Overige zoogdieren (melding)  
In de omgeving zijn waarnemingen van bosmuis, bruine rat, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, 
haas, huismuis, huisspitsmuis, konijn, mol, rosse woelmuis, veldmuis en vos bekend. Deze soorten 
kunnen dan ook in het plangebied en de omgeving daarvan verblijven. Hoewel het ontwerp van de 
nieuwe Stadsentree nog niet bekend is, kan niet uitgesloten worden dat de werkzaamheden 
leiden tot negatieve effecten op deze soorten. Voor de genoemde soorten geldt een vrijstelling 
van de verbodsbepalingen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkeling. Het is echter wel verplicht om 
een melding te doen bij het bevoegd gezag (RUDNHN).  
 
 
Amfibieën en reptielen 
In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van de ringslang en rugstreeppad. 
In het plangebied zijn onder meer de volkstuincomplexen, de omgeving daarvan en de omgeving 
van de op- en afritten van de s110 ter hoogte van de Amstel geschikt als leefgebied van de 
ringslang. Voor de rugstreeppad zijn mogelijk enkele poelen als voortplantingsplek geschikt bij 
knooppunt Amstel. Vanwege de geïsoleerde ligging en de afstand tot dichtstbijzijnde populatie 
rugstreeppadden is de kans klein dat de soort in het plangebied voorkomt, maar op voorhand niet 
uit te sluiten. Ander oppervlaktewater in het gebied is beschoeid of te vegetatierijk waardoor 
voorkomen van de rugstreeppad daar ook uit te sluiten is.  
 
Het voorkomen van de ringslang is op enkele delen van het plangebied en de omgeving daarvan 
niet uit te sluiten. Omdat het ontwerp van de nieuwe A2-Entreenog niet bekend is, kan niet 
uitgesloten worden dat individuen/voortplantingsplaatsen van de ringslang en rugstreeppad 
gedood/ vernietigd worden. Dit betreft een overtreding van de Wnb. Om uitsluitsel te geven of 
ringslangen in het plangebied voorkomen is nader onderzoek nodig. Dit nader onderzoek kan het 
beste op basis van het ontwerp vastgesteld worden. Na vaststelling van het ontwerp is duidelijk 
waar mogelijk negatieve effecten op ringslangen voorkomen en waar dus nader onderzoek 
uitgevoerd moet worden.  
 
Overige soortgroepen 
Het is niet onmogelijk dat de iepenpage voorkomt in het onderzoeksgebied. Bij kap van iepen 
dient daarmee rekening gehouden te worden, naast de mogelijke noodzaak voor nader onderzoek 
en een mogelijke ontheffingsplicht. In het plangebied komen geen beschermde vissen, vlinders, 
libellen en andere insecten en ongewervelden voor. Het is hierom, en vanwege het ontbreken van 
geschikte habitats, uit te sluiten dat beschermde soorten van deze soortgroepen voorkomen 
binnen het plangebied. Negatieve effecten op deze soorten zijn dan ook uitgesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Ecopassages 
Gemeente Amsterdam kent een uitgebreid netwerk van ecologische passages. Deze passages zijn 
speciaal aangelegd voor verschillende diersoorten om tussen verschillende delen van de stad te 
kunnen migreren. In en in de omgeving van het plangebied zijn twee van deze ecologische 
passages aanwezig. Het betreft een onderdoorgang  voor amfibieën en kleine zoogdieren in de 
vorm van stortstenen en een uittreedplaats voor grotere fauna aan de Amstel. De werkzaamheden 
hebben mogelijk negatieve effecten op één van deze passages, namelijk de onderdoorgang. Deze 
zit onder de s110 die mogelijk onderdeel is van de beoogde werkzaamheden. Vernietiging van 
deze passage is niet op voorhand uit te sluiten. Het is hierbij van belang om de werkzaamheden 
buiten de migratieperiodes van amfibieën uit te voeren. Ook moet de onderdoorgang na de 
werkzaamheden opnieuw functioneel zijn voor amfibieën.  
 
6. Overlastsoorten 
In de omgeving van het plangebied komt (nog) geen Japanse duizendknoop voor (bron: 
www.maps.amsterdam.nl). Omdat de werkzaamheden onder andere grondverzet behelzen, 
bestaat er een gevaar dat Japanse duizendknoop zich op kale grond vestigt binnen het plangebied. 
Het is daarom tijdens de werkzaamheden bijzonder belangrijk om geen grond aan te voeren die 
mogelijk ‘besmet’ is met deze soort. Daarnaast is het van belang om het plangebied te monitoren 
op het voorkomen van de soort. Als de soort zich in het plangebied vestigt kan in een vroeg 
stadium de plant, inclusief grond, verwijderd worden.  
 
  



 
 

 
Bijlage 1: Foto’s van het veldbezoek 
 

 
Bomen tussen de Joan Muyskensweg en de A2 



 
Aanknoping van de Joan Muyskensweg met de huidige A2-Entree 
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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
Voor de nieuwe A2 Entree wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de 

Intentieovereenkomst die is getekend door de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel, de 

Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat. Het verkeersonderzoek nieuwe A2 Entree maakt 

onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Hierin wordt nader onderzocht wat de effecten 

zijn van de nieuwe aansluiting. Het gaat om zowel de effecten op het Rijkswegennet als het 

stedelijk wegennet, met bijzondere aandacht voor nabije A10 aansluitingen.  

 

1.2. Uw vraag 
Ruimte en Duurzaamheid heeft, namens de projectgroep A2 Entree, aan V&OR Team Onderzoek 

& Kennis gevraagd om een verkeersonderzoek uit te voeren naar de effecten van een nieuwe 

Entree A2. In dit onderzoek wordt gekeken naar de verkeerseffecten van een nieuwe (zuidelijke) 

aansluiting A2 op de Joan Muyskenweg op het netwerk in het studiegebied en de nabijgelegen 

aansluitingen van de Ring A10 en het stedelijk wegennet. Daarbij dienen de uitkomsten van het 

onderzoek als een verkenning van (eventuele) aanvullende maatregelen.  

 

1.3. Resultaat en organisatie 
In dit rapport worden de uitgangspunten, de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten 

beschreven van de uitgevoerde modelberekeningen met het verkeersmodel Amsterdam (VMA) in 

het kader van de haalbaarheidsstudie Nieuwe A2 Entree.  

 

De projectleider vanuit Team Onderzoek & Kennis, Han Habets, heeft in het verkeersonderzoek 

de aspecten die het Rijkswegennet betreffen afgestemd met de vertegenwoordiger vanuit 

Rijkswaterstaat, Viktor Beelen. Hiertoe is ook een nadere analyse opgesteld met verkeerskundige 

conclusies vanuit Rijkswaterstaat, deze is toegevoegd als bijlage. 

 

De uitgangspunten van het verkeersonderzoek zijn voorbereid door de werkgroep 

Verkeersonderzoek en uiteindelijk vastgesteld door de projectgroep A2 Entree. De 

tussenresultaten van het verkeersonderzoek zijn besproken in de werkgroep en het 

conceptrapport wordt voorgelegd aan de projectgroep, met als doel de conclusies en een 

beknopte samenvatting voor te leggen aan de (ambtelijke) stuurgroep. 

 

Werkgroep verkeersonderzoek A2 Entree: 

 Renske Oussoren  Gemeente Ouder-Amstel 

 Titus Reijntjes  Vervoerregio Amsterdam 

 Viktor Beelen 

 Asta van Droffelaar Rijkswaterstaat (beiden) 

 Laurens Kooij 

 Roy Berents  Gemeente Amsterdam (beiden) 

 

Opdrachtgever verkeersonderzoek: Joost Molenaar, projectmanager Haalbaarheidsonderzoek  
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1.4 Leeswijzer 
Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten beschreven en 

wordt aangegeven op welke wijze deze zijn vertaald naar modelinvoer. In hoofdstuk 3 volgt een 

beschrijving van de belangrijkste effecten en in hoofdstuk 4 volgen de conclusies. In bijlage 1 en 2 

worden de werking van VMA en de standaard uitgangspunten beschreven.  
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2. Uitgangspunten 
 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de haalbaarheidsstudie Nieuwe A2 Entree 

beschreven en toegelicht.  

 

2.1 Algemeen  
In de omgeving van het gebied van de nieuwe A2 Entree en de gebieden Zuidoost, Zuidas en 

Amstelkwartier zijn de afgelopen jaren verschillende verkeersstudies uitgevoerd. Het is een gebied 

waar op dit moment en in de nabije toekomst veel woningen, kantoren, infrastructuur e.a. 

voorzieningen worden ontwikkeld of in (plan)ontwikkeling zijn. Bij deze verkeersstudie Nieuwe A2 

Entree is aangesloten bij de meest recente uitgangspunten voor de planontwikkelingen (inwoners 

en arbeidsplaatsen) en infrastructuur (voor zover bekend).  

 

De berekeningen voor de Nieuwe A2 Entree zijn uitgevoerd met het VerkeersModel Amsterdam 

versie 2.1, laadvermogenstudie Zuidoost. Het betreft het VMA model met een verfijning van het 

studiegebied en van het aanpalende gebied in Amsterdam Zuidoost. Voor de haalbaarheidsstudie 

is de prognosesituatie 2030 Amsterdams realistisch scenario (AR) doorgerekend. Tevens is 

samengewerkt met Rijkswaterstaat op de onderdelen die het Rijkswegennet betreffen. 

 

2.1.1 Studiegebied 
Voor de verkeersstudie is uitgegaan van het studiegebied zoals weergegeven in afbeelding 2.1. In 

deze afbeelding zijn de infrastructurele wijzigingen aangegeven; a. de nieuwe zuidelijke 

aansluiting, b. verwijderen boog Ring A10 oost naar Utrechtseweg, c. verwijderen van de Nieuwe 

Utrechtse weg, d. nieuw ingericht Joan Muyskenweg, e. extra rijstrook boog Ring A10 oost naar 

A2, f. tankstation aan Nieuwe Utrechtseweg.  

Het studiegebied betreft de directe omgeving van de A2 ter hoogte van de Burgemeester 

Stramanweg tot de Utrechtsebrug. Het invloedsgebied betreft ook de nabijgelegen aansluitingen 

met de Ring A10 en het stedelijk hoofdwegennet.  
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Afbeelding 2.1: studiegebied inclusief aanpassing nieuwe A2 Entree 

 

2.2 Werkwijze  
Voor deze studie is eerst een startdocument opgesteld waarin de uitgangspunten (aantallen 

inwoners, arbeidsplaatsen en infrastructuur) zijn vastgelegd. Nadat de uitgangspunten door de 

projectgroep zijn goedgekeurd zijn de modelberekeningen gestart. Hierna zijn de 

modeluitkomsten geanalyseerd.  
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Afbeelding 2.1: de berekende varianten. 

 

Gevoeligheidsanalyse 

Als gevoeligheidsanalyse is ook een situatie Nieuwe A2 Entree met een hoog economisch scenario 

berekend. Dit is als bandbreedte meegenomen in de analyse.  

 

Analyse van modeluitkomsten en rapportage 

Na het uitvoeren van de berekeningen zijn de gegevens geanalyseerd. Het effect van de nieuwe 

netwerkwijzigingen en de effecten van de instroom van het evenementenverkeer in de avondspits 

(16.00 – 18.00 uur) zijn in beeld gebracht. Ook zijn eventuele aandachtspunten inzichtelijk 

gemaakt.  

 

2.3 Netwerken  
De infrastructuurnetwerken spelen op twee manieren een rol in de modelberekeningen.  

In de eerste plaats zijn het fiets- en autonetwerk en de dienstregeling van het openbaar vervoer 

van invloed op de bereikbaarheid en de afweging tussen verschillende vervoerwijzen. Hoewel het 

onderzoek als doel heeft om de gemotoriseerde verkeersstromen in beeld te brengen is het dus 

ook van belang de uitgangspunten van het fiets- en OV-netwerk te controleren. In het 

fietsnetwerk gaat het om een controle of alle belangrijke fietsschakels aanwezig zijn en bij het 

openbaar vervoer of de dienstregeling overeenkomt met de recente inzichten en of de bussen over 

de juiste wegen rijden (bussen zijn immers ook van invloed op de verkeersafwikkeling van de 

auto). 

 

Ten tweede is het netwerk ook van invloed op de routekeuze van gemotoriseerd verkeer. 

Aanpassingen in de weginfrastructuur of de instellingen van de verkeerslichten beïnvloeden de 

routekeuze van het autoverkeer en daarmee ook de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. In het 

uitgangspuntendocument is beschreven welke aanpassingen in de infrastructuur zijn doorgevoerd 

in het prognosejaar 2030. Als bij Ruimte en Duurzaamheid al bekend is welke 

verkeerslichtenregelingen in de toekomst zullen draaien, dan is dit overgenomen in het model. Als 

dat nog niet bekend is berekent het verkeersmodel zelf de groentijden op basis van de 
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verkeersstromen die over het kruispunt rijden, bijvoorbeeld bij de kruising Joan Muyskenweg Van 

der Madeweg – nieuwe Zuidelijke aansluiting A2.  

 

In de reeds door de projectgroep vastgestelde uitgangspuntennotitie is aangegeven hoe de 

netwerken in het studiegebied en het invloedsgebied zijn opgenomen in het verkeersmodel. 

Belangrijke wijzigingen in de infrastructuur zoals de planvariant (nieuwe A2 Entree) zijn hierin 

vastgelegd 

 

Parkeergarages 

In het standaardmodel worden autoritten van en naar gebieden verdeeld over vooraf opgegeven 

parkeergarages. Voor normale berekeningen is deze methode toereikend, maar in het geval van 

de ArenApoort en de directe omgeving is het gewenst om de parkeergarages specifiek te 

modelleren.  

 

Een mogelijkheid is om ritten naar specifieke gebieden (bijvoorbeeld de Amsterdam ArenA), te 

verdelen over de parkeergarages. Hiervoor is een apart eenvoudig parkeermodel opgesteld. Het 

voordeel van deze werkwijze is dat transparant is welke autobewegingen van en naar de 

parkeergarages rijden. Daarnaast is het gemakkelijker en sneller om diverse parkeerscenario’s 

door te rekenen. 

 

Evenementenverkeer 

Het invloedsgebied heeft veel speciale functies die evenementenverkeer genereren dat niet met 

de standaard werkwijzen kan worden gemodelleerd. Het verkeersmodel bevat al wel de 

belangrijkste bouwstenen om het evenementenverkeer apart te modelleren, te weten de 

parkeergarages en de mogelijkheid om speciale functies zoals de ArenA te modelleren. In de 

recent uitgevoerde studie Arena – Amstel III – Nieuwe Kern is het modelleren van het 

evenementenverkeer in Zuidoost verder uitgewerkt en verfijnd. De werkwijze is gebruikt om 

evenementenverkeer te modelleren.  

 

Voor het evenementenverkeer is de instroom in de avondspits (16.00 – 18.00 uur) gemodelleerd. 

Dit is naar verwachting ook de meest cruciale periode omdat er dan verschillende weggebruikers 

door het gebied rijden: werknemers die naar huis rijden en het gebied verlaten, bewoners die 

terugkeren naar huis en bezoekers van evenementen die een parkeerplaats zoeken. 

 

De periode later in de avond waarin de uitstroom van de evenementen plaatsvindt, wordt niet als 

aparte periode gemodelleerd in het VMA.  

 

Netwerk Nieuwe A2 Entree 

De basis voor de planvariant is het referentienetwerk. Hiervan wordt een kopie gemaakt waarin 

het netwerk van de planvariant wordt aangepast. Het betreft een nieuwe aansluiting van de A2 op 

de Joan Muyskenweg, verdubbeling van de boog Ring A10 Oost naar de A2 van 1 naar 2 rijstroken 

en het weghalen van de Nieuwe Utrechtseweg en de boog van de Ring A10 Oost naar de Nieuwe 

Utrechtseweg. De netwerkaanpassingen zijn aangegeven in afbeelding 2.2.  
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Afbeelding 2.2: Nieuwe A2 Entree.  

 

Bij de Nieuwe A2 Entree worden de volgende ingrepen aan de knoop Amstel uitgevoerd:  

I. Verwijderen van de boog Ring A10 Oost naar Amsterdam (b) 

II. Verbreden boog Ring A 10 Oost naar A2 van 1 naar 2 rijstroken (e).  

 

2.4 Sociaal economische gegevens  
 

Sociaaleconomische gegevens 

De sociaaleconomische gegevens (afgekort seg’s) bevatten informatie over het ruimtelijke gebruik 

per modelzone. De belangrijkste gegevens zijn het aantal inwoners, huishoudens (woningen) en 

arbeidsplaatsen. De vulling van een zone is bepalend voor de hoeveelheid verkeer die door die 

betreffende zone wordt gegenereerd. 

 

De standaard sociaal economische gegevens van Amsterdam zijn aangeleverd door Ruimte en 

Duurzaamheid. De seg’s buiten de gemeente Amsterdam zijn overgenomen uit het VENOM. Voor 

het doorgerekende Amsterdams realistisch scenario is het VENOM trendscenario gebruikt. Dit 
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scenario is een interpolatie van het lage en hoge scenario. VENOM is een regionaal verkeersmodel 

van 14 gemeenten in de regio. De gegevens van het studiegebied en het invloedsgebied (Zuidas, 

Zuidoost, Amstelkwartier) zijn opgenomen in de uitgangspuntennotitie en besproken met de 

werkgroep.  

 

 
Afbeelding 2.3: VMA zone indeling in het studiegebied.  
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Tabel 2.1: inwoners arbeidsplaatsen 2030 VMA zones Overamstel  

 

 
Tabel 2.2: inwoners arbeidsplaatsen 2030 VMA zones omgeving Amstelstation  

 

 
Tabel 2.3: inwoners arbeidsplaatsen 2030 VMA zones ABPZ – Entrada – Weespertrekvaart Zuid  

 

 
Tabel 2.4: inwoners arbeidsplaatsen 2030 VMA zones EMA  

 

Zone Arbeidsplaatsen Inwoners

1130 47 122

1131 1243 25

1132 1473 3680

1133 100 1035

1134 1619 5650

1166 0 442

1167 88 0

1168 0 815

1169 7 571

1170 71 0

1171 640 0

1172 36 198

1173 261 4600

1174 64 2322

totaal 5649 19460

Overamstel 

Zone Arbeidsplaatsen Inwoners

343 1863 730

344 1910 1654

345 4211 1079

346 104 897

totaal 8088 4360

Omgeving Amstelstation

Zone Arbeidsplaatsen Inwoners

1756 7500 0

1763 3500 4600

1767 2269 7874

totaal 13269 12474

Amstel Businesspark Zuid + Entrada + Weespertrekvaart Zuid

Zone Arbeidsplaatsen Inwoners

946 1080 (+2.000 arbeidsplaatsen EMA) 588

totaal 3080 558

EMA in Zuidas
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Tabel 2.5: inwoners arbeidsplaatsen 2030 VMA zones Nieuwe Kern  

 

Bij de ontwikkeling van de Nieuwe Kern zullen de parkeerplaatsen van de westelijke zijde van de 

Holterbergweg verplaatst worden naar de oostelijke kant. Er verdwijnen 2000 + 1000 

parkeerplaatsen en er komen 2500 parkeerplaatsen op de nieuwe locatie bij. Daarnaast zullen er 

ook 2 scholen met 900 leerlingplaatsen worden gerealiseerd. Deze scholen zijn verdeeld over 2 

zones zoals ze ook in eerdere studies zijn meegenomen.  

 

 
Tabel 2.6: inwoners arbeidsplaatsen 2030 VMA zones Zuidoost  

 

In de planvariant zal door de nieuwe aansluiting ook de mogelijkheid voor ontwikkelen van 

woningen voor 4600 inwoners mogelijk worden. Deze planontwikkeling is opgenomen in zone 

1130. De nieuwe woningen worden ontsloten op de Joan Muyskenweg.  

 

Huidige vulling voor het prognosejaar 2030 en de planontwikkeling voor 4600 inwoners.  

 
Tabel 2.7: inwoners arbeidsplaatsen 2030 VMA zone planontwikkeling Overamstel  

 

Zone Arbeidsplaatsen Inwoners

1160 1780 0

1161 0 6727

1162 4781 0

1163 535 0

1164 0 3623

1165 0  Recreatiewoningen

totaal 7096 10350

Nieuwe Kern

Zone Arbeidsplaatsen Inwoners

958 5427 0

959 254 2782

994 689 391

995 4602 458

996 3656 297

997 1725 0

1010 9868 0

1012 1091 540

1013 1876 0

1014 5292 0

totaal 34480 4468

Aangepaste ontwikkeling Zuidoost

Zone Arbeidsplaatsen Inwoners

1130 47 4722

totaal 47 4722

zone 1130 inclusief planontwikkeling
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2.5 Extra aanpassingen in het gebied  
Op de verlengde Joan Muyskenweg wordt een nieuw Post NL distributiecentrum ontwikkeld. De 

ontwikkeling is apart in het verkeersmodel toegevoegd. De uitgangspunten voor de Post NL kavel 

zijn:  

 

 
Tabel 2.8. verkeertoename PostNL Kavel Verlengde Joan Muyskenweg 

 

 
Tabel 2.9: in en uitgaande ritten PostNL in een 2 uurs spitsperiode (van 7.00 – 9.00 uur en van 16.00 – 18.00 uur) 

 

 
Tabel 2.10: in en uitgaande ritten PostNL in de totale restdagperiode (van 9.00 – 15.00 uur en van 19.00 – 7.00 uur) 

 

2.6 Evenementenverkeer  
Voor het berekenen van het evenementenverkeer is uitgegaan van een situatie met twee 

evenementen, ook wel de Dubbel genoemd. In onderstaande tabel zijn de bezoekersaantallen 

voor een dubbel evenement weergegeven.  

In de berekeningen is er van uitgegaan dat 20% van de bezoekers aankomt in de avondspits (16.00 

– 18.00 uur). Dit betekent circa 2500 aankomsten in de avondspits. De aankomsten zijn verdeeld 

over de beschikbare parkeergarages en parkeerterreinen naar rato van de parkeercapaciteit.  

 

 
Tabel 2.11: aantallen bezoekers bij een dubbel evenement   

ritten 2 uur - spits aankomst vertrek

vrachtwagen 11 11

bestelauto 212 212

personenauto 7 7

totaal 230 230

ritten restdag aankomst vertrek

vrachtwagen 256 256

bestelauto 1327 1326

personenauto 109 109

totaal 1692 1691

Evenement - dubbel Aantal bezoekers
Percentage dat met 

de auto komt

Aantal inzittenden 

per auto

Johan Cruijff Arena 50.000 59% 3,3

Ziggo Dome 15.000 61% 2,6

Afas Live 0 Nvt Nvt

UID 0 Nvt Nvt
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3. Resultaten 
 

3.1 Inleiding  
Om de haalbaarheid van de Nieuwe A2 Entree te onderzoeken zijn de effecten doorgerekend met 

het verkeersmodel Amsterdam. Er is een nulsituatie voor het prognosejaar 2030 die als referentie 

dient. Hierin zijn de vastgestelde planontwikkelingen in de nabijheid van het studiegebied 

opgenomen.  

Hierna is de planvariant met een Nieuwe A2 Entree en woningontwikkeling op de huidige Nieuwe 

Utrechtseweg doorgerekend. Daarnaast is er gerekend met een situatie met evenementenverkeer 

(instroom tussen 16.00 – 18.00 uur). In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek 

beschreven en de effecten van de nieuwe route inzichtelijk gemaakt.  

 

3.2 Referentiesituatie (nulsituatie)  
In de nulsituatie 2030 is door autonome groei en de vastgestelde planontwikkelingen een toename 

van verkeer ten opzichte van de huidige situatie. In de nulsituatie op de Utrechtsebrug rijden in 

beide rijrichtingen samen per avondspits ca. 6.500 en per etmaal ca. 35.600 motorvoertuigen. De 

aantallen motorvoertuigen zijn per richting, per tijdsblok weergegeven in tabel 3.1.  

 

 
Tabel 3.1: intensiteiten motorvoertuigen Utrechtsebrug.  

 

Het beeld van de referentie 2030 in de avondspits is weergegeven in afbeelding 3.1. De 

intensiteiten zijn in kleur weergegeven. Hierin is zichtbaar dat op de Utrechtsebrug, 

Europaboulevard en de Gooiseweg in de avondspits ca. 2.500 – 5.000 motorvoertuigen per richting 

rijden.  

 

 
Afbeelding 3.1: intensiteiten motorvoertuigen avondspits (16.00 – 18.00 uur) referentiesituatie 2030 

Utrechtsebrug heen terug

ochtendspits 2350 3500

restdag 11000 12250

avondspits 2950 3550

etmaal 16300 19300
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3.3 Planvariant (nieuwe aansluiting A2)  
Door de aanpassing in het netwerk van de Nieuwe A2 Entree treedt er een routekeuze effect op. 

Een deel van het verkeer blijft via de Utrechtsebrug rijden en maakt gebruik van de Nieuwe A2 

Entree. Het betreft circa 50 procent van het verkeer. Het percentage verschilt per richting en 

tijdstip van de dag, maar het blijft tussen de 45 en 55 procent.  

De andere helft van het verkeer dat in de nulsituatie over de Utrechtsebrug rijdt kiest een andere 

route. Dit verkeer verdeelt zich over het netwerk richting:  

a. de Amstelknoop richting Ring A10 Zuid,  

b. de Gooiseweg waarvan een deel via Amstelknoop Ring A10 Oost naar de Gooiseweg  

c. en andere routes in het overige netwerk.  

Dit is ongeveer 300 – 600 motorvoertuigen in de 2-uurs spitsperiode per richting. In afbeelding 3.2  

is voor de avondspits weergegeven hoe het verkeer, dat in de referentie over de Utrechtsebrug 

rijdt, zich in de plansituatie over het netwerk verdeelt.  

 

 
Afbeelding 3.2: routekeuze van het verkeer in de plansituatie, dat in de referentie over de Utrechtsebrug rijdt 

(motorvoertuigen avondspits 16.00 – 18.00 uur) 
 

In afbeelding 3.3 zijn de intensiteiten van de avondspits (16.00 – 18.00 uur) van de planvariant in 

kleur weergegeven. Hierin is zichtbaar dat op de Utrechtsebrug tussen de 400 – 2.500 

motorvoertuigen per richting rijden. Op de Europaboulevard en de Gooiseweg blijven de aantallen 

motorvoertuigen in de avondspits tussen de 2.500 – 5.000 per richting. Op de Amstelknoop nemen 

de aantallen toe. Van de A2 via de Amstelknoop richting de Ring A10 Zuid rijden in de avondspits 

ca. 300 mvt meer dan in de nulsituatie.  

De uitbreiding van de capaciteit van de boog Ring A10 Oost naar de A2 met een extra rijstrook 

geeft een toename van motorvoertuigen met ca. 21 %. In de ochtendspits (7.00 – 9.00 uur) betreft 

de toename ca. 500 motorvoertuigen en in de avondspits ( 16.00 – 18.00 uur) betreft de toename 

ca. 600 motorvoertuigen.  
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Afbeelding 3.3: intensiteiten motorvoertuigen avondspits (16.00 – 18.00 uur) plansituatie – met Nieuwe A2 Entree  

 

Om het effect van de nieuwe aansluiting inzichtelijk te maken voor de ochtendspits (7.00 – 9.00 

uur) en de avondspits (16.00 – 18.00 uur) zijn er verschilplots opgenomen.  

In afbeelding 3.4 is het verschil van de nieuwe aansluiting voor de ochtendspits inzichtelijk 

gemaakt en in afbeelding 3.5 het effect in de avondspits. De toename is van verkeer is 

weergegeven in rood, de afname in groen en in grijs is het verkeer dat in de nulsituatie en in de 

plansituatie rijdt.  

 

 
Afbeelding 3.4: verschilplot plansituatie t.o.v. de nulsituatie ochtendspits (7.00 – 9.00 uur)  
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In de Rivierenbuurt en op de Amsteldijk is een afname van verkeer zichtbaar. Op de Gooiseweg en 

de Europaboulevard is een lichte toename van verkeer zichtbaar. Ook is er een toename van 

verkeer op de nieuwe aansluiting en de Joan Muyskenweg. Op de Utrechtsebrug is ten opzichte 

van de nulsituatie een afname van verkeer, namelijk van ca. 50 procent. Deze weg is als toename 

weergegeven doordat de weg als nieuwe aansluiting is weergegeven in het model.  

 

Met name op het rijkswegennet zoals de Amstelknoop en ook op de Europaboulevard en de 

Gooiseweg neemt het gemotoriseerde verkeer toe. De toename is in orde grootte van 200 – 500 

motorvoertuigen per 2-uurs spitsperiode. De extra rijstrook van de Amstelknoop van de ring A10 

Oost naar de A2 geeft ook een toename.  

 

Hoog economisch scenario.  

In de nulsituatie en de planvariant zijn de intensiteiten op de A2, Amstelknoop en de Ring A10 

circa 200 – 400 motorvoertuigen hoger in de 2-uurs spits. Dit geldt in de plansituatie ook voor de 

nieuwe zuidelijke aansluiting.  

 

 
Afbeelding 3.5: verschilplot plansituatie t.o.v. de nulsituatie avondspits (16.00 – 18.00 uur)  

 

3.4 Aandachtspunten  
In de planvariant is er een afname van verkeer op de route A2 – Utrechtsebrug en een toename 

van verkeer op de Amstelknoop, de Europaboulevard en de Gooiseweg.  

Uit de analyse kwamen twee aandachtspunten; de Amstelknoop en de Europaboulevard zuidelijke 

aansluiting.  

 

Voor de Amstelknoop blijkt dat door de autonome groei er al sprake is van een aandachtspunt ten 

aanzien van de capaciteit op de boog van de A2 naar de ring A10 Zuid. In de planvariant is er een 

lichte stijging van verkeer in de spitsen (ca 200 – 330 motorvoertuigen in een 2 uurs spitsperiode).  
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Samen met Rijkswaterstaat is gekeken naar de capaciteit van de Amstelknoop in de toekomstige 

situatie 2030 en het effect van de stijging van de aantallen motorvoertuigen als gevolg van de 

Nieuwe A2 inrichting. De conclusie is dat zowel in de nulsituatie als in de plansituatie de 

Amstelknoop druk is maar dat in beide situaties dit binnen de marge van de 90/95% van de I/C 

waarde blijft.  

Uit nadere analyse van Rijkswaterstaat is de belangrijkste conclusie over de Amstelknoop dat in de 

referentiesituatie er al filevorming is in de verbindingsboog van de A2 naar de A10. In de nieuwe 

situatie neemt de filevorming met name in de ochtendspits toe. Naar verwachting zal de reguliere 

filevorming hier maximaal 1,2 kilometer beslaan. In de avondspits is dit 0,3 kilometer. Ook op het 

weefvak op de A10 buitenring tussen knooppunt Amstel en aansluiting S111 ontstaat extra 

filevorming. Deze filevorming zal naar verwachting maximaal 1 kilometer lang zijn1. 

Uit nadere analyse van de aansluiting S109 – Europaboulevard bleek dat bij de kruising 

Europaboulevard zuidelijke aansluiting S109 – A10 Zuid zowel in de referentiesituatie als in de 

plansituatie tegen de capaciteit aanzit. Dat is zichtbaar in de groentijd van de VRI die net binnen 

de gestelde norm past. Bij een definitief ontwerp wordt wel aanbevolen om een VRI 

vervolgonderzoek uit te voeren.  

 

3.5 Evenementenverkeer  
In de directe omgeving van de nieuwe A2 Entree is de evenementenlocatie van de Joan Cruyff 

Arena, Ziggo Dome en de AFAS. Om de effecten van het evenementenverkeer op een nieuwe A2 

Entree door te rekenen is een scenario van 65.000 bezoekers (twee grote evenementen) 

modelmatig in beeld gebracht. Van de bezoekers komt een deel met de auto. De autobezetting is 

hoger dan woon – werkverkeer, namelijk circa 2,6 – 3,3 personen per auto (bron: onderzoek 

Ecorys). Om model technische redenen is in het VMA model alleen de instroom van het 

evenementenverkeer in de avondspits gemodelleerd (16.00 – 18.00 uur). Het betreft de drukste 

periode van de dag waarop het evenementenverkeer mengt met het woon – werkverkeer.  

 

In dit scenario is uitgegaan van evenementen in de Johan Cruijff Arena en de Ziggodome. De 

bezoekersaantallen zijn opgenomen in tabel 3.2. Aangenomen is dat er 20% van de bezoekers 

aankomt in de avondspits tussen 16.00 en 18.00 uur. De aankomende auto’s zijn verdeeld over de 

beschikbare parkeergarages en parkeerterreinen naar rato van parkeercapaciteit. Hierbij is 

uitgegaan dat de parkeerterreinen P2, P7 en P12 niet beschikbaar zijn.  

 

 
Tabel 3.2: uitgangspunten bezoekersaantallen en autobezetting evenementenverkeer 

 

                                                                    
1
 Verslag verkeerskundige conclusies RWS na nadere analyse van de Amstelknoop. “A2 Verkeerskundige effecten 

conclusie” RWS Viktor Beelen d.d. 20181109. 

Evenement - dubbel Aantal bezoekers
Percentage dat met 

de auto komt

Aantal inzittenden 

per auto

Johan Cruijff Arena 50.000 59% 3,3

Ziggo Dome 15.000 61% 2,6

Afas Live 0 Nvt Nvt

UID 0 Nvt Nvt
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Gegeven de uitgangspunten arriveren er circa 2.500 auto’s in de avondspits met bezoekers van 

evenementen. De belangrijkste route naar het gebied is via de Burgemeester Stramanweg vanaf 

de A2 en de Holterbergweg vanaf de A9.  

 

In de autonome situatie gebruikt het evenementenverkeer voornamelijk het rijkswegennet om in 

het evenementengebied te komen. De grote stromen gaan via de A10 Zuid – A2, A2 vanuit 

Utrecht, de A9 en een kleiner deel via de A10 Oost. Hierna maken ze gebruik van de toeleidende 

wegen het gebied in (Burgemeester Stramanweg, Muntbergweg en Holterbergweg als 

hoofdwegen). De Utrechtsebrug en de Joan Muyskenweg worden vrijwel niet door 

evenementenverkeer gebruikt.  

 

 
Afbeelding 3.6: evenementenverkeer avondspits (16.00 – 18.00 uur) autonome situatie 2030 

 

Bij een situatie nieuwe A2 Entree treedt er geen grote wijziging op in de routekeuze van het 

evenementenverkeer. Voor het evenementenverkeer is de route via de Burgemeester 

Stramanweg en de Muntbergweg – Holterbergweg de meest gekozen route. De Utrechtsebrug 

wordt amper door evenementenverkeer gebruikt. De nieuwe aansluiting wordt vrijwel niet 

gebruikt door evenementenverkeer.  

De nieuwe aansluiting biedt wel de mogelijkheid om evenementen via een andere route te sturen 

of bij calamiteiten het verkeer via deze route het gebied te laten instromen. Het mogelijke effect 

hiervan zal in een studie met een dynamisch model moeten worden berekend.  
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Afbeelding 3.7: evenementenverkeer avondspits (16.00 – 18.00 uur) plansituatie nieuwe A2 Entree 2030 

  



 

 

Gemeente Amsterdam 
Verkeersonderzoek Nieuwe A2 Entree 

Definitief, mei 2019 

21 

4. Robuustheidstoets 
 

4.1 Robuustheidstoets  
Om ook een uitspraak te doen over de robuustheid van de nieuwe aansluiting bij een stremming 
op het hoofdwegennet of het stedelijk wegennet zijn twee stremmingsscenario’s doorgerekend. 
Er is een stremming op het hoofdnet doorgerekend en een stremming op het stedelijk wegennet:  
- De stremming van een tunnelbuis van Zuidasdok. Het gaat om de hoofdrijbaan (4 rijstroken) 

van oost naar west. De parallelrijbaan (2 rijstroken) is wel open.  
- De stremming van de Gooiseweg stad in (van 2 rijstroken naar 1 rijstrook gestremd, 1 rijstrook 

toegankelijk voor verkeer) 
De stremmingen zijn doorgerekend voor alle dagdelen (ochtendspits, restdag en avondspits). De 2 
uursspitsperiodes zijn als maatgevende periode gebruikt omdat het op deze periodes de 
intensiteiten het hoogst zijn. Voor de stremming van Zuidasdok is het effect van beide spitsen in 
dezelfde orde grootte. Voor de stremming van de Gooiseweg is het effect in de ochtendspits het 
meest maatgevend. 
 
Stremming Zuidasdok 
Door het stremmen van 4 rijstroken op Zuidasdok verminderd de capaciteit van de weg in 1 
richting van 6 naar 2 rijstroken. Dit is een behoorlijke capaciteitsreductie. Een deel van het verkeer 
blijft de route via Zuidasdok volgen. Deze parallelweg wordt maximaal gebruikt. Een deel van het 
verkeer kiest de route A9 om niet via de Zuidas te gaan. Daarnaast is er een lichte toename (in 
orde grootte van 30 motorvoertuigen per 2 uursspits) van verkeer op de Burgemeester 
Stramanweg, op- en afrit naar de A2. 
  

 
Afbeelding 4.1: Verschilplot robuustheidsscenario referentiesituatie avondspits bij een afsluiting van de 

Zuidasdoktunnel in de hoofdrijbaan van oost naar west. 
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Afbeelding 4.2: Verschilplot robuustheidsscenario plansituatie avondspits bij een afsluiting van de Zuidasdoktunnel 

in de hoofdrijbaan van oost naar west. 

 

Zowel in de referentie als in de planvariant is de stremming fors en maakt het verkeer gebruik van 
de parallelbaan Zuidasdok en de A9. Daarbij is er een toename van verkeer op de Amstelknoop 
(A2 richting Ring A10 Oost) en de Burgemeester Stramanweg. Hierdoor ontstaat er een hogere IC 
waarde (stijging ca. 5 – 15 seconde langere wachttijd bij de verkeerslichten) ter hoogte van de 
Burgemeester Stramanweg wat zich zal vertalen in langere reistijden.  
Daarbij is er een toename van verkeer op de Amstelknoop (met name de boog van A2 naar de Ring 
A10 Oost) en de A2 richting de Amstelknoop. In de referentiesituatie met een stremming van de 
Zuidasdok tunnel is de I/C waarde hoog waardoor er filevorming kan ontstaan. In de plansituatie 
met stremming van de Zuidasdok tunnel is de I/C waarde 1/10 punt hoger. In beide situaties is de 
stremming fors en is er kans op filevorming.  
 
De route via de Utrechtsebrug wordt ook als alternatieve route gebruikt. Zowel in de referentie als 
in de planvariant neemt het verkeer met circa 300 motorvoertuigen in de 2-uursspits toe. 
Ook is er een toename van verkeer op de Gooiseweg, Europaboulevard en de boog van de Ring 
A10 Oost naar de A2. De effecten in de ochtend- en de avondspits zijn in dezelfde orde grootte.  
 
De aanleg van de extra rijstrook bij de Amstelknoop van de Ring A10 Oost naar de A2 geeft zowel 
in de plansituatie als bij de stemming bij Zuidasdok geeft een toename van verkeer van ca. 500 
extra motorvoertuigen in de ochtend- en avondspits. 
 
Bij de stremming van de tunnel bij Zuidasdok in de hoofdrijbaan is er zowel in de referentie als in 
de plansituatie sprake van een forse capaciteitsreductie waardoor de het verkeer met name de 
route via de A9 neemt. Daarnaast verdeelt het verkeer zich over de A10 ring Oost, Gooiseweg en 
het onderliggende wegennet zoals de Burgemeester Stramanweg.  
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Stremming Gooiseweg 
In het robuustheidsscenario van de stremming van de Gooiseweg is de capaciteit van de weg stad 
in van 2 rijstroken verlaagd naar 1 rijstrook. Het effect dat optreedt is gering. In de avondspits 
(16.00 – 18.00 uur) rijden er circa 150 – 200 motorvoertuigen minder op de Gooiseweg. In de 
ochtendspits (7.00 – 9.00 uur) rijden er circa 380 tot 410 motorvoertuigen minder op ode 
Gooiseweg. Het effect in de ochtendspits is groter omdat het een stremming op het wegvak stad 
in betreft. Dit wegvak is in de ochtendspits drukker dan de richting stad uit. In afbeeldingen 4.3 en 
afbeelding 4.4 zijn de verschilplots van de referentiesituatie en de plansituatie opgenomen. In 
groen is de afname van verkeer weergegeven en in rood de toename.  
 

 
Afbeelding 4.3: Verschilplot robuustheidsscenario plansituatie ochtendspits bij een afsluiting van een rijstrook van 

de Gooiseweg, stad in. 

 

 
Afbeelding 4.4: Verschilplot robuustheidsscenario plansituatie avondspits bij een afsluiting van een rijstrook van de 

Gooiseweg, stad in. 
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Door de stremming van een rijstrook op de Gooiseweg, stad in, gaat er meer verkeer door de wijk 
rijden. Ook is er een toename op de paralelverbinding via de Rozenburgweg. Ook neemt het 
verkeer op de Middenweg en de Berlagebrug gering toe tussen de 40 -80 motorvoertuigen. 
Bij de stremming van 1 rijstrook op de Gooiseweg blijft het grootste deel van het verkeer de route 
blijven volgen. Dit geldt zowel voor de referentiesituatie als de plansituatie. De stremming van 1 
rijstrook op de Gooiseweg, stad in heeft een beperkt effect zowel in de referentie als in de 
plansituatie.  
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5. Conclusies 
 

In de huidige situatie is er een rechtstreekse aansluiting van de A2 op de Utrechtsebrug. Voor de 

haalbaarheidsstudie is gevraagd om de effecten in beeld te brengen van de Nieuwe A2 Entree; de 

nieuwe zuidelijke aansluiting van de A2 via de Joan Muyskenweg naar de Utrechtsebrug.  

 

Om hier over uitspraken te doen is eerst een nulsituatie in 2030 onderzocht. Hierin is de autonome 

groei en de vastgestelde planontwikkeling in het studiegebied en de directe omgeving als 

nulsituatie 2030 genomen. Uit de berekeningen blijkt dat het wegennet naar het jaar 2030 drukker 

wordt door autonome groei en planontwikkeling zoals o.a. de Nieuwe Kern, de ontwikkelingen in 

het Amsteloever en Bijlmerbajesgebied, Entrada en Weespertrekvaart. Deze ontwikkelingen zijn 

in de nulsituatie al meegenomen.  

Met de Nieuwe A2 Entree en de geplande planontwikkeling wordt het studiegebied nog drukker. 

Voor een aantal kruispunten vraagt dit om een aanpassing van de ontwerpregeling van de 

Verkeerslichten (VRI). Voor de zuidelijke kruising Europaboulevard – aansluiting Ring A10 Zuid 

wordt een vervolgonderzoek geadviseerd.  
 
Door de Nieuwe A2 Entree wordt de Utrechtsebrug en de kruising met de President Kennedylaan 
rustiger. Er is een afname van circa 50 procent van het autoverkeer. Hierdoor verbetert de 
doorstroming op de kruising Utrechtsebrug – President Kennedylaan. Ook is er een afname van 
verkeer op de Amsteldijk, Rijnstraat – Van Woustraat en een deel de President Kennedylaan.  
 
Er treedt een routekeuze effect op waardoor circa 50% van het verkeer dat in de nulsituatie over 
de Utrechtsebrug nu de Europaboulevard, Gooiseweg en andere routes kiest. De verdeling over de 
nieuwe routes is ongeveer 1/3. Het betreft een toename van 200 – 500 motorvoertuigen in de 2 –
uursspits. Deze toename van verkeer geeft met name op de Amstelknoop richting de Ring A10 
Zuid extra druk.  
In de nadere analyse blijkt dat de Amstelknoop in de nulsituatie en in de plansituatie filevorming 
geeft. Het advies is om hier in het ontwerp van de Nieuwe A2 Entree rekening mee te houden.  
 
Europaboulevard 
Toename van verkeer met aangepaste VRI instelling zoals in de studie Zuidas is vastgesteld zou 
zowel in de referentie als in de plansituatie de ruimte bieden om op de kruisingen binnen de norm 
en dus regelbaar te blijven. Alleen op de zuidelijke kruising is een stroom als aandachtspunt naar 
boven gekomen. In de autonome situatie 2030 in de avondspits is er weinig ruimte in de regeling. 
Deze ruimte wordt nog krapper door de toename van de 400 motorvoertuigen in de avondspits.  
 
Het advies is om een vervolgonderzoek naar de regeling uit te voeren. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door Ruimte en Duurzaamheid en de opdracht hiervoor zal al zijn uitgezet.  
 
Evenementenverkeer 
Voor het evenementenverkeer is de instroom naar het evenementengebied gemodelleerd. Het 
evenementenverkeer rijdt voornamelijk via de rijkswegen naar de evenementenlocaties en neemt 
de afslag Burgemeester Stramanweg en de A9 Holterbergweg het gebied in. De instroom van het 
evenementenverkeer tussen de nulsituatie en plansituatie is vergelijkbaar. In beide situaties zijn de 
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kruisingen A2 – Burgemeester Stramanweg druk. Hier is geen noemenswaardig effect van de 
nieuwe aansluiting. 
 
Robuustheidsscenario’s 
Voor de robuustheid van het netwerk te toetsen zijn in de nulsituatie en de plansituatie 2 
stremmingssituaties doorgerekend. De eerste stremming was de afsluiting van 4 van de 6 
rijstroken van Zuidasdok, van oost naar westelijke richting. Het effect is zowel in de nulsituatie als 
in de plansituatie fors. In beide gevallen neemt het verkeer gedeeltelijk de overgebleven 
tunnelbuis en gedeeltelijk de parallelroute via de A9. De Utrechtsebrug is in beide situaties ook 
een alternatieve route voor circa 300 motorvoertuigen in een spitsperiode. Voor de plansituatie 
geldt dat de nieuwe aansluiting bijna aan zijn capaciteit zit.  
De aanleg van de extra rijstrook bij de Amstelknoop van de Ring A10 Oost naar de A2 geeft zowel 
in de plansituatie als bij de stemming bij Zuidasdok geeft een toename van verkeer van ca. 500 
extra motorvoertuigen in de ochtend- en avondspits. 
Bij de stremming van de tunnel bij Zuidasdok in de hoofdrijbaan is er zowel in de referentie als in 
de plansituatie sprake van een forse capaciteitsreductie waardoor de het verkeer met name de 
route via de A9 neemt. Daarnaast verdeelt het verkeer zich over de A10 ring Oost, Gooiseweg en 
het onderliggende wegennet zoals de Burgemeester Stramanweg. 
 
Door de stremming van een rijstrook op de Gooiseweg, stad in, gaat er meer verkeer door de wijk 
rijden. Ook is er een toename op de paralelverbinding via de Rozenburgweg. Ook neemt het 
verkeer op de Middenweg en de Berlagebrug gering toe tussen de 40 -80 motorvoertuigen. 
Bij de stremming van 1 rijstrook op de Gooiseweg blijft het grootste deel van het verkeer de route 
blijven volgen. Dit geldt zowel voor de referentiesituatie als de plansituatie. De stremming van 1 
rijstrook op de Gooiseweg, stad in heeft een beperkt effect zowel in de referentie als in de 
plansituatie.  
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Bijlage 1 Wat is VMA? 

1.1 Inleiding  

 
Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van gemeente Amsterdam maakt voor zijn 
verkeersberekeningen gebruik van het verkeersmodel VMA (Verkeersmodel Amsterdam). Het 
VMA is een stedelijk verkeersmodel voor de stad Amsterdam voor strategische weg- en OV-
studies. De basis voor het model bestaat uit onderzoeksgegevens uit verkeersenquêtes, 
verkeerstellingen, kenmerken van het wegen- en OV-net en kennis over de ruimtelijke ordening in 
termen van aantallen inwoners en arbeidsplaatsen. Voor het verleden en het heden zijn deze 
gegevens bekend, voor de toekomstige situatie worden inschattingen hiervan gebruikt. 

 

Met het model worden, op basis van deze informatie, uitspraken gedaan over het verkeer en 

vervoer in brede zin. VMA onderscheidt de vervoerswijzen auto, fiets en openbaar vervoer, waarbij 

het openbaar vervoer een verdere opsplitsing naar bus, tram, metro en trein kent. 

 

Modellen geven een zo goed mogelijke weergave van de werkelijkheid. Ieder model heeft echter 

zijn beperkingen omdat er altijd aannames gemaakt moeten worden, de data waarop het model 

gebaseerd is, zijn beperkingen heeft en er altijd een afweging plaatsvindt tussen kwaliteit, 

planning en beschikbare middelen (tijd en geld). Een perfect model bestaat niet, daarom is het aan 

te raden om bekende beperkingen en tekortkomingen zo expliciet mogelijk te maken voor de 

gebruiker, zodat hier bij het gebruik van het model en interpretatie van de modelresultaten zo 

goed mogelijk rekening mee kan worden houden.  

Deze toelichting beschrijft de belangrijkste aandachtspunten van VMA. Voor een gedetailleerde 

toelichting van de aandachtspunten en een toelichting op de werkwijze van het VMA 1.0 wordt 

verwezen naar de Bijsluiter en de Technische Rapportage2. 
 

1.2 Achtergrond 

Het stedelijk Verkeersmodel Amsterdam (VMA) is het eerste gedesaggreerde stedelijke 
verkeersmodel in Nederland. De methodiek is gebaseerd op het LMS en NRM, en lijkt ook sterk op 
het regionale verkeersmodel VENOM. Het VMA deelt echter zowel het autoverkeer als het 
Openbaar Vervoer toe binnen OmniTRANS. De netwerken zijn ook volledig binnen OmniTRANS 
gemodelleerd. 
Daarnaast is de kalibratie uitgevoerd met het programma SMC in OmniTRANS.  

 

                                                                    
2
 Beiden op te vragen bij de afdeling Kennis en Onderzoek of door een mail te sturen aan 

verkeersonderzoek@amsterdam.nl   
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1.3 Invoer, berekeningen en output 

De invoergegevens van VMA voor Amsterdam zijn afkomstig van Verkeer & Openbare Ruimte en 

wat betreft socio- economische gegevens van de Dienst Ruimte & Duurzaamheid van de 

gemeente Amsterdam. De invoergegevens van het buitengebied alsmede de kostenparameters 

zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en sluiten aan bij het NRM-20123 en VENOM. 

 

Het model wordt in principe elke twee jaar bijgewerkt met de meest recente invoer, en 

daarnaast elke vier jaar opnieuw gekalibreerd (volledig herijkt). In 2015 is de invoer van het model 

opgesteld. Hiermee is VMA 2015 tot stand gekomen, dit is de vigerende versie van het model. 

VMA 2015 is gekalibreerd4 op het basisjaar 2010. Met het model kunnen uitspraken worden 

gedaan voor de prognosejaren 2015, 2020, 2025 en 2030. 

 

VMA maakt berekeningen voor de ochtendspits (7:00 – 9:00 uur), de avondspits (periode 16.00-

18.00 uur) en de restdag (alle tussenliggende periodes) van een gemiddelde werkdag. Middels 

omrekenfactoren kunnen uitspraken worden gedaan voor de dag-, avond- en nachtperiode van een 

gemiddelde weekdag, ten behoeve van lucht- en geluidsberekeningen. 

 

Bij de berekeningen met VMA wordt rekening gehouden met de capaciteit van wegen en OV-

verbindingen. Zowel de verkeersvraag (per vervoerwijze) als de gekozen routes zijn hiervan 

afhankelijk. 

 

Voor de toekomstige situatie geldt dat de invloed van diverse soorten ontwikkelingen en beleid 

kwantitatief in beeld kunnen worden gebracht, zowel gezamenlijk als afzonderlijk. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn: 

 autonome ontwikkelingen, zoals de effecten van groei van inwoners en arbeidsplaatsen op 
het verkeer; 

 mobiliteitsontwikkelingen door veranderingen in de netwerken voor auto, fiets en openbaar 
vervoer; 

 pullbeleid (sturing verkeersvraag), zoals wijzigingen in het aanbod van trein en metro, 
reistijd en reissnelheid; 

 pushbeleid (sturing verkeersaanbod), zoals wijzigingen in de reiskosten, rekeningrijden, 
betaald parkeren en locatiebeleid. 

 

VMA kan een grote hoeveelheid informatie genereren. Hieronder valt naast informatie over de 

wegvakbelastingen en het afwikkelingsniveau onder andere het aantal afgelegde kilometers en 

gereisde uren, zitplaatsaanbod in het openbaar vervoer, aantal overstappen etc. Bij de auto en fiets is 

deze informatie uitgesplitst naar wegtype en bij het openbaar vervoer naar het soort vervoermiddel. 

 

                                                                    
3
 De vigerende versie van het verkeersmodel dat Rijkswaterstaat inzet voor het Rijks- en hoofdwegennet 

4
 IJking van het model: op basis van de invoergegevens wordt in een bijstellingsproces gecontroleerd of het model de 

werkelijke verkeerssituatie in een recent historisch jaar voldoende representeert. 
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Bijlage 2 Samenvatting ‘Basisgegevens 

Verkeersprognoses’ 

De tekst uit deze bijlage is een samenvatting van de 'Basisgegevens verkeersprognoses VMA-

2015; Basisjaar 2010 en prognosejaren 2015, 2020, 2025 en 2030', Onderzoek & Kennis, versie 1.0, 

30 oktober 2014. 

 

2.1 Inleiding 

De toekomst is moeilijk te voorspellen. Voor het maken van verkeersprognoses voor de toekomst 

worden daarom een aantal aannames gedaan. Deze aannames zijn uitgebreid beschreven in het 

document Basisgegevens Verkeersprognoses. Hier zijn de belangrijkste uitgangspunten 

samengevat. 

 

In 2006 zijn langetermijnverkenningen opgesteld onder de titel ‘Welvaart en Leefomgeving’ 

(WLO, 2006). In dit document zijn op basis van een aantal onzekerheden (onder andere de mate 

waarin landen internationaal willen samenwerken en de hervormingen in de collectieve sector) 

vier scenario’s voor Europa beschreven. Het Global Economy- (GE-)scenario is het scenario met de 

hoogste sociaal-economische groei. De bevolking groeit met 0,5% per jaar, de werkgelegenheid 

met 0,4% en het BBP per hoofd met 2,1%. Op dit scenario zijn de Basisgegevens 

Verkeersprognoses gebaseerd. 

 

2.2 Infrastructuur 

Tussen 2010 en 2030 vinden er diverse infrastructurele ontwikkelingen plaats in het netwerk van 

het openbaar vervoer en het netwerk van de auto. Zo veranderen er bijvoorbeeld dienstregelingen 

en komen er nieuwe wegverbindingen bij. Enkele belangrijke ontwikkelingen worden hier 

toegelicht. Een volledige opsomming van alle infrastructurele wijzigingen is te vinden in 

Basisgegevens Verkeersprognoses. 

 

2.2.1 Autonetwerk 

Tussen 2010 en 2015 worden de Westrandweg en de tweede Coentunnel aangelegd. De 

Westrandweg verbindt knooppunt Raasdorp met de A10 ten zuiden van de Coentunnel. In 2020 is 

in de binnenstad een ‘knip’ in de Prins Hendrikkade gerealiseerd, waardoor het doorgaand verkeer 

dat eerder voor het Centraal Station langs reed, vanaf deze periode over de De Ruyterkade wordt 

geleid. Tussen 2020 en 2030 is aangenomen dat in Noord de Bongerdweg wordt aangelegd tussen 

de IJdoornlaan en de Klaprozenweg. Deze verbinding vormt de ontsluiting van de Noordelijke IJ-

oevers naar de A10 Noord.  
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2.2.2 Openbaar vervoernetwerk 

In het OV-netwerk van 2015 is de Zuidtangent (snelle busverbinding) doorgetrokken naar IJburg. 

 

In het netwerk van 2020 hebben diverse wijzigingen plaatsgevonden in het bus- en tramnet t.o.v. 

dat van 2015 als gevolg van de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn. 

 

2.3 Sociaal-economische kenmerken en kostenontwikkeling 

De inschatting van de mobiliteit in de toekomst wordt gebaseerd op ontwikkelingen in sociaal-

economische gegevens en een aantal andere ontwikkelingen. 

 

2.3.1 Inwoners en arbeidsplaatsen 

De ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal arbeidsplaatsen in Amsterdam in de 

periode 2010-2030 wordt in onderstaande tabellen weergegeven. 

 

Tabel 0.1 Aantal inwoners voor het jaar 2010 en prognoses voor het jaar 2015, 2020, 2025 en 

2030 in de gemeente Amsterdam (Amsterdams Trendscenario) 

 

Stadsdeel 2010 AT 2015 AT 2020 AT 2025 AT 2030 

Centrum 82.000 88.000 87.000 86.000 85.000 

Noord 86.000 93.000 97.000 102.000 106.000 

Oost 117.000 127.000 135.000 138.000 147.000 

Zuid 135.000 141.000 141.000 144.000 145.000 

West 130.000 139.000 140.000 143.000 143.000 

Nieuw-West 135.000 144.000 146.000 146.000 149.000 

Zuidoost 81.000 86.000 90.000 92.000 93.000 

Westpoort 0 0 2.000 4.000 6.000 

Totaal Amsterdam 766.000 818.000 838.000 855.000 874.000 

Bron: DRO 

 

Tabel 0.1 Aantal arbeidsplaatsen voor het jaar 2010 en prognoses voor het jaar 2015, 2020, 

2025 en 2030 in de gemeente Amsterdam (Amsterdams Trendscenario) 

Stadsdeel 2010 AT 2015 AT 2020 AT 2025 AT 2030 

Centrum 108.000 115.000 117.000 117.000 118.000 

Noord 33.000 36.000 38.000 40.000 42.000 

Oost 61.000 69.000 70.000 75.000 76.000 

Zuid 106.000 115.000 119.000 126.000 132.000 

West 45.000 49.000 49.000 49.000 49.000 

Nieuw-West 58.000 60.000 61.000 61.000 61.000 

Zuidoost 68.000 70.000 70.000 71.000 71.000 

Westpoort 48.000 48.000 50.000 51.000 52.000 
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Totaal Amsterdam 527.000 562.000 574.000 590.000 601.000 

Bron: DRO 

 

De groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen wordt onder andere veroorzaakt door 

ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden als de Zuidas, maar ook door verdichting in de bestaande 

stad. 

 

2.3.2 Kostenontwikkeling 

De ontwikkeling van de kosten voor het gebruik van de auto en voor het gebruik van het openbaar 

vervoer speelt ook een rol. De ontwikkeling is te zien in onderstaande tabel. 

 

Tabel 0.1 Ontwikkeling kosten van het openbaar vervoer en de auto (AR) 

 2010 2015 2020 2025 2030 
Brandstofkosten per KM  100,0 98,7 97,3 92,8 88,2 
Treinkosten woon-werk 100,0 101,5 102,9 102,9 102,9 
Treinkosten overig 100,0 101,5 102,9 102,9 102,9 
Kosten BTM 100,0 103,3 106,5 106,5 106,5 
Bron: Uitgangspunten VENOM 2013, bewerking DIVV (groeifactor t.o.v. 2010) 

 

Ten opzichte van het jaar 2010 wordt een stijging van de treinkosten voorzien van 3% in 2030 en 

een stijging van de BTM (bus, tram, metro) van 6,5%. Er wordt uitgegaan van een daling van de 

autokosten met 10,8%. De daling van de kosten van de auto is een gevolg van het zuiniger worden 

van de auto’s. 

 

2.3.3 Autobezit 

Het autobezit is een belangrijke voorwaarde voor het maken van autoverplaatsingen. Van invloed 

op het autobezit is leeftijd, arbeidsparticipatie en bereikbaarheid van de woonplek met het 

openbaar vervoer, de fiets en de auto.  

Voor de prognosejaren wordt aangesloten bij de landelijke cijfers uit Dynamo5. In VMA wordt 

gerekend met een autobezit per zone. Het autobezit is scenarioafhankelijk en wordt door het 

autobezitmodel verdeeld over de zones waarbij rekening wordt gehouden met door de 

ontwikkeling van het inkomen, demografische kenmerken en zone-specifieke kenmerken uit het 

basisjaar. Daarbij wordt indirect ook rekening gehouden met het feit dat in bepaalde delen van 

Amsterdam het autobezit in het basisjaar wordt begrensd door de beschikbare parkeercapaciteit. 

Deze beperking sluit aan bij de inzichten uit het Parkeerplan. 

 

Buiten de gemeente Amsterdam wordt gebruik gemaakt van VENOM. Dit model bevat voor het 

jaar 2010 het aantal auto’s per zone. Richting de toekomst heeft VENOM alleen een totaalcijfer 

voor geheel Nederland voor de jaren 2020 en 2030. Op basis van de groei van het aantal inwoners 

wordt de totale groei van het aantal auto’s verdeeld over Nederland.  

 

                                                                    
5 Dynamo: landelijke autobezitmodel (Dynamic Automobile Market Model). 
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2.4 Beleid 

De belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot beleid hebben betrekking op parkeren. 

Daarbij gaat het om het locatiebeleid en over de parkeertarieven. 

 

2.4.1 Parkeergarages 

Om het effect van parkeergarages in VMA te verwerken worden autoaankomsten overgeheveld 
van zones naar speciaal aangewezen parkeerzones. 
 

Buiten de gemeente Amsterdam zijn geen parkeergegevens opgenomen.  

 

2.4.2 Parkeergarages 

Parkeerbeperkingen in de woon-werk- en in de zakelijke sfeer worden doorgevoerd door het 

bepalen van parkeernormen voor de werkgebieden. Een instrument hiervoor is het locatiebeleid, 

waarmee getracht wordt vermijdbaar autoverkeer terug te dringen. Amsterdam streeft ernaar 

bedrijven met veel werknemers en bezoekers te concentreren in gebieden die goed met het 

openbaar vervoer bereikbaar zijn (A- en B-locaties). Bedrijven met veel goederenvervoer of met 

zakelijk personenverkeer worden geconcentreerd op plekken die goed per auto bereikbaar zijn (B-

en C-locaties). De parkeerrestricties zijn op A-locaties het strengst en op B-locaties minder streng. 

Op C-locaties zijn er geen restricties. De A-locaties bevinden zich rondom het Centraal Station en 

de NS-stations Bijlmer, Amstel, Zuid en Sloterdijk. De B-locaties zijn locaties in de directe 

omgeving van ringlijn/metrostation en overige NS-stations of locaties gelegen binnen het 

fijnmazige netwerk van trams en bussen. Een kaartje met de A-, B-, en C-locaties is te vinden in 

het document ‘Basisgegevens verkeersprognoses’. 

 

2.4.3 Parkeertarieven 

In de afgelopen jaren zijn de parkeertarieven aangepast. In de raadsvoordracht “plan voorrang 
gezonde stad” (Raadsvoordracht, 2008), wordt genoemd dat de parkeerkosten maximaal zullen 
stijgen met de inflatie. In het programma-akkoord 2010-2014 staat opgenomen dat de 
parkeertarieven t/m 2014 bevroren worden. Dit is uiteraard overgenomen in de Basisgegevens 
verkeersprognoses. Vanaf 2015 wordt aangenomen dat de parkeertarieven zullen stijgen met de 
inflatie, aangezien verwacht wordt dat de reële (gecorrigeerd voor inflatie) parkeerkosten niet 
zullen veranderen.  
Uitzonderingen op bovenstaande situatie en een kaartje met de parkeertarieven zijn te vinden in 
het document ‘Basisgegevens verkeersprognoses’. 

 

2.4.4 Betaald rijden 

Er wordt niet uitgegaan van enige vorm van betaald rijden (kilometerheffing). 
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Bijlage 3 Verkeersonderzoek Nieuwe A2 Entree 
 

A2 entree verkeerskundige effecten scenario HOOG en LAAG 

O.b.v. VMA onderzoeksresultaten 26 okt 2018 

 

Binnen het project A2 entree wordt de haalbaarheid onderzocht van een andere verbinding tussen 

de A2 en het centrum van Amsterdam. De bestaande A2 ten noorden van het knooppunt Amstel 

wordt (grotendeels) verwijderd en in plaats daarvan wordt een nieuwe halve aansluiting in 

zuidelijke richting gerealiseerd net ten zuiden van het knooppunt Amstel. Vanwege het 

verwijderen van een deel van de A2 ontstaat er in knooppunt Amstel meer ruimte. Daarom wordt 

de verbindingsboog van de A10 oost naar de A2 richting Utrecht uitgebreid van één naar twee 

rijstroken.  

 

De verwachte effecten zijn met het VMA berekend. Het VMA is echter niet opgezet om uitspraken 

te kunnen doen over verkeersdoorstroming op het rijkswegennet. In dit document worden daarom 

de VMA standaardprognose en planvariant vergeleken met het NRM. Ook wordt een inschatting 

gemaakt van hoe het effect van de nieuwe A2 entree in het NRM uit zou pakken.  

 

Vergeleken modellen 

Voor de studie A2 entree zijn berekeningen gemaakt met het VMA versie 2.1. De berekeningen 

zijn gemaakt op basis van het scenario 2030 Amsterdam Realistisch aangevuld met extra 

woningbouwontwikkeling rondom het knooppunt Amstel. De resultaten worden vergeleken met 

het NRM BP2018 met het scenario 2030 HOOG. Deze vergelijkingen zijn steeds in tabellen 

opgenomen. Daarnaast worden de resultaten getoetst aan het NRM scenario 2030 LAAG. 

Belangrijkste vraag hierbij is of een knelpunt dat in scenario HOOG optreedt ook voorkomt in 

scenario LAAG.  

 

Globale verkeerskundige effecten nieuwe A2 entree 

De nieuwe verbinding tussen de A2 en het centrum van Amsterdam via de nieuwe aansluiting 

heeft een langere reistijd dan de route via de huidige A2. De nieuwe route kent een lagere 

maximumsnelheid en meer kruispunten dan de bestaande route. Als gevolg hiervan gaat een 

aanzienlijk deel van het verkeer dat eerst via de A2 van/naar Amsterdam reed dan gebruik maken 

van andere routes. De aansluitingen A10 – S109 en A10 – S112 (en in mindere mate A10 – S111) 

zullen drukker worden. Daarmee worden ook de verbindingsbogen in knooppunt Amstel drukker, 

terwijl een aantal van deze verbindingsbogen in de referentiesituatie al weinig restcapaciteit 

hebben. Omdat de verkeerskundige effecten van de nieuwe A2 entree op het rijkswegennet vooral 

optreden in knooppunt Amstel en op de drie genoemde aansluitingen worden deze in de rest van 

het document apart besproken. 
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Aansluiting A10 – S109 

In onderstaande tabel is te zien wat het effect van de nieuwe A2 entree is op de etmaalintensiteit 

volgens het VMA. De procentuele groei uit het VMA is ook toegepast op de basisprognose van het 

NRM om een inschatting te krijgen van wat het effect van de nieuwe A2 entree zou zijn binnen het 

NRM.  

 

  VMA 2.1 2030 AR + RO NRM BP18 2030 HOOG  

  Etmaalintensiteit Effect A2 Entree Etmaalintensiteit 

Wegvak Referentie A2 entree Relatief Absoluut Referentie A2 entree* 

S109 A10 Re a 25.450 26.700 5% 1.250 19.795 20.767 

S109 A10 Re b 15.990 16.900 6% 910 15.509 16.392 

S109 A10 Li c 15.830 15.600 -1% -230 14.503 14.292 

S109 A10 Li d 24.120 27.900 16% 3.780 24.991 28.908 

*A2 entree in NRM is berekend op basis van relatieve groei uit het VMA 

  

Uit de tabel blijkt dat het VMA in de meeste gevallen een hogere intensiteit op de toe- en afritten 

laat zien dan het NRM. Dit wordt verklaard doordat het VMA uitgaat van een hoger aantal 

woningen in de omgeving dan het NRM. In absolute is het effect van de nieuwe A2 entree op de 

noordelijke afrit en op de zuidelijke toerit het grootst. Dit is verklaarbaar omdat dit de wegvakken 

richting de A2 zijn.  

 

Om in te kunnen schatten of de verwachte intensiteitstoenames tot doorstromingsproblemen 

leiden zijn ook de intensiteiten tijdens de ochtend- en de avondspits bekeken. 

 

  VMA 2.1 2030 AR + RO NRM BP18 2030 HOOG 

  Ochtendspits [mvt/u] Effect A2 Entree Ochtendspits [mvt/u] 

Wegvak Referentie A2 entree Relatief Absoluut Referentie A2 entree* 

S109 A10 Re a 2.120 2.285 8% 165 1.758 1.895 

S109 A10 Re b 1.035 1.145 11% 110 1.434 1.586 

S109 A10 Li c 1.445 1.510 4% 65 1.012 1.058 

S109 A10 Li d 890 1.115 25% 225 1.469 1.840 

*A2 entree in NRM is berekend op basis van relatieve groei uit het VMA 

  

De hoogste ochtendspitsintensiteit treedt volgens het NRM op de noordelijke afrit op. Vanwege 

de nieuwe A2 entree stijgt de intensiteit hier naar verwachting tot zo’n 1.900 mvt/u. De afrit heeft 

twee rijstroken en kan deze 1.900 mvt/u daarom goed verwerken. Naast de afrit zelf moet ook het 

kruispunt onderaan de afrit in staat zijn om het extra verkeer te verwerken. Hier kan het NRM 

echter geen uitspraken over doen. Volgens het VMA is de doorstroming op het kruispunt onderaan 

de afrit al in de referentiesituatie onvoldoende. Nader onderzoek geeft aan dat er in de VRI-

regeling zoals die in het VMA zit nog optimalisaties mogelijk zijn waardoor het extra verkeer ten 

gevolge van de nieuwe A2 entree verwerkt kan worden. Op het noordelijk deel van de aansluiting 

zijn dus geen doorstromingsproblemen te verwachten. Uit het vervolgonderzoek met het VMA is 

ook gebleken dat de optimalisatieruimte op het zuidelijk kruispunt zeer beperkt is. Doorstroming 

op dit kruispunt moet in de vervolgstudie A2 entree dan ook een belangrijk aandachtspunt zijn. 
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Het is niet bekend gemaakt of de afwikkelingsproblemen op het kruispunt vooral in de 

ochtendspits, avondspits of beide spitsen spelen.  

 

In het scenario LAAG ligt de ochtendspitsintensiteit op de zuidelijke afrit (A10 Li c) met 1.070 

mvt/u net iets hoger dan in scenario HOOG. Deze geringe stijging zal niet tot een 

doorstromingsknelpunt leiden. Voor de overige drie wegvakken in de aansluiting geldt dat de 

verkeersintensiteit in scenario LAAG lager is dan in scenario HOOG. Dus ook in scenario LAAG zijn 

er in de ochtendspits geen doorstromingsproblemen te verwachten op de aansluiting S109.  

 

  VMA 2.1 2030 AR + RO NRM BP18 2030 HOOG 

  Avondspits [mvt/u] Effect A2 Entree Avondspits [mvt/u] 

Wegvak Referentie A2 entree Relatief Absoluut Referentie A2 entree* 

S109 A10 Re a 1.515 1.625 7% 110 1.450 1.555 

S109 A10 Re b 1.395 1.440 3% 45 834 861 

S109 A10 Li c 1.045 1.025 -2% -20 1.356 1.330 

S109 A10 Li d 2.490 2.710 9% 220 2.707 2.946 

*A2 entree in NRM is berekend op basis van relatieve groei uit het VMA 

  

In de avondspits treedt de hoogste intensiteit de zuidelijke toerit op. Vanwege de nieuwe A2 

entree stijgt de intensiteit hier naar verwachting van zo’n 2.700 mvt/u naar 2.900 mvt/u. De toerit 

heeft 2 rijstroken en kan deze 2.900 mvt/u daarom goed verwerken. Het weefvak waar de toerit op 

invoegt heeft in de referentiesituatie van het NRM een I/C-verhouding van 0,63 bij een intensiteit 

van 3.874 mvt/u. Er is dus nog meer dan voldoende restcapaciteit voor de verwachte 200 mvt/u 

extra.  

 

In het scenario LAAG liggen de avondspitsintensiteiten op aansluiting S109 lager dan in scenario 

HOOG. Dus ook in scenario LAAG zijn geen doorstromingsknelpunten te verwachten bij deze 

aansluiting.  

 

Aansluiting A10 – S111 

In onderstaande tabel is te zien wat het effect van de nieuwe A2 entree is op de etmaalintensiteit 

volgens het VMA. De procentuele groei uit het VMA is ook toegepast op de basisprognose van het 

NRM om een inschatting te krijgen van wat het effect van de nieuwe A2 entree zou zijn binnen het 

NRM. 

 

  VMA 2.1 2030 AR + RO NRM BP18 2030 HOOG 

  Etmaalintensiteit Effect A2 Entree Etmaalintensiteit 

Wegvak Referentie A2 entree Relatief Absoluut Referentie A2 entree* 

S111 A10 Re a 9.540 9.800 3% 260 5.511 5.661 

S111 A10 Re b 14.960 13.600 -9% -1.360 13.189 11.990 

S111 A10 Li c 14.350 14.600 2% 250 6.886 7.006 

S111 A10 Li d 8.720 8.800 1% 80 3.685 3.719 

*A2 entree in NRM is berekend op basis van relatieve groei uit het VMA 
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Uit de tabel blijkt dat het VMA voor alle toe- en afritten van deze aansluiting uitgaat van hogere 

verkeersintensiteiten dan het NRM. Dit wordt verklaard doordat het VMA uitgaat van een hoger 

aantal woningen in de omgeving dan het NRM. Zowel in relatieve als in absolute zin zijn de 

veranderingen bij deze aansluiting kleiner dan bij de aansluitingen met de S109 en de S112. 

 

Om in te kunnen schatten of de verwachte intensiteitstoenames tot doorstromingsproblemen 

leiden zijn ook de intensiteiten tijdens de ochtend- en de avondspits bekeken, zie de tabellen 

hieronder: 

 

  VMA 2.1 2030 AR + RO NRM BP18 2030 HOOG 

  Ochtendspits [mvt/u] Effect A2 Entree Ochtendspits [mvt/u] 

Wegvak Referentie A2 entree Relatief Absoluut Referentie A2 entree* 

S111 A10 Re a 880 875 -1% -5 948 943 

S111 A10 Re b 865 820 -5% -45 804 762 

S111 A10 Li c 1.340 1.410 5% 70 1.095 1.152 

S111 A10 Li d 525 535 2% 10 73 74 

*A2 entree in NRM is berekend op basis van relatieve groei uit het VMA 

  

  VMA 2.1 2030 AR + RO NRM BP18 2030 HOOG 

  Avondspits [mvt/u] Effect A2 Entree Avondspits [mvt/u] 

Wegvak Referentie A2 entree Relatief Absoluut Referentie A2 entree* 

S111 A10 Re a 470 495 5% 25 293 309 

S111 A10 Re b 1.535 1.500 -2% -35 1.688 1.650 

S111 A10 Li c 1.195 1.235 3% 40 306 316 

S111 A10 Li d 820 820 0% 0 431 431 

*A2 entree in NRM is berekend op basis van relatieve groei uit het VMA 

  

Uit de tabellen blijkt dat het verwachte effect van de nieuwe A2 entree op de aansluiting S111 

tijdens de spitsen heel klein is. De verschillen zijn zelfs zo klein dat deze gegeven de foutmarge van 

het NRM niet significant zijn. De nieuwe A2 entree zal dus geen effect hebben op de doorstroming 

van de aansluiting A10 - S111. In het scenario LAAG liggen de intensiteiten in de aansluiting A10 – 

S111 lager dan in scenario HOOG. Dus ook in scenario LAAG zijn er geen 

doorstromingsknelpunten  te verwachten op deze aansluiting. De nadere kruispuntanalyse geeft 

aan dat er geen afwikkelingsproblemen op de kruispunten in de aansluiting A10 –S111 worden 

verwacht.  

 

Aansluiting A10 - S112 

In onderstaande tabel is te zien wat het effect van de nieuwe A2 entree is op de etmaalintensiteit 

volgens het VMA. De procentuele groei uit het VMA is ook toegepast op de basisprognose van het 

NRM om een inschatting te krijgen van wat het effect van de nieuwe A2 entree zou zijn binnen het 

NRM.  

 

  VMA 2.1 2030 AR + RO NRM BP18 2030 HOOG 

  Etmaalintensiteit Effect A2 Entree Etmaalintensiteit 
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Wegvak Referentie A2 entree Relatief Absoluut Referentie A2 entree* 

S112 A10 Re a 16.390 17.000 4% 610 15.404 15.977 

S112 A10 Re b 22.250 24.800 11% 2.550 16.069 17.911 

S112 A10 Li c 22.770 24.900 9% 2.130 20.452 22.365 

S112 A10 Li d 17.620 17.200 -2% -420 20.287 19.803 

*A2 entree in NRM is berekend op basis van relatieve groei uit het VMA 

  

Uit de tabel blijkt dat het VMA in de meeste gevallen een hogere intensiteit op de toe- en afritten 

laat zien dan het NRM. Dit wordt verklaard doordat het VMA uitgaat van een hoger aantal 

woningen in de omgeving dan het NRM. In absolute is het effect van de nieuwe A2 entree op de 

zuidelijke afrit en op de noordelijke toerit het grootst. Dit is verklaarbaar omdat dit de wegvakken 

richting de A2 zijn.  

 

Om in te kunnen schatten of de verwachte intensiteitstoenames tot doorstromingsproblemen 

leiden zijn ook de intensiteiten tijdens de ochtend- en de avondspits bekeken, zie de tabellen 

hieronder: 

 

  VMA 2.1 2030 AR + RO NRM BP18 2030 HOOG 

  Ochtendspits [mvt/u] Effect A2 Entree Ochtendspits [mvt/u] 

Wegvak Referentie A2 entree Relatief Absoluut Referentie A2 entree* 

S112 A10 Re a 1.715 1.785 4% 70 1.255 1.306 

S112 A10 Re b 1.755 1.875 7% 120 1.062 1.135 

S112 A10 Li c 1.820 1.940 7% 120 1.726 1.840 

S112 A10 Li d 865 820 -5% -45 1.195 1.133 

*A2 entree in NRM is berekend op basis van relatieve groei uit het VMA 

  

De hoogste ochtendspitsintensiteit en grootste stijging treden volgens het NRM op de zuidelijke 

afrit op. Vanwege de nieuwe A2 entree stijgt deze intensiteit van zo’n 1.726 mvt/u naar 1.840 

mvt/u. Deze afrit heeft 2 rijstroken en kan deze intensiteit daarom goed verwerken. Naast de afrit 

zelf moet ook het kruispunt onderaan de afrit in staat zijn om het extra verkeer te verwerken. Hier 

kan het NRM echter geen uitspraken over doen. Volgens het VMA is de doorstroming op het 

kruispunt onderaan de afrit in de referentiesituatie net voldoende. Nadere kruispuntanalyse wijst 

uit dat er nog voldoende optimalisatieruimte is in de verkeersregeling om de intensiteitstoename 

op te vangen. Op de kruispunten in de aansluiting A10 – S112 zijn daarom geen 

afwikkelingsproblemen te verwachten.  

 

In het scenario LAAG liggen de intensiteiten in de aansluiting A10 – S112 lager dan in scenario 

HOOG. Dus ook in scenario LAAG zijn er geen doorstromingsknelpunten  te verwachten op deze 

aansluiting. 

 

  VMA 2.1 2030 AR + RO NRM BP18 2030 HOOG 

  Avondspits [mvt/u] Effect A2 Entree Avondspits [mvt/u] 

Wegvak Referentie A2 entree Relatief Absoluut Referentie A2 entree* 

S112 A10 Re a 905 945 4% 40 952 994 
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S112 A10 Re b 1.740 1.835 5% 95 1.519 1.602 

S112 A10 Li c 1.180 1.305 11% 125 1.255 1.388 

S112 A10 Li d 2.125 2.060 -3% -65 1.786 1.731 

*A2 entree in NRM is berekend op basis van relatieve groei uit het VMA 

  

Ook in de avondspits treedt de grootste stijging op de zuidelijke afrit op. Absoluut gezien ligt de 

intensiteit op deze afrit in de avondspits lager dan in de ochtendspits. Dus ook voor de avondspits 

worden geen doorstromingsproblemen op de afrit zelf verwacht. De hoogste intensiteit is 

zichtbaar op de zuidelijke toerit. Bij 1.786 mvt/u is de I/C-verhouding op deze toerit 0,93. Dat 

betekent dat er op deze toerit structurele filevorming optreedt. Het project A2 entree maakt dit 

doorstromingsprobleem niet erger en hoeft daarom hier geen mitigerende maatregelen te treffen.  

 

In het scenario LAAG is de verwachte intensiteit op de zuidelijke toerit 1.677 mvt/u. Daarmee zal 

de I/C-verhouding op deze toerit dalen naar 0,87. Het knelpunt zwakt daardoor af van structurele 

filevorming naar regelmatig lichte filevorming, maar blijft wel bestaan.  

 

Knooppunt Amstel 

In onderstaande tabel is te zien wat het effect van de nieuwe A2 entree is op de etmaalintensiteit 

volgens het VMA. De procentuele groei uit het VMA is ook toegepast op de basisprognose van het 

NRM om een inschatting te krijgen van wat het effect van de nieuwe A2 entree zou zijn binnen het 

NRM.  

 

  VMA 2.1 2030 AR + RO NRM BP18 2030 HOOG 

  Etmaalintensiteit Effect A2 Entree Etmaalintensiteit 

Wegvak Referentie A2 entree Relatief Absoluut Referentie A2 entree* 

Boog A2 Li --> A10 Re 41.400 43.500 5% 2.100 39.997 42.026 

Boog A2 Li --> A10 Li 25.160 28.100 12% 2.940 29.669 33.136 

Boog A10 Re --> A2 Re 22.700 26.300 16% 3.600 21.550 24.968 

Boog A10 Li --> A2 Re 40.950 44.800 9% 3.850 48.841 53.433 

Boog A10 Re --> A10 Re 93.800 92.600 -1% -1.200 98.247 96.990 

Boog A10 Li --> A10 Li 89.870 89.800 0% -70 93.132 93.059 

*A2 entree in NRM is berekend op basis van relatieve groei uit het VMA 

   

Vanwege de nieuwe A2 entree zoekt een deel van het verkeer van/naar de A2 een andere route. In 

knooppunt Amstel treden daarom intensiteitsverschillen op in de verbindingsbogen tussen de A2 

en de A10, terwijl er op de verbindingsbogen tussen de A10 Zuid en A10 Oost v.v. vrijwel geen 

effecten zijn. In alle verbindingsbogen van/naar de A2 is een intensiteitsstijging te zien. Relatief 

gezien treedt de grootste stijging op in de boog van de A10 Oost naar de A2 richting Utrecht. Dit is 

de verbindingsboog die in het kader van de nieuwe A2 entree met een extra rijstrook wordt 

uitgebreid. In het scenario LAAG zijn de intensiteiten op de verschillende verbindingsbogen een 

stuk lager. Maar verder zijn de verhoudingen en relatieve ontwikkelingen gelijk.  
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Om in te kunnen schatten of de verwachte intensiteitstoenames tot doorstromingsproblemen 

leiden zijn ook de intensiteiten tijdens de ochtend- en de avondspits bekeken. Als eerste wordt de 

ochtendspits besproken zie de tabel hieronder: 

 

  VMA 2.1 2030 AR + RO NRM BP18 2030 HOOG 

  Ochtendspits [mvt/u] Effect A2 Entree Ochtendspits [mvt/u] 

Wegvak Referentie A2 entree Relatief Absoluut Referentie A2 entree* 

Boog A2 Li --> A10 Re 3.135 3.235 3% 100 3.776 3.896 

Boog A2 Li --> A10 Li 1.335 1.660 24% 325 1.508 1.875 

Boog A10 Re --> A2 Re 1.625 1.875 15% 250 1.382 1.595 

Boog A10 Li --> A2 Re 3.520 3.690 5% 170 3.415 3.580 

Boog A10 Re --> A10 Re 7.250 7.300 1% 50 6.519 6.564 

Boog A10 Li --> A10 Li 6.065 6.045 0% -20 5.756 5.737 

*A2 entree in NRM is berekend op basis van relatieve groei uit het VMA 

    

In de ochtendspits treedt de grootste intensiteitsstijging op in de verbindingsboog van de A2 Li 

naar de A10 Li. In de referentie heeft deze verbindingsboog in het NRM een I/C-verhouding van 

0,37 bij een intensiteit van 1.508 mvt/u. Er is daarmee in de boog nog meer dan genoeg 

restcapaciteit om de verwachte intensiteitstoename van 325 mvt/u filevrij af te wikkelen. Op het 

weefvak waar deze boog samenvoegt met de A10 Li (buitenring) is de I/C-verhouding in de 

referentiesituatie 0,78 bij een intensiteit van 7264 mvt/u. Door de verwachte verkeerstoename 

stijgt de I/C-verhouding naar 0,81. Tijdens de ochtendspits is er daarmee kans op lichte filevorming 

vanaf het weefvak. Dit zal naar verwachting niet tot fileterugslag naar de A2 leiden. In het scenario 

LAAG ligt de referentie-intensiteit op het weefvak op 6.929 mvt/u met een I/C-verhouding van 

0,74. Door de verwachte verkeerstoename ten gevolge van de nieuwe A2 entree stijgt de I/C-

verhouding dan naar 0,77. In scenario LAAG ontstaat er dus geen doorstromingsknelpunt op het 

weefvak tussen knooppunt Amstel en aansluiting S111. 

 

Daarna treedt de grootste stijging op in de verbindingsboog van de A10 Re (binnenring) naar de A2 

Re (richting Utrecht). Dit is de boog waar een extra rijstrook gerealiseerd wordt, dus de verwachte 

toename van 250 mvt/u zal geen doorstromingsprobleem opleveren. In het scenario LAAG is de 

verkeersintensiteit in deze boog van vergelijkbaar niveau als in scenario HOOG. Daarom is er ook 

in scenario LAAG geen doorstromingsknelpunt te verwachten.  

 

De boog met de derde grootste verwachte toename is de verbinding van de A10 Li (buitenring) 

naar de A2 Re (richting Utrecht). In de ochtendspits heeft deze verbindingsboog een I/C 

verhouding van 0,54. Er is daarmee nog voldoende restcapaciteit in de boog om de verwachte 

intensiteitsstijging op te vangen. In scenario LAAG ligt de ochtendspitsintensiteit in deze 

verbindingsboog iets lager dan in scenario HOOG en zal er dus ook geen doorstromingsknelpunt 

ontstaan.  

 

De verbindingsbogen van de A10 Re naar de A2 Re en van de A10 Li naar de A2 Re vormen in de 

nieuwe situatie op het punt waar ze samenvoegen het beging van de A2 richting Utrecht. Op dit 

wegvak komen in de nieuwe situatie naar verwachting 1.595 +  3.580 = 5.175 mvt/u. De I/C-
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verhouding komt dan uit op ongeveer 5.175 / 8164 = 0,63. Dus hier zal geen structurele filevorming 

plaatsvinden. Het verkeer vanaf de nieuwe toerit moet ook nog op dit wegvak invoegen. Naar 

verwachting is de toeritintensiteit tijdens de ochtendspits 515 mvt/u. Benedenstrooms van de 

toerit wordt de I/C-verhouding dan (5175 + 515) / 8164 = 0,70. Dus ook benedenstrooms van de 

toerit kan het verkeer filevrij blijven stromen. In het scenario LAAG zijn hier ook geen 

doorstromingsproblemen te verwachten.  

 

Op de verbindingsboog van de A2 Li (richting Amsterdam) naar de A10 Re (binnenring) is de 

verwachte intensiteitsstijging relatief klein. Echter in de referentiesituatie is de I/C-verhouding in 

deze verbindingsboog al 0,91. Dat betekent dat er in de referentie al structurele filevorming zal 

optreden en daarom is er eigenlijk geen ruimte voor extra verkeer. Uitgaande van de nieuwe 

hogere intensiteit komt de I/C-verhouding op 0,94. Om in te kunnen schatten hoe lang de 

reguliere file maximaal zal zijn voeren we de verwachte intensiteit van zo’n 3.900 mvt/u voor deze 

verbindingsboog in de Wegwerkplanner in. In de Wegwerkplanner is op basis van gemeten 

intensiteiten van 2017 een intensiteitsprofiel opgenomen. Daarmee is bekend hoe de 

verkeersdrukte aan het begin van de spits opbouwt en aan het eind van de spits weer afbouwt. 

Voor dit onderzoek nemen we aan dat dit profiel ook in 2030 nog steeds geldig is. Voor de 

verbindingsboog van de A2 Li naar de A10 Re gaat de Wegwerkplanner uit van een capaciteit van 

3.860 mvt/u. Tijdens de ochtendspits zal de filevorming maximaal 1,2 kilometer lang zijn. De 

filezwaarte van dit knelpunt komt uit op 57 Km.Min en de totale verliestijd op 76 VVU. In de 

referentiesituatie gaat het NRM uit van 21 VVU.  

 

In het scenario LAAG is de I/C-verhouding in de verbindingsboog van de A2 Li naar de A10 Re in de 

referentiesituatie in de ochtendspits 0,87. Dat betekent dat er in de referentie al regelmatig lichte 

filevorming voorkomt. In de situatie met de nieuwe A2 entree stijgt de intensiteit naar zo’n 3.716 

mvt/u wat neerkomt op een I/C-verhouding van 0,89. Ook in scenario LAAG is er dus een 

doorstromingsknelpunt dat door de nieuwe A2 entree iets zwaarder wordt.  

 

 De verwachte situatie in de avondspits is in onderstaande tabel weergegeven: 

  VMA 2.1 2030 AR + RO NRM BP18 2030 HOOG 

  Avondspits [mvt/u] Effect A2 Entree Avondspits [mvt/u] 

Wegvak Referentie A2 entree Relatief Absoluut Referentie A2 entree* 

Boog A2 Li --> A10 Re 3.690 3.860 5% 170 3.714 3.885 

Boog A2 Li --> A10 Li 1.460 1.765 21% 305 1.375 1.662 

Boog A10 Re --> A2 Re 1.410 1.710 21% 300 1.617 1.961 

Boog A10 Li --> A2 Re 2.950 3.260 11% 310 4.686 5.178 

Boog A10 Re --> A10 Re 6.260 6.195 -1% -65 6.698 6.628 

Boog A10 Li --> A10 Li 6.985 6.920 -1% -65 6.498 6.438 

*A2 entree in NRM is berekend op basis van relatieve groei uit het VMA 

   

In de avondspits treedt de grootste intensiteitsstijging naar verwachting op in de verbindingsboog 

van de A10 Li naar de A2 Re. In de referentiesituatie is de I/C-verhouding in deze boog in het NRM 

0,75. Vanwege de verwachte intensiteitsgroei van 5178 – 4686 = 492 mvt/u stijgt de I/C-verhouding 

naar 0,82. De nieuwe hogere verkeersintensiteit geeft daarmee risico op lichte filevorming. In 
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scenario LAAG stijgt de I/C-verhouding vanwege de nieuwe A2 entree van 0,72 naar 0,79 met een 

verwachte nieuwe intensiteit van 4.972 mvt/u. In het scenario LAAG zal de nieuwe A2 entree 

daarmee geen nieuw doorstromingsknelpunt introduceren omdat de I/C-verhouding onder de 0,8 

blijft.   

 

De verbinding met de op een na grootste stijging is de boog van de A2 Li (richting Amsterdam) 

naar de A10 Li (buitenring). In het NRM heeft dit wegvak in de referentiesituatie een I/C-

verhouding van 0,34. In de boog is dus nog meer dan genoeg restcapaciteit om de verwachte 

intensiteitsgroei op te vangen. Maar het weefvak waar deze boog samenvoegt met de A10 geeft 

wel problemen. In de referentiesituatie is de I/C-verhouding hier al 0,91. Dat betekent dat hier al 

structurele filevorming is. Met de nieuwe hogere intensiteit komt de I/C-verhouding uit op 0,94. 

Op de A10 Li in de aansluiting S111 ligt de I/C-verhouding nog iets hoger. In de referentiesituatie is 

deze 0,93 en met de nieuwe A2 entree stijgt de I/C-verhouding naar 0,95 bij een intensiteit van 

8.243 mvt/u. Om een inschatting te kunnen maken van de omvang van dit knelpunt wordt 

opnieuw de Wegwerkplanner gebruikt. Voor dit wegvak wordt uitgegaan van een capaciteit van 

8.200 mvt/u (waarde afkomstig uit het Handboek Capaciteit Infrastructuur Autosnelwegen 2015). 

Tijdens de avondspits zal er gemiddeld over zo’n 800m filevorming optreden. De filezwaarte van 

dit knelpunt komt uit op 44 Km.Min en de totale verliestijd op 116 VVU. In de referentiesituatie 

gaat het NRM uit van 12 VVU. 

 

In het scenario LAAG ligt de intensiteit in het weefvak op de buitenring tussen knooppunt Amstel 

en aansluiting S111 lager dan in scenario HOOG. Met de nieuwe A2 entree komt deze naar 

verwachting uit op 6.012 + 1.604 = 7.616 mvt/u tegen 8.100 mvt/u in scenario HOOG. De I/C-

verhouding stijgt in het scenario LAAG ten gevolge van de nieuwe A2 entree van 0,85 naar 0,87. 

Dat betekent dat er regelmatig lichte filevorming voorkomt. Op de A10 Li in de aansluiting S111 

ligt de I/C-verhouding nog iets hoger. In de referentiesituatie is deze 0,89 en met de nieuwe A2 

entree stijgt de I/C-verhouding naar 0,91 bij een intensiteit van 7.926 mvt/u. Dat betekent dat hier 

structurele filevorming zal optreden. Uit de berekening met de Wegwerkplanner komt echter geen 

structurele filevorming naar voren.  

 

De verbinding met de op twee na grootste stijging is de boog van de A10 Re naar de A2 Re. Dit is 

de boog waar een extra rijstrook gerealiseerd wordt, dus de verwachte toename van 300 mvt/u zal 

geen doorstromingsprobleem opleveren. Het punt waar deze verbindingsboog samenkomt met 

de boog vanaf de A10 Li vormt het begin van de A2 Re (richting Utrecht). Op dit wegvak komen in 

de nieuwe situatie naar verwachting 1.961 +  5.178 = 7.139 mvt/u. De I/C-verhouding komt dan 

uit op ongeveer 7.139 / 8.257 = 0,86. Het verkeer vanaf de nieuwe toerit moet ook nog op dit 

wegvak invoegen. Naar verwachting is de toeritintensiteit tijdens de avondspits 820 mvt/u. 

Benedenstrooms van de toerit wordt de I/C-verhouding dan (7.139 + 820) / 8.257 = 7.960 / 8.257 = 

0,96. Dat betekent dat hier structureel filevorming zal optreden. Op basis van de Wegwerkplanner 

is de inschatting dat er gemiddeld over zo’n 500m filevorming zal optreden. De filezwaarte van dit 

knelpunt komt uit op 23 Km.Min en de totale verliestijd op 60 VVU. In de referentiesituatie is de 

I/C-verhouding tussen het knooppunt Amstel en aansluiting 1 Ouderkerk aan de Amstel overigens 

al 0,88, dus ook in de referentiesituatie is er al lichte kans op filevorming.  
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In het scenario LAAG wordt de avondspitsintensiteit op het begin van de A2 Re (richting Utrecht) 

1.849 +  4.972 = 6.821 mvt/u. De I/C-verhouding komt dan uit op ongeveer 6.821 / 8.257 = 0,83. 

Het verkeer vanaf de nieuwe toerit moet ook nog op dit wegvak invoegen. Er is nu niet bekend wat 

de toeritintensiteit is uitgaande van een LAAG scenario omdat er geen nieuwe VMA berekeningen 

zijn gemaakt. Op het eerst deel van de A2 Re is de intensiteit in het scenario LAAG ((6.821 – 7.139) 

/ 7.139) * 100 = -4.5% ten opzichte van de intensiteit in scenario HOOG. Aangenomen is dat 

dezelfde daling van 4,5% ook van toepassing is op de toeritintensiteit. In scenario LAAG wordt de 

toeritintensiteit dan: 820 * (1-0,045) = 783 mvt/u. De intensiteit op de A2 Re benedenstrooms van 

de nieuwe toerit wordt dan 6.821 + 783 = 7.804 mvt/u. De I/C-verhouding wordt dan 7.804 / 8.257 = 

0,95. Dat betekent dat hier nog steeds structureel filevorming zal optreden. Op basis van de 

Wegwerkplanner is de inschatting dat er gemiddeld over zo’n 200m filevorming zal optreden. De 

filezwaarte van dit knelpunt komt uit op 3 Km.Min en de totale verliestijd op 8 VVU. In de 

referentiesituatie is de I/C-verhouding tussen het knooppunt Amstel en aansluiting 1 Ouderkerk 

aan de Amstel 0,83, dus zal er gemiddeld net geen filevorming optreden.  

 

Op de verbindingsboog van de A2 Li (richting Amsterdam) naar de A10 Re (binnenring) is de 

verwachte intensiteitsstijging relatief klein. Echter in de referentiesituatie is de I/C-verhouding in 

deze verbindingsboog al 0,89. Dat betekent dat er in de referentie al lichte filevorming zal 

optreden en daarom is er eigenlijk geen ruimte voor extra verkeer. Uitgaande van de nieuwe 

hogere intensiteit komt de I/C-verhouding op 0,90. Om een inschatting te kunnen maken van de 

omvang van dit knelpunt wordt opnieuw de Wegwerkplanner gebruikt. Voor dit wegvak gaat de 

Wegwerkplanner uit van een capaciteit van 3.860 mvt/u. Tijdens de avondspits zal de filevorming 

maximaal 0,3 kilometer lang zijn. De filezwaarte van dit knelpunt komt uit op 6 Km.Min en de 

totale verliestijd op 8 VVU. In de referentiesituatie gaat het NRM uit van 5 VVU. 

 

In het scenario LAAG is de I/C-verhouding op de verbindingsboog van de A2 Li naar de A10 Re in 

de referentie 0,80 bij een intensiteit van 3.314 mvtu/u. Met de nieuwe A2 entree stijgt de I/C-

verhouding naar verwachting naar 0,83 bij een intensiteit van 3.467 mvt/u. Dat betekent dat hier 

kans op lichte filevorming is. Volgens de Wegwerkplanner treedt hier geen structurele filevorming 

op.  

 

Conclusie 

De nieuwe A2 entree zal leiden tot een andere routekeuze voor het tussen de A2 en het centrum 

van Amsterdam v.v. Hierdoor zullen met name de aansluitingen A10 – S109 en A10 – S112 en in 

mindere mate de aansluiting A10 – S111 drukker worden. Ook zullen in knooppunt Amstel de 

verbindingsbogen tussen de A2 en de A10 v.v. drukker worden.  

 

Op de betreffende toe- en afritten zelf is naar verwachting in het scenario HOOG nog voldoende 

restcapaciteit aanwezig om de intensiteitstoename filevrij op te vangen. Voor de kruispunten in 

deze aansluitingen geldt dit meestal ook. Alleen voor het zuidelijke kruispunt in de aansluiting A10 

– S109 is nader onderzoek nodig naar mogelijkheden om de verkeersafwikkeling te verbeteren.  

 

In het scenario LAAG liggen de verwacht verkeersintensiteiten over het algemeen lager dan in 

scenario HOOG. Dus dan is er zeker voldoende restcapaciteit om de intensiteitstoenames t.g.v. de 

nieuwe A2 entree te verwerken.  
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De grootste problemen ontstaan echter in knooppunt Amstel. In de referentiesituatie is er in het 

NRM BP2018 scenario 2030 HOOG al filevorming in de verbindingsboog van de A2 Li naar de A10 

Re. In de nieuwe situatie neemt de filevorming met name in de ochtendspits toe. Naar 

verwachting zal de reguliere filevorming hier maximaal 1,2 kilometer beslaan. In de avondspits is 

dit 0,3 kilometer.  

 

In het scenario LAAG is er in de ochtendspits zowel in de referentie als in de situatie met de nieuwe 

A2 entree kans op lichte filevorming op de verbindingsboog van de A2 Li naar de A10 Re. Hierbij is 

de kans op filevorming in de situatie met A2 entree groter dan in de referentiesituatie. In de 

avondspits is er in de referentiesituatie net geen filevorming en in de situatie met A2 entree net 

wel kans op lichte filevorming.  

 

Ook op het weefvak op de A10 buitenring tussen knooppunt Amstel en aansluiting S111 ontstaat 

in het scenario HOOG extra filevorming in de avondspits. Deze filevorming zal in het naar 

verwachting maximaal 1 kilometer lang zijn. In het scenario LAAG is er op dit wegvak kans op 

lichte filevorming. De kans op filevorming neemt toe na uitvoering van de nieuwe A2 entree. Ook 

in de situatie met de nieuwe A2 entree zal er in scenario LAAG geen structurele filevorming 

plaatsvinden op dit wegvak.  
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Bijlage 4 Verkeersonderzoek Nieuwe A2 Entree 
 

Uitwerking kwalitatieve expertsessie evenementenverkeer Nieuwe A2 Entree 

Amsterdam, dinsdag 19 maart 2019 

 

Context en expertsessie 

 

In het verkeersonderzoek Nieuwe A2 Entree (2019) is onderzoek gedaan naar de effecten van het 

maatregelenpakket op de doorstroming, robuustheid en veiligheid op het hoofdwegen- en 

onderliggend wegennet. De verwachting van de Intentieverklaring Nieuwe A2 Entree was dat de 

maatregelen een positief effect zou hebben op het evenementenverkeer. Uit de resultaten van het 

verkeersonderzoek kwam echter geen duidelijk effect. 

 

Een verklaring hiervoor ligt in het VMA-model zelf maar tevens omdat is gekeken naar de instroom die 

zich over een relatief lange periode verspreid in het gebied. Daarnaast is het niet mogelijk in het model 

te ‘sturen’ op het verkeer, iets wat juist in het gebied rond evenementen veel gebeurd.  

 

Daarom is in de projectgroep besloten om een kwalitatieve expertsessie te organiseren met experts van 

de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat om de effecten en mogelijkheden op hoofdlijnen in te 

schatten. Vanuit de gemeente Amsterdam namen Rob van Beek, Daniel Motman, Max Niekus, Han 

Habets en Joost Molenaar deel en vanuit Rijkswaterstaat Douwe de Vries en Viktor Beelen.  

 

Het doel van de bijeenkomst was om kwalitatief de effecten van de Nieuwe A2 Entree op de instroom 

en uitstroom te duiden, voor het evenementen en overige verkeer.  

 

Introductie van het overleg 

 

Het evenementenverkeer is in het verkeersmodel berekend in de drukste periode namelijk inrijdend 

woonverkeer en uitrijdend werkverkeer, met de nieuwe planontwikkelingen – meer woningen in het 

gebied wordt de drukste periode nog drukker. Er bestaan zorgen over de bereikbaarheid van het gebied 

bij evenementen in relatie tot de gebiedsontwikkeling. Heeft het evenementenverkeer niet een 

negatief effect op de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de nieuwe en bestaande bewoners en 

bedrijven.  

 

De uitgesproken verwachting is dat de nieuwe aansluiting vooral een meerwaarde heeft voor de 

instroom van andere doelgroepen (inwoners en in het gebied bekende bezoekers) en uitstroom voor 

evenementenverkeer (hard sturen ook in noordelijke richting).  

 

In een expertteamsessie zijn de effecten van de nieuwe aansluiting voor de instroom en uitstroom van 

het evenementengebied besproken.  

 

Verkeersmanagement rond evenementen 
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Het doel van verkeersmanagement is om het gebied bereikbaar te houden. Bij de instroom en 

uitstroom wordt hard gestuurd. Voor de uitstroom geldt dat de piek van de evenementenuitstroom zo 

snel mogelijk het gebied uit dient te worden gestuurd. 

 

Hiertoe werkt een projectorganisatie die op basis van informatie over het type evenementen en 

doelgroepen het verkeersmanagement organiseert met als doel de in- en uitstroom zo efficiënt en snel 

mogelijk te organiseren.  

 

De nieuwe aansluiting zal naar verwachting robuustheid geven aan het netwerk en de instroom van en 

naar Zuidoost en A2 wordt beter. Het gebied wordt toegankelijker met nieuwe aansluiting,  de A2 – 

Stramanweg wordt bijvoorbeeld ontlast.  Een ander voorbeeld is dat bezoekers voor de Hanos en Sligro 

en de instroom van evenementen geeft stremming op de Stramanweg. De nieuwe aansluiting beidt de 

mogelijkheid om het verkeer beter te spreiden.  

 

Verwachte effecten op instromend verkeer (kwalitatief) 

 

- Het biedt de mogelijkheid om verkeer te sturen naar de nieuwe aansluiting, hiermee wordt de 

Burgemeester Stramanweg ontlast.  

- Het biedt de reguliere bezoekers en bewoners van het gebied een alternatief om gemakkelijker 

het gebied in- en uit te gaan.  

- Het zal naar verwachting geen effect hebben op de bezoekersstroom vanuit de stad omdat deze 

grotendeels met het openbaar vervoer en fiets komen.  

- Het biedt de bekende bezoekers van het gebied en evenementen de mogelijkheid om preventief 

de nieuwe afrit te nemen, waardoor de spreiding over de afritten toeneemt.  

 

Conclusie: de robuustheid van het netwerk wordt versterkt doordat er meer spreidingsmogelijkheden 

zijn om de risicovolle Burgemeester Stramanweg te mijden, met alternatieve routes voor de overige 

doelgroepen als positief aandachtspunt.  

 

Verwachte effecten op het uitstromende verkeer (kwalitatief) 

 

- De verwachting is dat de kruising S111 ontlast wordt door een eerdere aantakking A2, indien 

goede verwijzing wordt georganiseerd.  

- De nieuwe afrit biedt een extra ventiel voor de overige doelgroepen (bewoners, reguliere 

bezoekers) 

- De nieuwe afrit biedt meer mogelijkheden om hard te sturen op de uitstroom en hiermee de 

uitstroom te verspreiden. De verwachting is dat de nieuwe afrit een positief effect heeft op de 

uitrijtijden na de evenementen, vooral richting het Noorden.  

- Het biedt de hulpdiensten  bij calamiteiten meer alternatieven om in en uit het gebied te rijden, 

hierdoor kunnen de aanrijd-tijden verminderen.  

 

Conclusie: Door de nieuwe afrit ontstaan er meer mogelijkheden om hard te sturen op de uitstroom bij 

evenementen waardoor naar verwachting de uitrijtijd kan afnemen. Daarnaast biedt de afrit een extra 

ventiel voor de overige doelgroepen en voor de hulpdiensten.  

 



1 Eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe A2 Entree.pdf 
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Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe A2 Entree 
Inhoudsopgave 

 
1. Conclusies en advies 
2. Intentieverklaring Nieuwe A2 Entree en opdracht 
3. Deelonderzoeken Haalbaarheidsonderzoek 
3.1 Verkeersonderzoek 
3.2 Actualisatie schetsontwerp 
3.3 Onderzoek oplossingsrichtingen brandstofverkooppunt 
3.4 Technische risicoanalyse 
3.5 Planologisch-juridische verkenning 
3.6 Actualisatie kostenraming 
3.7 Overige onderzoeken Intentieverklaring 

 
Bijlagen: 
 

1. Werkwijze en organisatie 
2. Schetsontwerp Nieuwe A2 Entree 

 
Bijlagen los van eindrapportage: 
 

1. Verkeersonderzoek Eindrapportage 
2. Schetsontwerp Nieuwe A2 Entree 
3. Technisch onderzoek plus vier deelbijlagen (A,B,C,D) 
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1. Conclusies en advies 

 
In de Intentieverklaring is de opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de 
geambieerde Nieuwe A2 Entree en dit in het voorjaar 2019 af te ronden. Voor u ligt het eindrapport van 
het onderzoek waarin de gemeente Ouder-Amstel, de Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de 
gemeente Amsterdam tot een gezamenlijke eindconclusie over de haalbaarheid van het pakket van 
maatregelen zijn gekomen. 
 
De gezamenlijke conclusies van het haalbaarheidsonderzoek zijn de volgende: 
 

 Het haalbaarheidsonderzoek concludeert dat er verkeerskundig voldoende zicht is op 
haalbaarheid voor deze fase van de plan- en besluitvorming (initiatief/ verkenningsfase) voor 
het pakket van maatregelen zoals geformuleerd in de Intentieverklaring Nieuwe A2 Entree. 

 Het verkeersonderzoek laat zien dat er geen extra knelpunten optreden door de maatregelen 
van de planvariant ten opzichte van de referentievariant.  

 Om uitspraken te kunnen doen over de definitieve verkeerskundige haalbaarheid dient nader 
onderzoek plaats te vinden en integrale afstemming met stedelijke programma’s (o.a. 
mobiliteitsplan Zuidoost, Autoluw) en regionale programma’s (MRA, Rijk). 

 Het aangepaste schetsontwerp voldoet aan de ruimtelijke en technisch gestelde eisen vanuit 
Rijkswaterstaat en biedt voldoende basis voor besluitvorming voor deze fase van het 
haalbaarheidsonderzoek. 

 In het plangebied is geen alternatieve locatie beschikbaar voor een brandstofverkooppunt die 
voldoet aan de eisen vanuit de Benzinewet, dat betekent dat indien het project wordt 
gerealiseerd er een financiële compensatie plaats zal moeten vinden. De bandbreedte van deze 
compensatie is opgenomen in de kostenraming. 

 Er dient een nader besluit genomen te worden over het verplaatsen van het 
brandstofverkooppunt naar een locatie met een stedelijke concessie of dat er geen 
brandstofverkooppunt terugkomt binnen het projectgebied. 

 De veiling van de Rijksconcessie (huurovereenkomst) voor het brandstofverkooppunt in 
september 2019 volgt het reguliere proces waarbij informatie over de ambitie Nieuwe A2 
Entree wordt opgenomen in het bidbook. 

 De actuele kostenraming voor de realisatie van de Nieuwe A2 Entree is EUR 54,5 – 59 miljoen 
inclusief een risico-opslag van 35%, exclusief proceskosten. 

 In een eventuele volgende fase dienen afspraken gemaakt te worden over de verdeling van de 
kosten tussen de verschillende partijen, de ontwikkelstrategie, de grondoverdracht, beheer en 
onderhoud en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende partijen.  

 
Vervolgadvies | bestuurlijke opdracht en vervolgstappen 
 
Indien de vier partijen medio juni 2019 instemmen met de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek 
dat de Nieuwe A2 Entree haalbaar dan wordt door de projectgroep voorgesteld een gezamenlijke 
bestuurlijke opdracht voor te bereiden met als doel toe te werken naar een bestuursovereenkomst 
medio 2020, met daarin afspraken over:: 
 

 Het concrete pakket van maatregelen,  

 De verantwoordelijkheden van de verschillende partijen,  

 Financiële verdeling van de kosten, 

 De ontwikkelstrategie in relatie tot de planning van Zuidasdok, 

 De projectorganisatie en –financiering en  

 De wijze van participatie met de omgeving.  
 
Onderdeel van deze opdracht is het invulling geven aan de verschillende vervolgstappen en zorg- en 
aandachtspunten die voortkomen uit het haalbaarheidsonderzoek. Hieronder een beknopt overzicht, 
het e.e.a. zal uitputtend worden uitgewerkt in de bestuurlijke opdracht. 
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Verkeerskundig onderzoek 

 Het nader onderzoeken van de effecten op de doorstroming op het onderliggend en 
hoofwegennet bij in ieder geval de op- en afritten bij de afslagen s109 en s112;  

 Het nader onderzoeken van de effecten op het hoofdwegennet op het Knooppunt Amstel; 

 De maatregelen van de Nieuwe A2 Entree meenemen in het mobiliteitsplan Zuidoost met als 
doel de robuustheid van het stedelijk netwerk te onderzoeken.  

 Het op basis van de expertsessie evenementenverkeer verder onderzoeken van de verwachte 
positieve effecten op het onderliggend wegennet.  

 
Schetsontwerp 

 Het onderzoeken van optimalisatievarianten op het hoofdwegennet; 

 Het onderzoeken van landschappelijke inpassingsvarianten en het inzichtelijk maken van de 
kosten van de verschillende varianten; 

 Het optimaliseren van het schetsontwerp in relatie tot een mogelijke realisatie van een 
keerspoor in relatie tot de MIRT-verkenning 5

e
/6

e
 spoor en het opstellen van een 

samenhangend ontwerp in relatie tot de verschillende gebiedsontwikkelingen.  

 Het uitvoeren van een VVA-II audit in relatie tot het verkeerskundig veilig ontwerp.  

 Het onderzoeken van het verbeteren van de verbinding met metrostation Overamstel, in 
relatie het goed aansluiten van de toekomstige gebiedsontwikkeling. 

 
Brandstofverkooppunt 

 Het maken van nadere afspraken en uitwerking van de kosten tussen het project Nieuwe A2 
Entree en RWS – Rijksvastgoedbedrijf over het brandstofverkooppunt Utrechtsebrug. 

 Het voorbereiden en nemen van een besluit over het wel of niet terug laten komen van een 
brandstofverkooppunt met een stedelijke concessie in het projectgebied.  

 
Grondstrategie en -afspraken 

 Het onderzoeken van de gronden die benodigd zijn voor de realisatie van de Nieuwe A2 
Entree;  

 Het opstellen van een grondstrategie en het maken van afspraken met de betrokken partijen 
over de onderling te kopen/ verkopen gronden.  

 Het onderzoeken van en het maken van afspraken over het toekomstig beheer en onderhoud.  
 
Ontwikkelstrategie 

 Het onderzoeken van de relatie tussen de realisatie van het project Zuidasdok en de Nieuwe 
A2 Entree en het vaststellen van een gewenste ontwikkelstrategie.  

 
Samenhang 

 Het onderzoeken van de relatie en integrale samenhang met de verschillende relevante 
programma’s op stedelijk, regionaal en nationaal niveau met als doel het project Nieuwe A2 
Entree hier inhoudelijk af te stemmen en ambtelijk/bestuurlijk te borgen.  

 
Communicatie en participatie 

 Het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan waarin, passend voor de fase van het 
project, de omgeving tijdig en proactief wordt meegenomen in het plan- en 
besluitvormingsproces waarin duidelijk de (on)mogelijkheden van participatie worden 
neergezet.  

 
 
 
Planologisch – juridisch 

 Het verder in vooroverleg treden met de provincie Noord-Holland om inzicht te krijgen in 
eventuele belemmeringen en oplossingsrichtingen ten aanzien van het Nationaal Natuur 
Netwerk in relatie tot de aanleg van de nieuwe afrit.  
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 Het onderzoeken en vaststellen van de te volgen juridisch – planologische procedure in 
voorbereiding en als vervolg op een eventuele bestuursovereenkomst medio 2020. 

 
Financiën 

 Het actualiseren van de kostenraming voor de volgende fase van planvorming en het 
eventueel aanpassen van de raming naar aanleiding van aanpassingen in het schetsontwerp of 
overige afspraken met een financiële component.  

 Het nader verkennen van de financiële verdeling tussen de verschillende partijen en het 
vastleggen van een verdeelsleutel in een eventuele bestuursovereenkomst medio 2020, met 
als uitgangspunt art. 7 van de Intentieverklaring Nieuwe A2 Entree

1
.  

 
  

                                                                    
1
 Partijen verkennen de financiering van de realisatie van de nieuwe A2 Entree, met als mogelijke 

financieringsbronnen: Stedelijk Mobiliteitsfonds en/of Vereveningsfonds gemeente Amsterdam, GREX 
gebiedsontwikkeling A2 Zone, BDU-gelden van de VRA en Rijksfinanciering via het BO-MIRT. 
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2. Intentieverklaring Nieuwe A2 Entree en opdracht haalbaarheidsonderzoek 
 
2.1 Intentieverklaring en de Nieuwe A2 Entree 
 
Het Bestuurlijk Overleg Amsterdam - Ouder-Amstel heeft op 31 mei 2017 opdracht gegeven voor de 
voorbereiding van de intentieverklaring Nieuwe A2-Entree (en de intentieverklaring Amstel-ArenA). In 
deze intentieverklaring tussen het Rijk, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Ouder-Amstel 
en Amsterdam is de ambitie uitgesproken om een Nieuwe A2-stadsentree in het gebied van knooppunt 
Amstel tot de Utrechtsebrug te ontwikkelen en het hoofdwegennet in en rondom knooppunt Amstel 
verkeerskundig te optimaliseren.  
 
Tevens is in de intentieverklaring afgesproken dat er in 2018 - 2019 door de vier partijen onder leiding 
van de gemeente Amsterdam een haalbaarheidsonderzoek Nieuwe A2-Entree wordt gedaan, welke in 
het voorjaar van 2019 leidt tot een gezamenlijke eindconclusie over de haalbaarheid van de 
geambieerde Nieuwe A2-Entree. Het eindresultaat van dit haalbaarheidsonderzoek ligt nu voor.  
 
De Nieuwe A2 Entree 
 

 De A2 is een bijzondere weg in het snelwegennet in de Metropoolregio Amsterdam, omdat ze 
via de Nieuwe Utrechtseweg, de Utrechtsebrug en de Rijnstraat of Amsteldijk direct aansluit 
op het stedelijk gebied. 

 De Nieuwe Utrechtseweg vormt tegelijkertijd een forse barrière binnen het stedelijke gebied. 
Er ligt een enorm oppervlak aan asfalt en bermen op een locatie binnen de ring met grote 
mogelijkheden voor woningbouw, bedrijvigheid, sport en recreatieve voorzieningen. Verder 
zorgt deze barrièrewerking ervoor dat de kop van de Amstelscheg als recreatief uitloopgebied 
van de stad moeilijk te bereiken is. 

 

 
A2 in relatie tot bredere gebiedsontwikkeling 

 

 Het hele stadslandschap ten oosten van de A2, grofweg het gebied Amsterdam-Amstel - 
ArenA – AMC staat voor een forse transformatie. Naar verwachting worden hier tot 2040 
25.000-50.000 woningen, diverse bedrijven en kantoren bijgebouwd. Bij deze geambieerde 
groei aan bewoners en arbeidsplaatsen in dit gebied horen ook maatschappelijke 
voorzieningen, infrastructuur en een goede en duurzame openbare ruimte. 

 De Nieuwe A2-Entree wordt gezien als een belangrijke strategische ingreep in de 
infrastructuur van het gebied, die zowel een verdere duurzame stedelijke ontwikkeling van dit 
gebied ten goede komt als de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en robuustheid van 
het Rijkswegennet. 
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Pakket van maatregelen Ambitie Nieuwe A2 Entree 
 

 De Nieuwe A2-Entree bestaat uit de realisatie van een nieuwe halve aansluiting op de A2 ten 
zuiden van knooppunt Amstel met een nieuwe verbindingsweg tussen deze nieuwe A2-
aansluiting en de bestaande kruising Van der Madeweg - Joan Muyskenweg (a).  

 De afrit (S110) tussen de A10-Oost en de A2 richting Utrechtsebrug wordt verwijderd (b), net 
als de beide hoofdrijbanen van de A2 vanaf de Utrechtsebrug tot aan de verbindingsbogen 
met respectievelijk de A10 Zuid en A10 Oost aan de zuidzijde van knooppunt Amstel (c).  
 

 
Maatregelen A2 Entree (letters verwijzen naar de tekst) 

 

 De bestaande Joan Muyskenweg vanaf de Utrechtsebrug tot en met de kruising met de Van 
der Madeweg gestroomlijnd en opnieuw wordt ingericht, waarbij de Joan Muyskenweg een 
hoogwaardig stedelijk laanprofiel krijgt en de doorgaande fietsverbinding tussen Amsterdam 
Zuidoost en de Utrechtsebrug/Rivierenbuurt/Centrum wordt verbeterd. Er ontstaat zo een 
nieuwe stadsentree, de Joan Muyskenweg, die via de Utrechtsebrug de Rijnstraat Amsterdam-
Zuid in loopt (d). 

 Het huidige al aanwezige asfalt onder het knooppunt Amstel kan worden benut als extra 
rijstrook in de verbindingsboog van de A10-Oost naar de A2 richting Utrecht, hierdoor is het 
mogelijk om met twee rijstroken in te voegen (e). 

 Het huidige tankstation Utrechtseweg zal in het kader van het project wordt verplaatst binnen 
het plangebied (alternatieve locatie) of niet terugkeren.  

 
Perspectief: duurzame ontwikkeling van een nieuwe Stadsentree 

 De Nieuwe A2-Entree transformeert de Joan Muyskenweg naar een mooie stadsallee, waarbij 
ruimte ontstaat om een duurzame en hoogwaardige westelijke stedelijke rand van de wijk 
Groot-Amstelkwartier/Overamstel te realiseren, waarbij ruimte is voor bijvoorbeeld 1500 
nieuwe woningen. Over de invulling van het ruimtelijk programma voor het vrijkomende 
gebied zal in een volgende fase onderzoek gedaan moeten worden. 

 De Rijnstraat en Van Woustraat kunnen verder autoluw worden gemaakt en het doorgaande 
verkeer zal verminderen. Uit het verkeersonderzoek blijkt een duidelijke afname van het 
autoverkeer op de Rijnstraat en de President Kennedylaan. 

 Met de aanleg van de gestroomlijnde Joan Muyskenweg kan de bestaande doorgaande 
fietsroute worden opgewaardeerd die Amsterdam-Zuid met het Amstelkwartier/Overamstel, 
station Duivendrecht, het uitgaanscentrum ArenAPoort en Amsterdam Zuidoost verbindt.  
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 De oostelijke kop van de Amstelscheg (Volkstuinenpark Amstelglorie, Jan Vroegopsingel en 
Oeverbos) kan veel beter met de aanliggende buurten worden verbonden met nieuwe fiets- en 
wandelroutes en daardoor recreatief meer importantie krijgen voor de aanliggende stadswijk 
en de hele stad.  

 Waar het gebied in de driehoek Amstel-A10-Duivendrechtsevaart nu nog doorasfalt, 
autoverkeer en geluidhinder wordt gedomineerd, kan met de realisatie van de Nieuwe A2-
Entree in dit gebied een duurzaam en toegankelijk stedelijk gebied gerealiseerd worden. 

 

 
Impressie van de Nieuwe A2 Entree 

 
Verbetering Rijkswegennet & afwikkeling evenementenverkeer 

 Tot slot zorgt de Nieuwe A2-Entree voor verbetering van de doorstroming, verkeersveiligheid 
en robuustheid van het rijkswegennet rondom knooppunt Amstel. De doorstroming en 
verkeersveiligheid A10 Oost naar A10 Zuid verbetert, omdat er minder weefbewegingen zijn 
als de afrit S110 in knooppunt Amstel verdwijnt. 

 De robuustheid bij irreguliere situaties op de verbindingsboog A10 Oost naar A2 verbetert 
omdat de twee rijstroken invoegen in plaats van samenvoegen tot één. Dit betekent dat 
verkeer van de A10 Oost beter omgeleid kan worden via de A9 als een ongeluk op de A10 Zuid 
heeft plaatsgevonden.  

 Tenslotte biedt de extra A2-aansluiting extra mogelijkheden voor de afwikkeling van het 
uitstromende evenementenverkeer van het centrum- en uitgaansgebied ArenA-Poort. 

 
2.2 Opdracht Haalbaarheidsonderzoek 

 
Het Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe A2-Entree dient de verkeerskundige, technische, financiële en 
maatschappelijke haalbaarheid van een Nieuwe A2-Entree bij Amsterdam/Duivendrecht te 
onderzoeken, hetgeen dient te leiden tot een eindconclusie over de haalbaarheid van de geambieerde 
nieuwe A2-Entree en indien na de eerste ambtelijke en bestuurlijk consultatie de nieuwe Entree 
haalbaar en kansrijk wordt geacht wordt een voorstel voor het vervolgproject- & -proces opgesteld. 
 
Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied van de Nieuwe A2-Entree bestaat samengevat uit de volgende onderdelen:  

 De realisatie van en nieuwe halve aansluiting op de A2 ten zuiden van knooppunt Amstel met een 
nieuwe verbindingsweg tussen deze nieuwe A2-aansluiting en de bestaande kruising Van der 
Madeweg - Joan Muyskenweg; 
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 De verwijdering van de verbindingsboog tussen de A10-Oost en de A2 richting Utrechtsebrug; 

 De verwijdering van de beide hoofdrijbanen van de A2 vanaf de Utrechtsebrug tot aan de 
verbindingsbogen met respectievelijk de A10 Zuid en A10 Oost aan de zuidzijde van knooppunt 
Amstel; 

 Het herprofileren en stroomlijnen van de bestaande Joan Muyskenweg vanaf de Utrechtsebrug tot 
en met de kruising met de Van der Madeweg, waarbij de Muyskenweg een hoogwaardig stedelijk 
laanprofiel met bomenrijen en vrijliggende fiets- en voetpaden krijgt; 

 Het benutten van de nu al aanwezige extra rijstrook in de verbindingsboog van de A10-Oost naar 
de A2(richting Utrecht) door deze met 2 rijstroken op de A2 richting Utrecht in te laten voegen, in 
plaats van met 1 rijstrook in de huidige situatie; 

 Het verkennen van een geschikt alternatief voor het huidige brandstofverkooppunt, gelegen aan 
de A2/ Nieuwe Utrechtseweg ten noorden van knooppunt Amstel.  

 
Belangrijke aandachtspunten 
Belangrijke aandachtspunten voor het haalbaarheidsonderzoek Nieuwe A2-Entree zijn:  

 De relatie met het project Zuidasdok (Tracébesluit); 

 De nader te onderzoeken effecten en mitigerende maatregelen bij de A10-aansluitingen S109 RAI 
en S112 Gooiseweg; 

 Het nieuwe ontwerp van de halve aansluiting zo goed mogelijk laten voldoen aan de vigerende 
kaders; 

 Er zal in het haalbaarheidsonderzoek gezocht worden naar een alternatieve locatie voor het 
benzineverkooppunt aan de A2 – Nieuwe Utrechtseweg; hierbij is de cultuurhistorisch beschermde 
Amstelscheg uitgesloten als zoeklocatie; het niet vinden van een alternatieve locatie is een 
mogelijk breekpunt voor Rijkswaterstaat; 

 Zorgvuldig omgaan met betrokken volkstuinders van Dijkzicht en conform bestuurlijke wens van 
Ouder-Amstel om hiervoor een communicatieplan op te stellen. 

 
Voor de volledige gebiedsafbakening, doelstellingen, uitgangspunten en aandachtspunten wordt 
verwezen naar de intentieverklaring Nieuwe A2-Entree (februari 2018) en het Plan van Aanpak 
Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe A2 Entree (juli 2018). 
 
In de bijlage is meer informatie opgenomen over de werkwijze en de rolverdeling bij het opstellen van 
het haalbaarheidsonderzoek.  
 

  



 

 

H
aa

lb
aa

rh
ei

d
so

n
d

er
zo

ek
 N

ie
u

w
e 

A
2

 E
n

tr
ee

,  
2

2
 m

ei
 2

0
19

 (d
ef

in
it

ie
f)

 

 10

 

 
3. Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe A2 Entree en deelonderzoeken 
 
Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit verschillende deelonderzoeken die een antwoord moeten 
geven op de verschillende vragen en aandachtspunten voortkomend uit de opdracht van de 
Intentieverklaring. In deze eindrapportage zullen we per deelonderzoek een beknopte samenvatting 
geven van de uitkomsten van het deelonderzoek en tevens ingaan op eventuele vervolgstappen.  
 
De volledige rapportages van de deelonderzoeken zijn opgenomen als bijlagen in een apart document.  
 
3.1 Verkeersonderzoek Nieuwe A2 Entree 
 
Om de verkeerseffecten in kaart te brengen is een verkeersonderzoek uitgevoerd waarin de 
referentievariant 2030 (autonome scenario) en de planvariant 2030 met elkaar zijn vergeleken. Er is 
gekeken naar gevolgen op doorstroming, robuustheid en verkeersveiligheid, eventuele knelpunten die 
optreden in het netwerk en mitigerende maatregelen. 
 
Voor het verkeersonderzoek is gebruik gemaakt van het verkeersmodel van de gemeente Amsterdam 
(VMA) en voor de onderdelen op het hoofdwegennet is gebruik gemaakt van de beschikbare 
Rijksmodellen en de uitkomsten zijn getoetst vanuit Rijkswaterstaat.  
 
Om uitspraken te kunnen doen ten aanzien van de effecten op het evenementenverkeer is na de 
afronding van het verkeersonderzoek nog een expertsessie georganiseerd om de verwachte effecten 
op het verkeer bij in- en uitstroom kwalitatief te onderzoeken en toetsen.  
 
Conclusies 

 
 Het haalbaarheidsonderzoek concludeert dat er verkeerskundig voldoende zicht is op 

haalbaarheid voor deze fase van de plan- en besluitvorming (initiatief/ verkenningsfase) voor 
het pakket van maatregelen zoals geformuleerd in de Intentieverklaring Nieuwe A2 Entree. 

 Het verkeersonderzoek laat zien dat er geen extra knelpunten optreden door de maatregelen 
van de planvariant ten opzichte van de referentievariant.  

 Om uitspraken te kunnen doen over de definitieve verkeerskundige haalbaarheid dient nader 
onderzoek en afstemming plaats te vinden en de met stedelijke programma’s (o.a. 
mobiliteitsplan Zuidoost, agenda Autoluw) en regionale programma’s (MRA, Rijk). 

 
Toelichting 
 
Het grootste effect heeft de Nieuwe A2 Entree op de route van huidige A2 naar de Rijnstraat via de 
Utrechtseweg / Utrechtsebrug.. De verandering is hieronder schematisch weergegeven: 
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Effecten op het stedelijk wegennet 

 In de planvariant wordt een belangrijk stedelijk knelpunt weggenomen ten aanzien van de 
referentievariant bij de aansluiting Utrechtsebrug en de Rivierenbuurt. Doordat het verkeer 
met de helft afneemt over deze route wordt het knelpunt opgelost en neemt daardoor  
het autoverkeer flink af op de Rijnstraat en de President Kennedylaan. 

 De overige helft van het autoverkeer kiest volgens het model een andere route, waarvan een 
derde via de s109 rijdt en een derde via de Gooiseweg via ring Oost of de A9. Het overige 
verkeer kiest verschillende alternatieve routes. Het verkeer lijkt zich volgens het model 
gelijkmatiger te verspreiden dan oorspronkelijk gedacht 

 Een stedelijk aandachtspunt betreft de toerit Europaboulevard zuidelijke zijde, s109. De toe- 
en afritten worden in het kader van Zuidasdok de komende jaren anders ingericht en met de 
verwachte groei van het autoverkeer en de Nieuwe A2 Entree wordt ingeschat dat de VRI 
(verkeersregeling instelling op het kruispunt) het net kan opvangen.  

 Een ander aandachtspunt betreft de robuustheid van het stedelijk netwerk door de optelsom 
van projecten en maatregelen in de infrastructuur. De effecten van de Nieuwe A2 Entree lijken 
beperkt maar zullen in samenhang met andere projecten en maatregelen moeten worden 
bezien.  

 
In de volgende twee figuren zijn de uitkomsten van de intensiteiten in de referentie- en planvariant over 
het gehele gebied weergegeven: 

 

 
Verkeersintensiteiten referentievariant 2030 
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Verkeersintensiteiten planvariant 2030 

 
Effecten op het Rijkswegennet 

 Het knooppunt Amstel (Rijkswegennet, boog van A2 naar Zuidas) is al een bekend knelpunt. 
Zo ook in de referentievariant 2030 en het wordt in de planvariant nog drukker. De I/C waarde 
stijgt van 91 naar 94%, voornamelijk in de spitsen. Vanwege de lichte verkeerstoename wordt 
dit knelpunt iets zwaarder belast met de nieuwe A2 entree.   

 De stijging leidt echter niet tot een andere beoordeling van het knelpunt binnen de 
categorieën die Rijkswaterstaat hiervoor hanteert. 

 De aansluiting van de extra rijstrook in de verbindingsboog van de A10-Oost naar de A2 
(richting Utrecht), onderdeel van het maatregelenpakket A2 Entree, levert 21% extra 
capaciteit op. 

 
Robuustheidscenario’s  

 In het verkeersonderzoek zijn twee robuustheidscenario’s onderzocht, een op het 
hoofdwegennet (stremming tunnel Zuidasdok) en een op het onderliggend wegennet 
(gedeeltelijke stremming Gooiseweg). 

 De robuustheidscenario’s geven inzicht op de effecten op het wegennet bij grote drukte en/of 
onverwachte omstandigheden.  

 De conclusie is dat er in beide scenario’s geen significant verschil optreedt tussen de 
referentie- en planvariant in 2030. 

 
Effecten op doorstroming evenementenverkeer 

 In het kader van het onderzoeken van de effecten van de Nieuwe A2 Entree op de in- en 
uitstroom van het evenementenverkeer is een expertsessie georganiseerd met de partijen die 
verantwoordelijk zijn voor de verkeersmanagement in het gebied.  

 Ten aanzien van de instroom van het evenementenverkeer is de conclusie dat de robuustheid 
van het netwerk wordt versterkt doordat er meer spreidingsmogelijkheden zijn om de 
risicovolle Burgemeester Stramanweg te mijden, met alternatieve routes voor de overige 
doelgroepen als positief aandachtspunt.  

 Ten aanzien van de uitstroom van het evenementenverkeer zijn er meer mogelijkheden om 
hard te sturen op de uitstroom bij evenementen waardoor naar verwachting de uitrijtijd kan 
afnemen. Daarnaast biedt de afrit een extra ventiel voor de overige doelgroepen (zoals 
bewoners en werknemers in het gebied) en voor de hulpdiensten. 
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Advies voor vervolgstappen 
 

 Het nader onderzoeken van de effecten op de doorstroming op het onderliggend en 
hoofwegennet bij in ieder geval de op- en afritten bij de afslagen s109 en s112;  

 Het nader onderzoeken van de effecten op het hoofdwegennet op het Knooppunt Amstel; 

 De maatregelen van de Nieuwe A2 Entree meenemen in het mobiliteitsplan Zuidoost met als 
doel de robuustheid van het stedelijk netwerk te onderzoeken.  

 Het op basis van de expertsessie evenementenverkeer verder onderzoeken van de verwachte 
positieve effecten op het onderliggend wegennet.  

 
2.2 Actualisatie schetsontwerp 

 
Op basis van de verkeersintensiteiten is een nieuw integraal schetsontwerp gemaakt en vastgesteld 
voor het onderliggend wegennet en het hoofdwegennet. Onderstaan is het schetsontwerp 
weergegeven voor het totale gebied. Tevens is een basisontwerp voor de landschappelijke inpassing 
(bomencompensatie en waterlopen) opgenomen in dit schetsontwerp. 
 
Het schetsontwerp is opgesteld door de gemeente Amsterdam in samenwerking met Rijkswaterstaat 
en getoetst aan de eisen conform de opdracht uit de Intentieverklaring. De gemeente Ouder-Amstel en 
de Vervoerregio Amsterdam hebben het schetsontwerp eveneens getoetst.  
 

 
Geactualiseerd schetsontwerp Nieuwe A2 Entree (zie bijlage voor beter inzicht) 

 
De conclusies bij het schetsontwerp zijn de volgende:  
 

 De Nieuwe A2 Entree is verkeerskundig en ruimtelijk in te passen in het projectgebied. 

 De rijbaanindeling, verdrijvingsvakken, bewegwijzering en eisen aan verkeersveiligheid zijn in 
het ontwerp geborgd en getoetst door Rijkswaterstaat voor deze fase van de planvorming. 

 Voor optimale doorstroming is het noodzakelijk het kruispunt Van der Madeweg/Joan 
Muyskenweg opnieuw in te richten. Deze is nu nog niet ingericht op een grotere 
verkeersstroom richting de Utrechtsebrug. In het schetsontwerp zijn daarom extra 
afslagvakken van en naar de richting Utrechtsebrug opgenomen.  

 Er is in het concept schetsontwerp gekozen voor een ongelijkvloerse kruising tussen de nieuwe 
op- en afrit Joan Muyskenweg/Van der Madeweg en de doorgaande fietsroute Amsterdam 
Zuid - Amsterdam Zuidoost lopende over de Buitensingel.  

 Een ongelijkvloerse kruising zorgt hier voor een betere doorstroming voor het autoverkeer en 
een verkeersveilige route voor het langzaam verkeer (fiets) voor de route van Amsterdam Zuid 
naar Zuidoost. 

 In dit schetsontwerp kost de aanleg van een nieuwe A2 ongeveer 15 volkstuinen van 
Volkstuinenpark Dijkzicht. Het vervolgonderzoek moet uitwijzen of het tot dit aantal beperkt 
kan blijven. 

 De bomen-, water- en natuurcompensatie vraagt om een nadere uitwerking; er zijn 
mogelijkheden voor extra landschappelijke compensatie door toevoeging van extra 
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bomenrijen, waterpartijen, natuur en eventuele zicht- en geluidswallen/schermen naar de A2 
(zowel aan oost- als westzijde) . 

 Het schetsontwerp is als basis gebruikt voor de uitgevoerde kostenraming. 
 
Na het afronden van het schetsontwerp heeft er overleg plaatsgevonden met ProRail over de relatie 
met de MIRT-verkenning 5

e
/6

e
 Spoor en de reservering van een keervoorziening in het Duivendrechtse 

Veld. Deze verkenning en een eventuele toekomstige reservering heeft mogelijk effecten voor de 
Nieuwe A2 Entree. In een eventueel vervolgonderzoek zal dit verder onderzocht dienen te worden.  
 
Advies voor vervolgstappen 
 

 Het onderzoeken van optimalisatievarianten op het hoofdwegennet; 

 Het onderzoeken van landschappelijke inpassingsvarianten en het inzichtelijk maken van de 
kosten van de verschillende varianten; 

 Het optimaliseren van het schetsontwerp in relatie tot een mogelijke realisatie van een 
keerspoor in relatie tot de MIRT-verkenning 5

e
/6

e
 spoor en het opstellen van een 

samenhangend ontwerp in relatie tot de verschillende gebiedsontwikkelingen.  

 Het uitvoeren van een VVA-II audit in relatie tot het verkeerskundig veilig ontwerp.  

 Het onderzoeken van het verbeteren van de verbinding met metrostation Overamstel, in 
relatie het goed aansluiten van de toekomstige gebiedsontwikkeling. 

 
2.3 Onderzoek alternatieve locatie brandstofverkooppunt 

 
Een onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is het amoveren van de A2 tussen de A10 en de 
Utrechtsebrug en het aanleggen van een nieuwe halve aansluiting ten zuiden van knooppunt Amstel.  
In de huidige situatie langs de A2 bij de Utrechtsebrug is nu een brandstofverkooppunt gesitueerd 
(ESSO) die tevens ook verplaatst of opgeheven zal moeten worden. In de Intentieverklaring is de 
opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar een geschikt alternatief voor het huidige 
brandstofverkooppunt.  
 
Volgens de richtlijnen van de verzorgingsplaatsen en de benzinewet is het van belang dat een 
geamoveerd brandstofverkooppunt terugkomt langs het areaal van de rijkswegen (lees A2) in een 
straal van 20-22 km. Het niet laten terugkomen voldoet hiermee niet aan de Rijksvastgoedportefeuille 
(RVPS). Door het amoveren en eventueel niet terugplaatsen van het brandstofverkooppunt langs de A2 
mist Rijkswaterstaat inkomsten uit de concessie die is afgegeven aan de exploitant (ESSO).  
 
In dit deelonderzoek is tot nu toe gekeken naar vier alternatieve locaties.  

 



 

 

H
aa

lb
aa

rh
ei

d
so

n
d

er
zo

ek
 N

ie
u

w
e 

A
2

 E
n

tr
ee

,  
2

2
 m

ei
 2

0
19

 (d
ef

in
it

ie
f)

 

 15

 

 
Onderzochte alternatieve locaties brandstofverkooppunt 

 
Wanneer de geldende eisen vanuit de Benzinewet worden meegenomen en tevens wordt gekeken naar 
de politiek-maatschappelijke haalbaarheid dan is de conclusie te zijn dat er geen alternatieve locatie 
beschikbaar is aan een Rijksweg, enkel aan een stedelijke weg, de Joan Muyskenweg.  
 
In het onderzoek komt tevens de nut-en-noodzaak discussie van het terugkeren van het 
brandstofverkooppunt aan de orde. Voor de partijen lijkt ook het niet terugkeren van het 
brandstofverkooppunt een optie te zijn, en geen hard breekpunt zoals geformuleerd in de 
intentieverklaring. Dat betekent dat indien het project wordt gerealiseerd er een financiële compensatie 
plaats zal moeten vinden. De bandbreedte van deze compensatie is opgenomen in de kostenraming.  
 
De voorlopige conclusie is dat de locaties 1 en 2 mogelijke alternatieve locaties zijn, waarbij nog wel een 
bredere belangenafweging gemaakt moet worden. Zo zal er voor beide kavels een afweging moeten 
worden gemaakt in relatie tot ruimteclaims van andere projecten en belangen.  
Dit betekent waarschijnlijk dat er alleen een brandstofverkooppunt met stedelijke concessie zou 
kunnen terugkomen in het projectgebied, indien hiervoor wordt gekozen. 

 
Voor de beide scenario’s is een grove financiële raming opgesteld, deze is onderdeel van de totale 
kostenraming. Bij de grove raming zijn verschillende uitgangspunten gehanteerd en aannames gedaan 
welke nog verder onderzocht zullen moeten worden in de volgende periode. 

 
Advies voor vervolg 

 Het maken van nadere afspraken en uitwerking van de kosten tussen het project Nieuwe A2 
Entree en RWS – Rijksvastgoedbedrijf over het brandstofverkooppunt Utrechtsebrug. 

 Het voorbereiden en nemen van een besluit over het terug laten komen van een 
brandstofverkooppunt met een stedelijke concessie in het projectgebied.  

 
3.4 Technisch onderzoek 
 
Voor deze fase van de planvorming hebben we reeds een uitgebreid technisch onderzoek laten 
uitvoeren. Het betreft een onderzoek uitgevoerd door het Ingenieursbureau Amsterdam naar de 
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onderdelen kabels en leidingen, historisch onderzoek naar archeologie, bodemkwaliteit, grondsoorten, 
conventionele explosieven en ondergrondse obstakels, onderzoek naar groen en ecologie. 
 
Uit het technisch onderzoek zijn vooralsnog geen knelpunten voortgekomen. Wel zijn er verschillende 
vervolgstappen benoemd die genomen moeten worden in vervolgfasen van een project Nieuwe A2 
Entree.  
 
Specifiek aandachtspunt is de ligging van een NUON hoofdwarmteleiding. Deze is in het concept 
schetsontwerp en het technisch onderzoek meegenomen en lijkt vooralsnog geen knelpunt op te 
leveren. 
 
Voor elk apart thema is een overzicht opgesteld van vervolgstappen en aandachtspunten voor het 
proces. Deze verschillende analyses zijn opgenomen als bijlagen bij dit haalbaarheidsonderzoek. 
 
Advies voor vervolg 

 Het maken van een inventarisatie van de te nemen vervolgstappen in de vervolgfase ten 
aanzien van de thema’s kabels en leidingen, ondergrond, groen en ecologie.  

 
3.5 Juridisch-planologische verkenning 
 
In de verkenning is onderzoek gedaan naar de relatie met het Tracébesluit Zuidasdok, noodzaak Besluit 
MER, de relatie met de provinciale Omgevingsvisie en –verordening, structuurvisie Amsterdam 2040, 
de bestemmingsplannen en omgevingsaspecten. 
 
Het plan voor de nieuwe A2-Entree is niet MER-plichtig. Alleen een traject met een lengte van 5 km of 
meer is MER-beoordelingsplichtig. Het traject van de nieuwe A2 Entree haalt niet de 5 km. 
 
De locatie waar de nieuwe oprit van de A2 is geprojecteerd, maakt op grond van de provinciale 
Omgevingsverordening onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De provincie Noord-Holland – 
bevoegd gezag voor Natuurnetwerk Nederland - zal moeten instemmen met de aanleg van de oprit. 
Mogelijk moet hiervoor compensatie plaats vinden. 
 
In de Structuurvisie Amsterdam 2040 is een ruimtelijke reservering opgenomen voor de nieuwe A2 
Entree. Het volkstuincomplex Amstelglorie is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur uit de 
structuurvisie. Het in het kader van de Nieuwe A2 Entree ongemoeid laten van het volkstuincomplex 
Amstelglorie sluit daar bij aan.  
 
De plannen voor de Nieuwe A2 Entree passen niet binnen de vigerende juridische planologische 
regelingen van de gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam. Bij de verdere planvorming voor de 
nieuwe A2 Entree zal moeten worden nagegaan wat de geluidgevolgen zijn voor de in de 
bestemmingsplannen A2/Joan Muyskenweg en Amstelkwartier tweede fase, Weststrook Zuid e.o. 
opgenomen woningbouw. 
 
Het volkstuincomplex Dijkzicht, in de gemeente Ouder-Amstel, maakt onderdeel van het gebied van 
De Nieuwe Kern, waarin deze volkstuinen gehandhaafd blijven. Het plan voor de Nieuwe A2 Entree 
loopt voor een klein deel over deze volkstuinen. 
 
De A2/Joan Muyskenweg heeft met het groen aan weerszijden cultuurhistorische waarden. Bij de 
plannen moet hier aandacht aan worden gegeven. 
 
Samenvattend komen uit de inventarisatie komen geen knelpunten naar voren wel worden 
aandachtspunten benoemd voor het vervolgproces indien er wordt besloten naar een volgende 
planvormingsfase te gaan, te weten: 
 
Advies voor vervolg 

 Afstemming en nadere uitwerking met Rijkswaterstaat over welk juridisch instrumentarium 
nodig is voor aanleg afrit en het verwijderen van snelweg.  



 

 

H
aa

lb
aa

rh
ei

d
so

n
d

er
zo

ek
 N

ie
u

w
e 

A
2

 E
n

tr
ee

,  
2

2
 m

ei
 2

0
19

 (d
ef

in
it

ie
f)

 

 17

 

 Afstemming en overleg met provincie Noord-Holland in verband met provinciale 
Omgevingsverordening, en specifiek het Natuurnetwerk Nederland, eventuele 
compensatieregeling voor het gebied dat nodig is voor de oprit naar de A2 richting Utrecht. 
Hierover is heeft reeds een eerste overleg met de provincie Noord-Holland plaatsgevonden. 

 Het aanpassen van vigerende juridisch ruimtelijke kaders gemeenten Ouder-Amstel en 
Amsterdam 

 In verdere planvorming aandacht voor geluidsgevolgen van aanpassing voor de geplande 
woningbouw in de omgeving. 

 
3.6 Kostenraming nieuwe A2 Entree 

 
Op basis van het concept schetsontwerp is door het Ingenieursbureau een kostenraming opgesteld 
voor de maatregelen van de Nieuwe A2 Entree zoals geformuleerd in de Intentieverklaring. Samen met 
de bandbreedte voor de kosten voor het verplaatsen van het brandstofverkooppunt vormt dit de 
nieuwe kostenraming voor de nieuwe A2 Entree. 
 
Het Ingenieursbureau Amsterdam raamt de kosten voor de realisatie van de nieuwe A2 Entree op EUR 
54,5 – 59  miljoen, bestaande uit voorziene kosten voor de realisatie van de verschillende onderdelen en 
een risicoreservering van EUR 12 miljoen. Dat is inclusief de bandbreedte voor het uitplaatsen van het 
brandstofverkooppunt.  
 
Onderdelen kostenraming: 
 

 Realisatie van de op- en afrit van de snelweg A2 

 Realisatie van de aansluiting van HWN naar het OWN over het spoor, inclusief aansluiting 
Buitensingel met ongelijkvloerse kruising met fietsbrug, geen VRI 

 Realisatie van wijzigingen van rijbanen HWN tussen nieuwe afrit en knooppunt Amstel 

 De verwijdering van de verbindingsboog tussen de A-10 Oost en de A2 richting Utrechtsebrug 

 De verwijdering van beide hoofdrijbanen van de A2 vanaf de Utrechtsebrug tot aan de 
verbindingsbogen met respectievelijk de A10 Zuid en A10 Oost aan de zuidzijde van 
knooppunt Amstel. 

 Het realiseren van de aanpassingen aan het kruispunt van der Madeweg en Joan Muyskenweg, 
inclusief het vergroten van de wegvakken. Aanpassingen Muyskenweg tot gemeentegrens 
meenemen dit onderdeel. 

 Het realiseren van extra invoegstrook vanuit verbindingsboog A10-Oost naar A2. 

 Het herprofileren en stroomlijnen van de bestaande Joan Muyskenweg vanaf de 
Utrechtsebrug tot grondgebied Ouder-Amstel. Ruimte inclusief vrij liggende fiets- en 
voetpaden. Aansluiten nieuwe brug Amstelstroomlaan. 

 Kosten herinrichting noordzijde volkstuinpark Dijkzicht. 
 
Advies voor vervolg 

 Op basis van eventuele optimalisatie en/of aanpassingen dient een nieuwe kostenraming 
gemaakt te worden passend bij de aangepaste uitgangspunten en andere fase van het project. 

 
3.7 Overige onderzoeken Intentieverklaring 
 
In de opdracht van de Intentieverklaring Nieuwe A2 Entree zijn verschillende onderzoeken 
meegegeven. In de projectgroep is er besloten dat een aantal onderzoeken nog onvoldoende passen bij 
deze fase van de planvorming en dat het meer opportuun is deze onderzoeken uit te voeren na een 
bestuurlijk akkoord over de haalbaarheid van de gezamenlijk geformuleerde ambitie. Het betreft de 
volgende onderzoeken: 
 

 Een onderzoek naar de over te dragen (kopen/verkopen) gronden. Er heeft wel onderzoek 
plaatsgevonden naar eigendom van de gronden, hier lijken geen knelpunten op te treden, 
maar er is nog geen grondstrategie opgesteld. Hierover zullen nader afspraken gemaakt 
moeten worden, mede in relatie tot uitspraken over de ontwikkelstrategie. 
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 Een onderzoek naar toekomstig beheer en onderhoud. Dit betreft o.a. ook nadere afspraken 
over eigendom van nieuwe infrastructuur in het gebied. Hierover zullen nader afspraken 
gemaakt, mede in relatie tot de financiering. 

 Een participatiemoment met de omgeving. De gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam 
organiseren 21 mei 2019 een informatiebijeenkomst met direct betrokken partijen in het 
gebied om hen te informeren over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek, het 
besluitvormingsproces en eventuele vervolgstappen. 
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Bijlage 1 | Organisatie en rolverdeling Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe A2 Entree 
 
De gemeente Amsterdam was trekker en penvoerder van het haalbaarheidsonderzoek nieuwe A2-
Entree en het Plan van Aanpak. Het schetsontwerp van de nieuwe A2-Entree is gezamenlijk uitgewerkt 
door verkeersontwerpers van de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat en het 
Rijksvastgoedbedrijf hebben de benodigde juridische en financiële informatie voor het nader 
onderzoek inzake de toekomst van het benzineverkooppunt ingebracht.  
 
Daarnaast hebben Rijkswaterstaat, de Vervoersregio Amsterdam en gemeente Ouder-Amstel vooral 
een adviserende en toetsende rol gehad in de deelonderzoeken.  
 
Er is een ambtelijke projectgroep en een ambtelijke stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van 
de Partijen.  
 
De ambtelijke projectgroep kwam met enige regelmaat bijeen en de ambtelijke stuurgroep komt bij 
besluitvormende momenten bijeen. Het bestuurlijk akkoord over het haalbaarheidsonderzoek en de 
eventuele vervolgstappen wordt intern – bij de verschillende organisaties – bestuurlijk besloten. Indien 
er een positief bestuurlijk besluit volgt zal een gezamenlijke bestuurlijke opdracht voor het vervolg 
worden opgesteld.  
 
In de werkgroepen worden de deelonderzoek ingedeeld naar de thematieken besproken en 
aangestuurd voordat deze in de projectgroep worden behandeld.  
 
Ambtelijke stuurgroep (leden Amsterdam, RWS, VRA en O-A) 

 Pieter Klomp (gemeente Amsterdam, R&D) 

 Willem van Heiningen (gemeente Amsterdam, V&OR), voorzitter 

 Isabel van de Geer (Rijkswaterstaat WNN) 

 Anneke van Dorp (Ministerie I&W) 

 Serge van Donkelaar (gemeente Ouder-Amstel) 

 Menko Noordergraaf  (Vervoerregio Amsterdam) 

 Joost Molenaar, projectmanager, secretaris 
 
Ambtelijk opdrachtgevers vanuit de gemeente Amsterdam 

 Pieter Klomp, directie R&D  

 Willem van Heiningen, ambtelijk opdrachtgever V&OR 
 
Projectgroep (leden Amsterdam, RWS, VRA en O-A) 

 Joost Molenaar, projectmanager 

 Roy Berents (R&D Amsterdam)  

 Max Niekus  (V&OR Amsterdam) 

 Asta  van Droffelaar (RWS-WNN) 

 Noemi von Meijenfeldt (RWS – Zuidasdok) 

 Renske Oussoren (gemeente Ouder-Amstel) 

 Titus Reijntjes (Vervoerregio Amsterdam) 
 
In de verschillende werkgroepen voor de deelonderzoeken hebben vertegenwoordigers van de vier 
betrokken partijen deelgenomen.  
 
Penvoerder 
Gemeente Amsterdam, projectmanager Joost Molenaar 
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RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2019/31 

 

Samenvatting 
Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten om Entrada te transformeren van 

kantoorgebied naar een stedelijk woongebied en de samenwerking aan te gaan met alle 

grondeigenaren. Grondslag hiervoor was de in 2017 opgestelde stedenbouwkundige visie 

van Wonam. Hierin zijn de mogelijkheden van de transformatie van Entrada onderzocht. 

Het besluit van de gemeenteraad heeft gediend als vertrekpunt voor de verdere 

samenwerking met alle grondeigenaren. Ten behoeve van de samenwerking is in mei 

2018 een intentieverklaring met alle eigenaren getekend. Hierin is de ambitie 

uitgesproken om te komen tot een stedelijk woonmilieu en daarvoor een programma van 

eisen (hierna: PvE) op te stellen. Het PvE laat de ambitie en de richting voor 

transformatie zien. 

 

Met het besluit om Entrada te transformeren naar een stedelijk woonmilieu kan worden 

voorzien in de grote woningbehoefte. Daarnaast zorgt de toename van woningen voor 

meer draagkracht in Duivendrecht. Er zal meer reuring ontstaan wat de sociale veiligheid 

en cohesie ten goede komt. Op basis van een modellenstudie kan worden geconcludeerd 

dat een programma van 100.000m2 ruimtelijk inpasbaar is en dat er, door de ruimte in 

het programma te bieden, tevens een kwaliteitsslag kan worden gemaakt.  

 

Het is echter van belang dat aan deze kwaliteit wordt voldaan en daarmee de 

uitgangspunten van het raadsbesluit van 2017 worden gewaarborgd. Daarom zijn in het 

PvE de uitgangspunten, voorwaarden, wensen en ambities van de gemeente opgenomen. 

Het zijn de pijlers en spelregels waarop in de gezamenlijke stedenbouwkundige visie 

verder wordt geborduurd en gestuurd kan worden.  

 

Het college vraagt de gemeenteraad om:  

 

1. kennis te nemen van de inhoud van het PvE als kader voor de stedenbouwkundige 

visie van Entrada in de transformatie van kantorengebied naar stedelijk woonmilieu; 

 

2. het PvE en daarmee de voorwaarden, wensen en ambities van de gemeente vast te 

stellen als kader voor de stedenbouwkundige visie;  

 

3. te besluiten dat bij de uitwerking van het PvE in de stedenbouwkundige visie 

aangetoond moet worden dat ook bij een maximum programma van 100.000 m2 bruto 

vloeroppervlak sprake is van een goed woon- en leefklimaat en voldoende kwaliteit 

conform raadsbesluit 2017.  

 

 
Bijlagen: 

1. Concept programma van eisen Entrada 

 Concept PvE track changes 
2. Modellenstudie 

 Lessions learned 
 Model A + B 

3. Begeleidend memo 
4. Toelichting dichtheid & bebouwingspercentage 
5. Verslagen Adviesteam 

datum raadsvergadering : 6 juni 2019 

Onderwerp : Vaststelling programma van eisen Entrada 

Portefeuillehouder : A.A.M. Boomgaars 

datum raadsvoorstel : 8 mei 2019 
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Wat is de juridische grondslag? 
Op 8 mei 2018 hebben Wonam, 3T Vastgoed, Built to Build/Fram Deelnemingen, 

Entrada-Duivendrecht Property BV (hierna: grondeigenaren) en de gemeente een 

intentieverklaring getekend met als doel een samenwerking aan te gaan om te komen tot 

een integraal ruimtelijk kader met uitgangspunten en voorwaarden voor de ontwikkeling 

van Entrada tot een stedelijk woongebied. Tevens is het doel om gezamenlijk te 

onderzoeken op welke wijze deze samenwerking vormgegeven kan worden om te komen 

tot een samenwerkingsovereenkomst. 

 

In de gezamenlijke overleggen met alle grondeigenaren is besloten dat het vaststellen 

van het PvE, waarin de gemeente zich toelegt op het totale programma, voorzieningen, 

e.d. als onderlegger dient voor de samenwerkingsovereenkomst. In de 

samenwerkingsovereenkomst zullen namelijk (financiële) uitgangspunten en 

voorwaarden voor ontwikkeling worden vastgelegd. Het opstellen van de 

samenwerkingsovereenkomst heeft meer tijd nodig. Daarom is op 16 april 2019 een 

addendum op de intentieverklaring getekend om deze te verlengen totdat de 

samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen. 

 

De samenwerkingsovereenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen alle 

grondeigenaren en de gemeente op basis van het PvE. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Naar aanleiding van de, door Wonam opgestelde, stedenbouwkundige visie is op 14 

december 2017 door de gemeenteraad besloten Entrada te transformeren van kantoren 

naar een stedelijk woonmilieu en de samenwerking aan te gaan met alle grondeigenaren. 

In januari 2018 hebben daartoe de eerste individuele gesprekken plaatsgevonden om de 

bereidheid van alle grondeigenaren tot samenwerking te onderzoeken.  

 

Op 8 mei 2018 hebben de grondeigenaren en de gemeente een intentieverklaring 

getekend. Deze intentieverklaring had primair tot doel een verdere verkenning van de 

transformatie van Entrada van kantoren naar wonen, en daarvoor een PvE op te stellen. 

De intentieverklaring voorziet tevens in een inspanningsverplichting om te komen tot een 

samenwerkingsovereenkomst met alle partijen. 

 

Onderhandelingen met de grondeigenaren hebben ertoe geleid dat, om tot een stedelijk 

woonmilieu te komen en een kwaliteitsslag te maken, de grondeigenaren hebben 

aangegeven dat 100.000m2 bvo de programmatische ondergrens is voor hen. Het 

college is bereid geweest dit nader te laten onderzoeken om te beoordelen of dat 

ruimtelijk haalbaar is. Aan stedenbouwkundig bureau Urhahn is de opdracht gegeven om 

op basis van het raadsbesluit van 2017 te onderzoeken of een programma van 

100.000m2 in ruimtelijk opzicht voldoende kwaliteit kan bieden. Daarvoor is een 

modellenstudie gedaan waaruit blijkt dat dat mogelijk is. De uitkomst is vertaald in het 

PvE. De modellenstudie is opgenomen in de bijlagen van dit raadsvoorstel.  

 

Het eerste concept van het PvE is op 24 januari 2019 besproken in de commissie grote 

projecten. De commissie heeft om een nadere onderbouwing gevraagd van een 

programma van 100.000 m2 en een andere verdeling van bebouwd versus onbebouwd. 

Omdat deze onderbouwing te uitgebreid is voor het raadsvoorstel is deze opgenomen in 

het begeleidend memo en het door Urhahn opgestelde stuk ‘Toelichting op dichtheid & 

bebouwingspercentage’ die kunnen worden gevonden in de bijlagen van dit 

raadsvoorstel.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Binnen de Metropoolregio Amsterdam ligt er 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. Ook de gemeenteraad heeft in 2017 besloten Entrada te willen transformeren. 
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Om daarin stappen te kunnen zetten is het wenselijk dat de gemeenteraad daarvoor 

aanvullend op het raadsbesluit van 2017 voorwaarden, wensen en ambities op 

hoofdlijnen vastlegt. Daarvoor is het PvE opgesteld en gereed voor besluitvorming door 

de gemeenteraad. Dat is nodig om een verdere samenwerking met de grondeigenaren 

aan te gaan en het PvE verder te vertalen in een stedenbouwkundige visie die door alle 

grondeigenaren wordt onderschreven. 

 

Wat gaan we doen? 
Met het PvE is een uitgebreide verkenning gedaan om inzicht te krijgen in de 

mogelijkheden en beperkingen van Entrada. Het PvE is geen stedenbouwkundig ontwerp 

maar geeft de gemeentelijke voorwaarden, ambities en wensen weer voor de 

transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied.  

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om:  

1. kennis te nemen van de inhoud van het PvE als kader voor de 

stedenbouwkundige visie van Entrada in de transformatie van kantorengebied 

naar stedelijk woonmilieu; 

 

2. het PvE en daarmee de voorwaarden, wensen en ambities van de gemeente 

vast te stellen als kader voor de stedenbouwkundige visie; 

 

3. te besluiten dat bij de uitwerking van het PvE in de stedenbouwkundige visie 

aangetoond moet worden dat ook bij een maximum programma van 100.000 

m2 bruto vloeroppervlak sprake is van een goed woon- en leefklimaat en 

voldoende kwaliteit conform raadsbesluit 2017.  

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Het transformeren van Entrada van een monofunctioneel kantoorgebied naar een 

stedelijk woongebied heeft op meerdere maatschappelijke vlakken effect. 

 

Allereerst zal Entrada als woonbuurt een bijdrage leveren aan het tegengaan van de druk 

op de woningmarkt. In dit stadium wordt uitgegaan van tussen de 800 en 1000 

woningen. 30% daarvan zullen in het sociale segment vallen. Bovendien is bouwen voor 

verschillende groottes en verschillende portemonnees een uitgangspunt, waardoor er 

ruimte komt voor een brede doelgroep aan bewoners. 

 

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  (semi) 

maatschappelijke voorzieningen, zoals onderwijs. Daarom is het belangrijk om in het 

kader van het stedenbouwkundige visie 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 

straat- en buurtniveau. Daarbij moet ten aanzien van bouwhoogte en bouwdichtheid de 

menselijke maat in ogenschouw worden genomen en rekening gehouden worden met de 

omgeving. In het PvE is daarvoor een hoogtekaart en begeleidende tekst opgenomen die 

voorziet in de regels met betrekking tot waar welke hoogtes en hoogteaccenten zijn 

toegestaan, de minimale afstand tot Neptunus (40 meter) en variatie in hoogteopbouw 

zodat er geen hoge en lange wanden ontstaan. Door actieve plinten en entrees te 
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creëren levert dit na transformatie reuring in het gebied op die voor meer sociale 

veiligheid zorgt.   

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het vaststellen van het PvE als onderlegger van de stedenbouwkundige visie, legt de 

voorwaarden, wensen en ambities vast van de gemeente. Dit betekent, onder andere, 

dat de spelregels over hoe dat woongebied eruit komt te zien, welke doelgroepen er 

komen wonen en welk woon- en leefklimaat wenselijk is vastliggen. 

In de studies die hiertoe hebben bijgedragen voorafgaand aan het opstellen van het PvE 

is de samenhang met woon- en leefklimaat en de sociale veiligheid en cohesie 

meegenomen. Op deze onderwerpen is nog verdere studie noodzakelijk omdat er een 

ontwerpopgave ligt. Het PvE is (nog) geen ontwerp en daarom vindt verdere discussie 

hierover plaats in het kader van de op te stellen stedenbouwkundige visie.  

 

Het PvE staat een programma tot maximaal 100.000 m2 toe met een 

bebouwingspercentage van circa 50%. Met name over de dichtheid en de daaraan 

gerelateerde bouwhoogte is afgelopen periode veel te doen geweest. Vanuit het 

adviesteam en door bewoners individueel zijn hierover zorgen geuit. Daarom wordt 

hierop specifiek ingegaan in het memo in de bijlage bij dit raadsvoorstel. 

 

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. De kosten die de 

gemeente heeft gemaakt en nog moet maken tijdens de planvorming worden uiteindelijk 

verhaald op de ontwikkeling. Daarom wordt als onderdeel van de 

samenwerkingsovereenkomst een exploitatiemodel opgesteld dat uiteindelijk moet 

worden vertaald in een anterieure overeenkomst.  

 

In de samenwerkingsovereenkomst wordt een voorstel opgenomen voor de externe 

projectorganisatie die nodig is voor het opstellen van de stedenbouwkundige visie. Voor 

de eigen interne organisatie wordt nog een projectplan opgesteld. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

In 2017 zijn er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd vooruitlopend op het 

genomen raadsbesluit in december. Uit deze bijeenkomsten is een adviesteam van 

inwoners en belangenorganisaties ontstaan. Dit adviesteam heeft op gezette momenten 

mee kunnen denken en adviseren tijdens de vorming van het PvE. De verslagen van het 

adviesteam zijn als bijlage aan het PvE toegevoegd. In bijgaand memo wordt nader 

ingegaan op het negatieve advies van het adviesteam. 

 

Middels een informatiebijeenkomst op 17 april 2019 hebben alle bewoners en 

ondernemers van Duivendrecht kennis kunnen nemen van het PvE.  

 

Daarnaast heeft de gemeente structurele gezamenlijke overleggen gevoerd met alle 

eigenaren. In deze overleggen zijn de adviezen van het adviesteam en de 

uitgangspunten van het college en de gemeenteraad besproken.  

 

Het college en de gemeenteraad zijn op verschillende momenten geïnformeerd over de 

inhoud en voortgang van het PvE. Parallel aan het proces van de stedenbouwkundige 

visie wordt de samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Het doel is om hierbij 

(toekomstige) inwoners van en rond Entrada te betrekken op structurele basis.  

 

Het verdere vervolg en planning is opgenomen in het bijgesloten communicatieplan. 

 

Adviesteam 2.0 

Voor het proces van het opstellen van de stedenbouwkundige visie is besloten om een 

nieuw adviesteam op te richten om meerdere bewoners gelegenheid te geven te kunnen 
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adviseren. Tevens breekt er met het opstellen van een stedenbouwkundige visie een 

nieuwe fase aan waarbij een nieuwe communicatieaanpak wenselijk is.  

Leden van het huidige adviesteam en inwoners van Duivendrecht zijn gevraagd zich aan 

te melden voor het nieuwe adviesteam. Een deel van het huidige adviesteam heeft zich 

opnieuw aangemeld. Daarnaast hebben zich nieuwe geïnteresseerden aangemeld. 

 

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 samenwerking wordt 

gewerkt aan de stedenbouwkundig visie, stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan 

openbare ruimte, beeldkwaliteitsplan, mobiliteitsplan en een exploitatiemodel. Tenslotte 

moeten een anterieure overeenkomst worden opgesteld en de benodigde juridisch-

planologische procedures worden gevoerd.  

 

De eerste stap is het afronden van een samenwerkingsovereenkomst en het opstellen 

van een stedenbouwkundige visie. Doel is om de samenwerkingsovereenkomst in de 

tweede helft van 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad en deze te ondertekenen. De 

stedenbouwkundige visie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.  
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RAADSBESLUIT 
 

 
 

 
 
 

  

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019, nummer 

2019/31, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

1. kennis te nemen van de inhoud van het PvE als kader voor de stedenbouwkundige 

visie van Entrada in de transformatie van kantorengebied naar stedelijk 

woonmilieu; 

 

2. het PvE en daarmee de voorwaarden, wensen en ambities van de gemeente vast 

te stellen als kader voor de stedenbouwkundige visie;  

 

3. dat bij de uitwerking van het PvE in de stedenbouwkundige visie aangetoond moet 

worden dat ook bij een maximum programma van 100.000 m2 bruto 

vloeroppervlak sprake is van een goed woon- en leefklimaat en voldoende 

kwaliteit conform raadsbesluit 2017. 

 

 

 

 

Ouder-Amstel, 6 juni 2019 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

……. Burgemeester J. Langenacker 
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INTRODUCTIE

Entrada is op dit moment een kantorengebied 

waar mensen alleen komen om te werken. De 

ligging biedt echter veel potentie voor een 

transformatie tot aantrekkelijk woongebied; 

dichtbij de voorzieningen van Duivendrecht, 

dichtbij Amsterdam en dichtbij het landschap 

van de Amstelscheg. Tel daarbij op de goede 

bereikbaarheid met het metrostation en de afslag 

van de A10 om de hoek en je hebt een toplocatie 

om te wonen.

Een aantrekkelijk woongebied is echter niet 

zomaar gemaakt. Condities van geluidsoverlast 

en de geïsoleerde positie van het kantorengebied 

moeten worden omgebogen naar een goed 

woonmilieu, verbonden met de omgeving. Wat 

maakt Entrada straks uniek en bijzonder, een 

fijne plek om te wonen? Op 14 december 2017 

heeft de gemeente besloten tot transformatie 

van Entrada van kantorengebied naar stedelijk 

woongebied. De gemeenteraad heeft verzocht 

om een ontwikkelkader op te stellen met 

uitgangspunten en randvoorwaarden die 

betrekking hebben op de volgende aspecten:

- een goed woon- en leefklimaat;

- goede sociale veiligheid en sociale cohesie;

- een voor de locatie passende verhouding 

tussen programma, bouwhoogte en 

dichtheid, rekening houdende met de 

menselijke maat;

- een adequaat voorzieningenniveau;

- een goede balans met Duivendrecht tussen 

programma en infrastructuur;

- duurzaamheid in bouw en inrichting;

- nader onderzoek te doen naar alle als 

uitgangspunten geformuleerde aspecten van 

het ontwikkelkader.

Het onderliggende programma van eisen 

voorziet in het ontwikkelkader voor Entrada. In 

deel 1 worden de kwaliteiten en uitdagingen 

van de locatie beschreven. In deel 2 worden 

de ambities geformuleerd en in deel 3 de 

randvoorwaarden waaraan de transformatie 

moet voldoen. Hierin zijn de uitgangspunten 

en randvoorwaarden van de gemeenteraad 

meegenomen.

Het programma van eisen wordt vervolgens 

uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp 

en inrichtingsplan voor de openbare ruimte. 

Dat stedenbouwkundig ontwerp zal worden 

getoetst aan de ambities en randvoorwaarden uit 

het programma van eisen. Het programma van 

eisen is dan ook nog geen ontwerp maar geeft 

de kaders weer waarbinnen een ontwerp voor 

Entrada wordt gemaakt.

In dit programma van eisen worden de kaders gesteld 

waarbinnen een ontwikkeling van Entrada tot hoogwaardig 

woongebied kan plaatsvinden.
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Van der Madeweg

De Slinger

Afslag A10
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ZONNEHOF

Het Dorpshart

DEEL 1 | CONTEXT
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AMSTELCORRIDOR: 
Wibautstraat
Amstelstation
Amstelkwartier 
Bajeskwartier
Werkstad Overamstel
Nieuwe Kern
Amstel Arena

ENTRADA 
gelegen aan een hoogstedelijke as
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Regionale woningbouwopgave 
De metropoolregio Amsterdam (MRA) is een 

groeiregio die gezien wordt als belangrijke 

motor van de Nederlandse economie. De 

woningbouwopgave is met ca. 230.000 woningen 

tot het jaar 2040 groot en zorgt voor druk op de 

woningmarkt. De komende jaren tot 2025 gaat 

het maar liefst om ca. 105.000 woningen. De 

druk op de woningbouwmarkt wordt verhoogd 

door sterke prijsstijgingen en de combinatie met 

weinig aanbod en doorstromingsmogelijkheden 

voor met name lage en middeninkomens draagt 

hier extra aan bij. Het is dan ook een opgave om 

de juiste woningen bij te bouwen, om zo een 

eigen woning voor met name starters, jongeren 

en ouderen bereikbaarder te maken.

Verdichten op goed bereikbare locaties
De woningbouwopgave heeft grote gevolgen 

voor met name de bereikbaarheid van de 

regio. Dit is een van de redenen om de groei 

voornamelijk binnenstedelijk plaats te laten 

vinden en dan met name op goed bereikbare 

locaties. Entrada is zo’n goed bereikbare 

binnenstedelijke locatie die kan bijdragen aan 

de woningbouwopgave door de transformatie 

van kantoren naar wonen. Daarbij biedt de 

locatie ook door te verdichten kansen om een 

gedifferentieerd woningbouwprogramma te 

realiseren.

Overamstel centraal in de stad op de kruising van Zuidas en Amstelcorridor.

Onderdeel van de Amstel-corridor
Entrada is gelegen aan de oostas van het 

metronetwerk van Amsterdam die zich steeds 

meer ontwikkelt tot een hoogstedelijke as waar 

hoogbouw niet wordt geschuwd en wonen, 

werken, onderwijs en voorzieningen stedelijkheid 

maken. De metrolijn en de A10/A2 zorgen voor 

een optimale bereikbaarheid op stedelijke en 

regionale schaal.

EEN GESCHIKTE LOCATIE VOOR WONINGBOUW
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ENTRADA 
direct aan een metrostation,
direct aan de A10
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Hyper-bereikbaar
Met het metrostation Van der Madeweg om 

de hoek en een directe toegang naar de A10 

is Entrada ‘hyper’ bereikbaar. Vanaf Entrada 

ben je zo in hartje Amsterdam, of op een 

van de intercitystations Bijlmer Arena of 

Amsterdam Amstel. Met de auto via de A10/A2 

ben je snel op die plekken waar het openbaar 

Entrada ligt direct aan metrostation Van der Madeweg en de afslag van de A10

vervoer minder vertegenwoordigd is. Met alle 

ontwikkelingen in de omgeving worden straks 

ook de fietsverbindingen naar het centrum 

van Amsterdam een stuk aantrekkelijker. Een 

fietsbrug over de A10 kan een extra impuls geven 

aan het gebied en deze mogelijkheid wordt 

nader onderzocht.
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Op het grensvlak van Duivendrecht en 
Amstel Business Park
Met het dorpshart van Duivendrecht op 

loopafstand kan Entrada profiteren van goede 

winkelvoorzieningen, een basisschool en een 

mooi dorpsplein. Andersom zou natuurlijk 

hetzelfde moeten gelden: de ontwikkeling 

van Entrada tot woonbuurt betekent een 

sterke impuls voor Duivendrecht. Met het 

oog op de aanwezige voorzieningen in 

Duivendrecht zal bij de ontwikkeling van Entrada 

HET DORPSHART OP 
LOOPAFSTAND

DE ARENAPOORT OP 
10 MINUTEN FIETSEN

bekeken moeten worden welke aanvullende 

voorzieningen nodig zijn. Dit maakt deel uit van 

de ontwikkeling van Entrada. Daarnaast zijn 

diverse sportverenigingen in de Watergraafsmeer 

en recreatieve voorzieningen in de ArenAPoort 

te vinden op slechts tien minuten fietsen. De 

huidige en toekomstige ontwikkelingen in het 

Amstel Business Park Zuid, Weespertrekvaart en 

Amstelkwartier (Amsterdam) maken dit straks 

ook een levendig gebied met voorzieningen 

binnen tien minuten fietsen. 

Om optimaal van de goede bereikbaarheid en de voorzieningen in de buurt te kunnen 
profiteren, moet Entrada goed met haar omgeving verbonden worden. Met een gezicht 
naar het station, een uitnodigend gebaar naar de buurt en een goede wandel- en 
fietsroute naar het dorpshart. Zo geeft Entrada straks ook iets terug aan Duivendrecht.
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FIJN WONEN 
IN DUIVENDRECHT
in woningen met eigen tuin en voordeur,
of in ruime appartementen in het groen
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In de groene en rustige omgeving van 

Duivendrecht is het fijn wonen. De ruime, 

veelal grondgebonden, woningen aan het 

Kruizemunthof ten zuiden van Entrada hebben 

een eigen tuin en staan in ruime, groene en 

rustige straten. In de Zonnehof ten oosten van 

Entrada worden flatgebouwen met relatief 

ruime appartementen omringd door een groen 

maaiveld met veel bomen. Hier vormt juist 

VOORZIENINGEN IN 
DUIVENDRECHT

UITZICHT VANUIT DE 
JUPITER FLAT

GRONDGEBONDEN 
WONEN IN HET 

PARNASSIAVELD

DE GROENE WOONOMGEVING VAN DUIVENDRECHT ALS BASIS

het uitzicht op en de maat van het groen een 

kwaliteit. Het gebied is goed doorwaadbaar door 

de vele wandel- en fietspaden, maar het groen 

heeft weinig gebruikswaarde. Toch vormt het 

groen een groot potentieel. De Van der Madeweg 

is de verbindende factor en rijgt de verschillende 

buurten allemaal aan elkaar en heeft een groen 

karakter.
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Ook Entrada zelf heeft aardig wat groen. Het 

gaat hier nu nog voornamelijk om kijkgroen 

dat het gebied afschermt van de A10 en het 

spoor. Zo ligt er een singel aan het spoor en 

staan er vele bomen langs de afslag van de A10. 

Ten noordoosten van Entrada ligt een groen 

gebied met waterplas ‘Blookermeer’ waar nu nog 

weinig te beleven is, maar dat in de toekomst 

een fijne verbinding kan vormen met Entrada. 

De groenstructuur rondom Entrada en in de 

aangrenzende buurt kan de basisvormen voor 

een parkachtige kwaliteit.

HET BLOOKERMEER
Nu nog weinig gebruikt, straks een 
verbindende plek tussen Entrada en 
Duivendrecht?

Een buffer tussen Entrada en het spoor

Nu nog kijkgroen, straks onderdeel van 
een weelderig park?

Belangrijke looproute naar het station

DE ENTRADA SINGEL

DE SLINGER

VAN DER MADEWEG

Het parkachtig groen en ruim wonen zijn typerend voor 

Duivendrecht en zijn schaarse kwaliteiten in een omgeving zo 

dicht op Amsterdam. Dit maakt Duivendrecht aantrekkelijk voor 

gezinnen, maar ook voor ouderen en starters die iets anders 

willen dan een (klein) appartement in de stad. Deze groene 

woonkwaliteit vormt de basis voor de ontwikkeling van Entrada.
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VERKEERSTECHNISCH COMPLEX

GEÏSOLEERD

GELUIDSOVERLAST

UITZICHT, KWALITEIT OP 
MAAIVELD & BEZONNING

MEERDERE EIGENAREN

Wel goed toegankelijk, maar geen doorgaand verkeer

Het spoor, de A10 en hoogteverschillen op locatie 
vormen barrières

Van de A10 en het spoor

Woonkwaliteit moet ontworpen worden.

Het grondeigendom is in handen van vier verschillende 
eigenaren en de gemeente.

Spoor

Naar: Amstel Business Park & Duivendrecht

Fietsroute

Fietsbrug?

A10
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Daar waar de goede bereikbaarheid en de groene 

omgeving van Entrada veel potentie bieden voor 

een ontwikkeling tot hoogwaardige woonbuurt, 

brengt de locatie ook een aantal uitdagingen met 

zich mee.

Geluidsoverlast
De ligging van Entrada direct aan de A10  en het 

spoor betekent dat er sprake is van geluidsover-

last. Dit houdt in dat er stevige geluidsmaatre-

gelen nodig zijn om Entrada geschikt te maken 

om te wonen. Door te bouwen aan de A10 en het 

spoor ontstaat een geluidsluw binnengebied.

Geïsoleerd
Het gebied is goed bereikbaar met het OV en 

de auto, maar ligt voor het langzaam verkeer 

geïsoleerd. Dit komt met name door hoogtever-

schillen: het huidige maaiveldniveau van Entrada 

sluit niet aan op de omgeving. Het spoor, de 

afslag van de A10 en de Van der Madeweg liggen 

allemaal aanzienlijk hoger dan Entrada (1,5 tot 7 

meter) en vormen hierdoor een barrière. Tussen 

Entrada en het naastgelegen Zonnehof ligt een 

talud dat de twee gebieden van elkaar scheidt. 

Met al deze barrières is er extra aandacht nodig 

om Entrada straks goed te laten aansluiten op de 

omgeving. Hiervoor dienen o.a. de hoogtever-

schillen met de omgeving te worden overbrugd 

door Entrada te verhogen of het talud aan de 

oostzijde te verlagen. Ook wordt een nieuwe 

fietsverbinding over de A10 nader onderzocht.

UITDAGINGEN VAN DE LOCATIE

Verkeerstechnisch complex
De verkeerssituatie rond Entrada is complex. Om 

de toekomstige bewoners van Entrada optimaal 

te laten profiteren van de nabijheid van de A10 is 

het van belang om de afslag te behouden. Ook een 

autoverbinding van Entrada naar het Dorpsplein 

via de Van der Madeweg is gewenst. Voor een pret-

tig leefklimaat is een doorgaande autoverbinding 

door Entrada ongewenst.

Verschillende eigenaren
In Entrada is de grond in eigendom van vier ver-

schillende eigenaren en de gemeente. Om Entrada 

als woonbuurt een sterke identiteit te geven is het 

van belang er een samenhangend geheel van te 

maken en als geheel te ontwikkelen. Dit vergt de 

nodige samenwerking bij de ontwikkeling. Een 

gezamenlijk stedenbouwkundig plan (inclusief 

beeldkwaliteit) en inrichtingsplan voor het hele 

gebied zijn hiervoor gewenst. 

Uitzicht, kwaliteit op maaiveld, bezonning
Een van de kwaliteiten van Entrada is het uitzicht 

naar de skyline van Amsterdam en in de verte 

het open landschap van de Amstelscheg. Goede 

kwaliteit op maaiveldniveau moet daarentegen 

nog gemaakt worden. Kwalitatieve openbare 

ruimte creëren, het uitzicht optimaal benutten en 

tegelijkertijd een goede bezonning behouden – in 

Entrada zelf en voor de omgeving- zijn belangrijke 

ontwerpuitgangspunten.

De omgeving van Entrada biedt veel kwaliteit, maar de locatie zelf biedt weinig om op aan te haken. Om in 
Entrada te kunnen wonen moet allereerst geluidsoverlast van A10 en spoor omgebogen worden naar een goed 
woonmilieu en dienen goede verbindingen met de omgeving te worden gemaakt. Om er een geslaagde woonbuurt 
van te maken moet echter ook een sterke identiteit neergezet worden, verbonden met het station en de omgeving 
van Duivendrecht. Optimaal profiteren van het uitzicht, een interessante en groene openbare ruimte en goede 
bezonning zijn hierbij belangrijk.
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Entrada heeft de potentie om het beste van twee 

werelden te bieden:

- wonen dichtbij de stad, in een groene 

omgeving met voorzieningen

- goed bereikbaar met het OV, en ook met de 

auto ben je snel waar je wilt zijn

- stedelijk wonen, met sociale cohesie en 

menselijke maat

- gestapeld en in een bijzondere woning

- centraal gelegen en betaalbaar

Dit maakt Entrada straks geschikt voor mensen 

die enerzijds van stedelijk houden(gestapeld in 

hoge dichtheid, met de nodige voorzieningen 

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

binnen handbereik, goed bereikbaar en een 

hoogstedelijk centrum nabij)en anderzijds graag 

willen wonen in en dichtbij het groen. 

Door diversiteit aan woninggrootte en -typologie 

biedt Entrada mogelijkheden voor meerdere 

doelgroepen: young professionals die in de 

stedelijke regio werken en graag uitgaan in het 

centrum van Amsterdam, startende gezinnen die 

graag in de stad wonen maar toch de kinderen 

willen laten opgroeien in meer rust en ruimte, 

ouderen die de gezelligheid van veel mensen en 

voorzieningen om zich heen willen ervaren, maar 

wel op een plek waar je je buren kent. 

Hierbij past een ontwikkeling die de kwaliteiten van beide werelden ten volste benut. 
Het dynamische gevoel van een hoogstedelijke omgeving, gecombineerd met de dorpse 
kwaliteiten van een hechte gemeenschap en de kwaliteiten van een bijzondere woning in een 
groene omgeving.
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DEEL 2 | AMBITIES
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de ambities

DE METROPOLITANE 
WOONBUURT

COLLECTIEF
ruimte voor ontmoeten, 

delen van voorzieningen,
verantwoordelijkheid en 

betrokkenheid

GROEN & 
UITNODIGEND

een gezicht naar het station, 
een uitnodigend gebaar naar 

Duivendrecht,
een doorwaadbare campus

TOEKOMSTBESTENDIG
klimaatadaptief, 

sociaal duurzaam
innovatieve mobiliteit

GESTAPELD WONEN 
VOOR 

DIVERSE DOELGROEPEN
bijzondere woningen, 

eigen buitenruimte, 
eigen entree en gevoel 

van privacy
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De ambitie voor Entrada is die van een 

metropolitane woonbuurt. Een plek die het beste 

van twee werelden biedt, met zowel stadse als 

groene kleinstedelijke invloeden. Een sociale, 

groene en duurzame buurt waar het fijn wonen 

is, in hoge dichtheid en goed verbonden met 

de omgeving. Een samenhangende buurt die 

DE METROPOLITANE WOONBUURT

zowel aansluit bij de hoogstedelijke dynamiek 

van de omgeving als bij het groene karakter van 

Duivendrecht. Een gebied dat zich onderscheidt 

van andere nieuwbouwlocaties door een 

sterke eigen identiteit, met een opzet van losse 

gebouwen in het groen (campus).

Een metropolitane woonbuurt: vier ambities samen vormen Entrada: 

1. GROEN & UITNODIGEND, doorwaadbare groene campus

2. GESTAPELD WONEN voor een mix van doelgroepen

3. COLLECTIEF, ruimte voor ontmoeting en delen 

4. TOEKOMSTBESTENDIG, klimaatadaptief, sociaal en duurzame mobiliteit

Schets door Lucien Krol, La Mémé

TOEKOMSTBESTENDIG
klimaatadaptief, 

sociaal duurzaam
innovatieve mobiliteit
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1. GROEN EN UITNODIGEND
EEN GEZICHT NAAR HET STATION EN DE VAN DER MADEWEG,
EEN UITNODIGEND GEBAAR NAAR DUIVENDRECHT

Entrada is straks optimaal verbonden met de stad en de directe omgeving. Wonen in het groen 
is een belangrijke kwaliteit voor Duivendrecht en straks ook karakteristiek voor Entrada. 
Toekomstige bewoners van Entrada wonen straks in Duivendrecht in de buurt Entrada. De 
bewoners van Entrada komen graag in andere buurten in Duivendrecht en andersom wordt ook 
gebruik gemaakt van de faciliteiten die Entrada te bieden heeft.

Gericht op het station
Het beeld van Entrada vanuit de trein, metro 

en de A10 is interessant en uitnodigend. Een 

visitekaartje voor Duivendrecht. De ontwikkeling 

van Entrada richt zich op het station door een 

prettige en dynamische stationsomgeving met 

een prettigere onderdoorgang te realiseren.

CAMPUSOPSTELLING

FIJNE
DOORGANG

Verbonden met de wijk
De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in 

de samenhang en continuïteit met Duivendrecht. 

Losse bouwvolumes in het groen laten ruimte 

voor verbindingen met de omgeving. De parkach-

tige openbare ruimte hiertussen is uitnodigend, 

ontworpen met aandacht voor menselijke maat en 

schaal en heeft een hoge inrichtings- en gebruiks-

kwaliteit. Het gebied is voor een zeer groot deel 

autovrij met ondergronds parkeren. De openbare 

ruimte wordt een prettig verblijfsgebied voor 

voetganger en fietser. Dit geldt niet alleen voor 

Entrada zelf, maar ook voor de aangrenzende 

openbare ruimtes en het Blookermeer. De voorzie-

ningen in Entrada zijn een aanvulling op het aan-

bod in Duivendrecht, zodat mensen uitgenodigd 

worden ook van Entrada gebruik te maken.

EEN GEZICHT NAAR 
HET STATION EN DE 
VAN DER MADEWEG

referentiebeeld EFFEKT & karres + brands, Denemarken
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Groene oase
Wonen in Entrada is wonen in een groene 

omgeving. Dit is op verschillende schaalniveaus 

te beleven: in de groene openbare ruimte, 

in de kleinere ruimtes tussen de gebouwen 

(‘pocketparks’), in de gemeenschappelijke 

(buiten) ruimtes in de gebouwen en in de 

woningen zelf. Een grote schuifpui om het groene 

uitzicht naar binnen te halen, een groen terras als 

verlengde van de woonkamer, een pocketpark als 

GROEN
- IN DE WONING
- IN DE GEBOUWEN
- IN COLLECTIEVE POCKETPARKS
- IN DE CENTRALE OPENBARE RUIMTE
- IN DE OMGEVING

collectieve ontmoetingsplek, een speelplek voor 

kinderen en de groene openbare ruimte om te 

recreëren.

De openbare ruimte heeft een hoogwaardige 

kwaliteit, met grote bomen en beplanting voor 

verkoeling en ruimte voor water(infiltratie). 

Groen wordt ook geïntegreerd in de architectuur. 

Groene daken en terrassen helpen mee om de 

wijk klimaatbestendig te maken.

referentiebeeld EFFEKT, Denemarken
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BINNEN = 
BUITEN
Het terras als verlengde 

van de woonkamer, de 

collectieve daktuin voor 

de jaarlijkse borrel met 

de buren, de groene 

openbare ruimte waar 

alle buurkinderen samen 

voetballen...

referentiebeeld Superlofts, Amsterdam
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2. GESTAPELD WONEN VOOR 
DIVERSE DOELGROEPEN
LIVING APART & TOGETHER IN ENTRADA

In Entrada wordt straks gewoond in hoge dichtheid, maar met individuele kwaliteiten en 
condities. Met het gevoel van een eigen buitenruimte, uitzicht, opgang en voordeur is het 
er fijn wonen. De woningen zijn divers en bijzonder, net even wat anders dan standaard en 
echt iets om trots op te zijn. Dit maakt wonen in Entrada toekomstbestendig en aantrekkelijk 
voor onder andere young professionals, jonge stadse gezinnen en ouderen. 

Individuele kwaliteiten
Woningen in Entrada hebben een kwalitatieve 

(en collectieve) buitenruimte en een entree 

die eigen aanvoelt, passend bij de diverse en 

bijzondere woontypologieën. De woningen 

worden ontworpen vanuit de kwaliteit van de 

individuele woning en zijn op interessante wijze 

gestapeld.

FIJN 
WONEN

JE EIGEN BUITENRUIMTE
PRIVACY
TROTS

Gericht op differentiatie in doelgroepen 
en leefstijlen 
Elk type woning is gericht op de wensen van 

de doelgroep en biedt de doelgroep een 

verbijzondering in het wonen, passend bij het 

woonbudget. Bij alle woningen is aandacht voor 

extra ruime verdiepingshoogte, split levels en 

uitzicht aan meerdere zijdes.
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Bijzondere stapeling
De stapeling is zodanig dat er aandacht is 

voor de menselijke maat en schaal, de relatie 

van de individuele woning tot de collectieve 

ruimtes en een optimaal gebruik van de 

omgevingskwaliteiten (zoals, uitzicht, bezonning, 

luwte). Hiermee is de stapeling bijzonder van 

aard en kan deze verder uitgewerkt worden 

in woningclusters waarbij collectiviteit een rol 

speelt. Om dit te realiseren kunnen bijvoorbeeld 

prefab elementen (of units) gebruikt worden.

GEDACHT 
VANUIT DE 

UNIT

ZONNIGE 
BUITENRUIMTE 
OP MAAT

referentiebeeld MVRDV, Frankrijk
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De woningen in Entrada 

zijn divers en bijzonder, 

net even wat anders dan 

standaard en echt iets 

OM TROTS OP 
TE ZIJN

referentiebeeld de Loods Architecten en Adviseurs, Eikenburg, Eindhoven
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3. COLLECTIEF

Wonen in Entrada betekent wonen in een hechte gemeenschap, waar buren elkaar op een 
ongedwongen manier tegenkomen en een praatje kunnen maken. Ontmoeten staat in 
deze buurt centraal, zowel in de woongebouwen als in de groene openbare ruimte en in de 
overige faciliteiten die Entrada te bieden heeft. Entrada is een sociaal duurzame buurt waar 
men graag woont en verblijft.

Ruimte voor ontmoeten
De route van de openbare ruimte naar de 

voordeur is in Entrada niet anoniem, maar 

uitnodigend en gezellig, met ruimte voor een 

bloempot, een bankje en een praatje. Daar waar 

galerijen nodig zijn voor de ontsluiting van de 

woningen moeten deze meer zijn dan alleen 

de toegang tot de woningen; ‘de galerij als 

(opgetilde) straat’. 

ENTRADA WORDT GEEN ANONIEME STADSBUURT, 
MAAR EEN PLEK WAAR JE JE BUREN KENT

SAMEN 
BEREIK JE 
MEER

MENSELIJKE MAAT EN SCHAAL

dragen bij aan de levendigheid van het gebied 

overdag en ‘s avonds en zijn een aanvulling op de 

voorzieningen in Duivendrecht.

Slim delen
Entrada biedt bewoners collectieve ruimtes - 

binnen en buiten - als verlengde van de woning. 

Door ruimte en voorzieningen te delen kun je je 

luxe veroorloven die voor het zelfstandig wonend 

individu wellicht niet is weggelegd. Het is ook 

een leuke manier om met je buren in contact te 

komen!

De voorzieningen in Entrada zijn een aanvulling 

op het woonprogramma en zijn gericht 

op ontmoeten, zoals een coffee corner of 

kinderopvang. Ook werken aan huis of in co-

working ruimtes worden gestimuleerd. De 

commerciële en maatschappelijke voorzieningen 
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Aandacht voor de community
In de ontwikkeling van Entrada wordt 

extra aandacht besteed aan het vormen 

van een community. Dit kan bijvoorbeeld 

door toekomstige bewoners vroeg in het 

ontwerpproces te betrekken en mee te 

laten denken over het plan, door gedeelde 

voorzieningen aan te bieden, door gezamenlijk 

beheer van de buitenruimte, door woningen 

casco op te leveren zodat men betrokken is bij de 

afwerking en zich de woning eigen kan maken en 

door een gezonde mix van koop en huur aan te 

bieden.

Moke Architecten | 
collectiviteit

9 MOKE ArchitectenVisiepresentatie Weezenlanden Noord Fase 1

EIGENAARSCHAP:
VERANTWOORDELIJK 

& BETROKKEN

referentiebeeld EFFEKT, Denemarken
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WONEN IN 
EEN HECHTE 
GEMEENSCHAP, 
waar je je buren tegenkomt 

en een praatje kan maken

referentiebeeld VEGA Landskab, Nørrebrohus, Copenhagen
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EEN FIJNE PLEK OM OVER 
STRAAT TE GAAN

EEN PRETTIG 
LEEFKLIMAAT

4. TOEKOMSTBESTENDIG
EEN SOCIAAL DUURZAME BUURT MET PRETTIG LEEFKLIMAAT

De duurzaamheidprincipes van het Amstel Business Park Zuid gelden ook voor Entrada. Sociale 
duurzaamheid, innovatieve mobiliteit en een klimaatadaptieve leefomgeving zijn voor Entrada de 
speerpunten op het gebied van duurzaamheid.

Activeer de straat en organiseer 
interactie
De openbare ruimte in Entrada heeft een 

duidelijke functie en gebruik (sport, spel en 

ontmoeten) en voelt aan als een verlengde van 

de woning. De plinten aan de openbare ruimte 

zijn levendig, omdat er in gewoond wordt of 

omdat er voorzieningen te vinden zijn. Dit draagt 

bij aan sociale controle en veiligheid.

Maak leefbare en klimaatadaptieve 
openbare ruimte
Het vele groen in Entrada draagt bij aan een 

duurzame identiteit, zorgt voor een prettig 

en gezond leefklimaat en maakt Entrada 

klimaatbestendig en rainproof. Groene daken 

en terrassen zorgen voor een interessant 

daklandschap en bieden mogelijkheden voor 

de opvang en hergebruik van regenwater en 

natuurlijke koeling. De omgeving met o.a. 

het Blookermeer (Molensingel) wordt hierin 

betrokken.
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DUURZAME 
BEREIKBAARHEID

Bouw aan een leesbare en 
afwisselende stad 
Entrada heeft straks een eigen identiteit. 
Vanuit de trein zie je dit meteen!

Werk aan fossielvrije 
energievoorziening
Entrada wordt aardgasloos. Dat 
betekent dat gezocht moet worden naar 
een alternatieve energievoorziening. 

Ontwikkel flexibele en robuuste 
gebouwen 
Door bijvoorbeeld schakelbare 

woningen te maken kan Entrada 

inspelen op toekomstige veranderingen in de 

woonvraag. De gebouwen moeten gebruikt 

kunnen worden voor verschillende functies. 

Wonen (in de plint) moet te transformeren zijn 

naar maatschappelijke of commerciële functies. 

Werk aan innovatieve mobiliteit
De ontwikkeling van Entrada wordt verbonden 

aan het metrostation, aan langzaam 

verkeersroutes en gaat uit van een lage 

parkeernorm. Wandelen, fietsen en gebruik van 

het openbaar vervoer worden gestimuleerd. 

Door deelauto’s, gedeelde elektrische fietsen, 

elektrische oplaadpunten en aantrekkelijke 

fietsparkeervoorzieningen aan te bieden, 

kan men optimaal gebruik maken van de 

hyperbereikbaarheid van de locatie.
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DEEL 3 | RANDVOORWAARDEN
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Legenda Plan- en exploitatiegrens

RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN

Plangebied en exploitatiegebied
Om tot de gewenste kwalitatieve ontwikkeling 

van Entrada te komen moet verder gekeken 

worden dan naar het plangebied zelf. Dit grotere 

gebied noemen we het exploitatiegebied en 

dat hangt ruimtelijk, functioneel en financieel 

samen met het plangebied. Het gebied bestaat 

o.a. uit de zones aan het spoor, de A10, de Van 

der Madeweg, het stationsgebied en het gebied 

rondom Neptunus, Jupiter en het Blookermeer. 

De bebouwing wordt alleen gerealiseerd in het 

plangebied, waarbij de bouwgrens aangeeft tot 

waar bebouwing mag komen.
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Plangrens en exploitatiegrens
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Openbare ruimte
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Openbare ruimte
De openbare ruimte is een parkachtige, autovrije 

ruimte met verbinding naar de Van der Madeweg, 

naar het stationsgebied, en verbindingen naar 

de Slinger-Zonnehof ten noorden en zuiden van 

de Neptunus-flat. De bebouwing aan de zijde 

van het spoor, de Van der Madeweg en Neptunus 

bestaat uit tenminste twee clusters met minimaal 

één opening.

• Circa 50% van het bouwvlak is onbebouwd; 

minimaal de helft van het onbebouwde gebied 

is groen in de volle grond. De openbare ruimte is 

groen en uitnodigend en robuust ingericht. Zie 

ook de bijlage voor een toelichting op de verhou-

ding bebouwd/onbebouwd.

• Het groen draagt bij aan een klimaatbestendi-

ge openbare ruimte (grote bomen en weinig ver-

harding om hittestress tegen te gaan en ruimte 

voor tijdelijke waterberging, vertraagd afvoeren 

en infiltreren van regenwater) en voldoet aan de 

eisen van de gemeente en het waterschap.

• In geval van een verdiepte parkeergarage 

onder de openbare ruimte dient er op het dak 

van de parkeergarage een leeflaag gerealiseerd 

te worden met voldoende dekking voor bomen 

(minimaal 1,5 meter), beplanting (minimaal 0,60 

meter) en waterberging (infiltratiekratten e.d.).

• Het groen draagt ook bij aan het vergroten 

van de biodiversiteit.

• Het talud aan de Slinger (en daarmee ook de 

bestaande bomen) wordt gehandhaafd, tenzij bij 

de uitwerking van het PvE in de stedenbouwkun-

dige visie of vanuit groenbeheer dit ruimtelijk of 

beheersmatig niet wenselijk of haalbaar is. 

• De nieuwe maaiveldhoogte sluit aan bij de 

maaiveldhoogte bij het metrostation (ca. +0.5 

NAP). Bij een hoger maaiveld wordt de afstand tot 

het water te groot (waterpeil -2,5 NAP). Glooiin-

gen zijn mogelijk mits zij goed aansluiten op de 

omgeving.

• Voor een levendige en sociaal veilige open-

bare ruimte hebben alle woningen op de begane 

grond een voordeur aan de openbare ruimte. 

Centrale trappenhuizen hebben een entree aan 

de openbare ruimte.

• Routes door het gebied zijn sociaal veilig 

ontworpen en zijn voornamelijk gesitueerd langs 

plinten/bebouwing.

• Cruciale verbindingen voor langzaam verkeer 

zijn aangegeven op de kaart.

• De openbare ruimte in het gehele exploitatie-

gebied maakt deel uit van de planontwikkeling 

en wordt meegenomen in een inrichtingsplan in 

de vervolgfase. 
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Verkeer en parkeren
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Verkeer en parkeren
De ligging naast het metrostation Van der 

Madeweg maakt het gebied optimaal bereikbaar 

met openbaar vervoer. De ambitie is om in 

te zetten op zo veel mogelijk gebruik van het 

openbaar vervoer, de fiets en deelauto’s. 

• Het maaiveld is grotendeels autovrij met aan 

de randen ruimte voor laden en lossen en 

kort parkeren. Het gebied is toegankelijk voor 

nood- en hulpdiensten.

• Het gebied is openbaar (toegankelijk) en goed 

doorwaadbaar voor fietsers, voetgangers en 

mindervaliden. Verschillende fietsroutes in 

en aan het gebied leiden naar en van stati-

on Van der Madeweg en het dorpshartdoor 

het Zonnehof. Een nieuwe fietsbrug over de 

A10 is wenselijk en wordt nader onderzocht 

op haalbaarheid. Er is ook aandacht voor de 

bestaande onderdoorgang onder de A10.

• Het gebied wordt voor de auto vanaf de Van 

der Madeweg en de A10 ontsloten, maar er is 

geen doorgaand autoverkeer door het gebied. 

• Parkeren wordt volledig verdiept opgelost 

(t.o.v. het nieuwe maaiveldniveau) en is zo 

min mogelijk onder de openbare ruimte gesi-

tueerd. 

• Parkeergarages zijn gekoppeld, zodat de 

garages vanaf de Van der Madewegen de A10 

bereikbaar zijn.

• Bij de aansluiting op de Van der Madeweg 

moet er vanwege de langzaam verkeersver-

binding tussen metrostation Van der Made-

weg en Duivendrecht een verkeersveilige 

oplossing worden bedacht.

• De parkeernorm is maximaal 0,5 parkeerplaats 

per woning, met een maximum van 600 par-

keerplaatsen in totaal.

• Ten behoeve van een levendige plint wordt 

ingezet op een gemeenschappelijke fietsen-

berging in plaats van een individuele berging 

per woning in de plint (eis Bouwbesluit). Een 

gemeenschappelijke fietsenberging (toegan-

kelijk vanaf maaiveld) in combinatie met een 

inpandige berging bij de woning wordt als 

gelijkwaardig beschouwd met een individuele 

berging (5m2)per woning (> 50m2 go) con-

form het Bouwbesluit. De eisen die gesteld 

worden aan de fietsenberging (o.a. het aantal 

fietsen per woning) en aan de berging bij de 

woning moeten in de volgende fasenader 

uitgewerkt worden.

 • Innovatieve mobiliteit is een van de speerpun-

ten voor Entrada. In de volgende fase wordt 

hiervoor een mobiliteitsplan uitgewerkt als 

onderdeel van het stedenbouwkundig plan. 

Om overloop parkeren vanuit Entrada te 

voorkomen, wordt Entrada geen onderdeel 

van de blauwe zone en komen toekomstige 

bewoners dus ook niet in aanmerking voor 

een ontheffing van deze blauwe zone. Tevens 

zal in het mobiliteitsplan een voorstel wor-

den gedaan voor parkeerbeleid in de directe 

omgeving.
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Bouwgrens en rooilijnen
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Bouwgrens en rooilijnen

Spoorzijde en A10 (west en noord)

• De zijden aan het spoor en de A10 zijn 

belangrijke zichtzijdes; het gebied presenteert 

zich hier naar reizigers in de trein, metro en 

auto.

• Aan de noordzijde (A10) zijn geen adressen. 

Vanwege het geluid en de noordelijke 

oriëntatie is het onwenselijk hier publieke 

ruimte te maken.

• Aan de noordzijde (A10) van het plangebied 

is sprake van een vaste rooilijn op de rand van 

het water. 

 • Het huidige wateroppervlak moet worden 

gehandhaafd, de kade kan desgewenst 

worden aangepast passend bij de nieuwe 

gebouwen.

• Veiligheidszone van het spoor: 30 m vanaf de 

spoorweglijn.

Van der Madeweg (zuid) 

• Aan de Van der Madeweg ligt de rooilijn 

aan de straat om te zorgen voor een goede 

begeleiding van wandel- en fietsroutes. 

De aangegeven lijn is een uiterste 

bebouwingslijn. Bebouwing heeft hier een 

adres en actieve plint aan de straat. 

• Aan de Van der Madeweg liggen kabels 

en leidingen waar rekening mee moet 

worden gehouden. Op een later tijdstip 

in de ontwikkeling moeten de financiële 

consequenties en de wenselijkheid van 

verplaatsing van de kabels en leidingen 

onderzocht worden.

Zonnehof (oost) 

• Aan de oostzijde, langs de Slinger en de 

Neptunus-flat is een wisselende rooilijn 

mogelijk. De aangegeven lijn is een uiterste 

bebouwingslijn.

• Er is een minimale afstand van 40 meter 

tussen de nieuwbouw en de Neptunus-

flat; hiermee is ook voldoende ruimte voor 

(bestaande) bomen aan de Slinger en 

eventueel voor een nieuwe fietsroute over de 

A10.

• Het is wenselijk adressen aan deze zijde te 

maken. 
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Geluid 
Voor de nadere uitwerking is geluidsonderzoek 

nodig, met name om de ligging van 

grenswaarden en de werkelijke geluidsbelasting 

te bepalen. In het onderzoek moeten ook de 

effecten van de verschillende maatregelen voor 

geluidsreductie meegenomen worden. De positie 

van gebouwen, verdeling van het programma 

en de fasering spelen hierbij een belangrijke rol. 

Torens hebben dove gevels daar waar andere 

maatregelen niet voor voldoende geluidsreductie 

kunnen zorgen. Voor de lagere delen zijn 

meerdere opties denkbaar: o.a. gebouw als 

geluidsbarrière (dove gevel) aan het spoor en 

langs de A10 of een geluidsscherm aan het spoor 

en langs de A10.
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Variatie in bouwhoogte 

Hoogtezones en hoogteaccenten
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Bouwhoogte en hoogteaccenten
Uitgangspunt is een gebied met stedelijke 

uitstraling, passend bij de transformatie die 

zich voltrekt in de omliggende gebieden 

zoals Weespertrekvaart (Bajes Kwartier) en 

Amstel Business Park (Werkstad Overamstel). 

De bouwhoogtes in het gebied komen deels 

voort uit de gebiedscondities, zoals oriëntatie 

voor goede bezonning en geluid en ligging 

van belendende gebouwen, en deels uit 

ambities voor het gebied, zoals menselijke 

maat in de massageleding, een gebalanceerde 

massaverdeling en een gevarieerde 

hoogteopbouw. De bouwhoogte kent conform 

het raadsbesluit een opbouw in hoogte naar 

de spoorzone en A10-zone. In de zone aan de 

zuidoostzijde is de bebouwing gerelateerd 

aan de bestaande omgeving (de belendende 

gebouwen) en een goede bezonning. De op de 

tekening aangegeven grenzen van zones zijn 

indicatief en geven de verschillen in bouwhoogte 

weer.

• Het gebied heeft een campusachtige opzet 

van losse gebouwen of gebouwclusters in een 

parkachtige openbare ruimte.

• De bebouwing kent een grote variatie in 

bouwhoogtes (voor meer licht en lucht), 

zodat geen lange, hoge wanden of volumes 

ontstaan zonder menselijke maat.

• De basishoogte van de bebouwing is in zones 

aangegeven op de kaart:

 - In de zone zuidoostzijde geldt een   

  basishoogte 12 tot 20 meter

 - In de zone noordwestzijde geldt een 

  basishoogte 12 tot 40 meter

• Het gebied heeft maximaal 6 hoogteaccenten, 

waarvan maximaal één tot een bouwhoogte 

van 70 meter;

 - Zone oostzijde: zoekgebied voor    

  hoogteaccenten tot 30 meter

 - Zone zuidzijde: zoekgebied voor   

  hoogteaccenten tot 50 meter

 - Zone noordwestzijde: zoekgebied voor   

 hoogteaccenten tot 70 meter

• De bebouwing aan de A10 en het spoor 

schermt de openbare ruimte van Entrada af 

voor geluid, maar vormt geen lange, hoge 

wand zonder menselijke maat. Er is sprake van 

variatie in hoogte.

• De bebouwing bestaat uit herkenbare clusters 

(eventueel rondom een hoogteaccent).

• Er is sprake van menselijke maat in de 

massaopbouw: torens met setbacks, 

geaccentueerde plinten, verjonging/

vertrappingen; de bebouwing vertoont sterke 

verspringingen zodat er een dynamisch 

daklandschap ontstaat; hoogteaccenten zijn 

herkenbaar t.o.v. de overige gebouwdelen.

• Hoogteaccenten zijn verdeeld over het gebied 

en vallen niet binnen één hoogtezone.
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Plinten en entrees
Plinten en entrees dragen bij aan een actieve, 

sociaal veilige openbare ruimte. Er is sprake van 

een veelheid aan entrees, zodat de openbare 

ruimtes worden geactiveerd. Er wordt gezocht 

naar een menselijke maat in de clustering van 

woningen, zodat bewoners hun medebewoners 

kennen. Voorkeur gaat uit naar een maximum 

van circa 40 woningen op één opgang (met 

uitzondering van de hoogteaccenten).

• Plinten hebben een commerciële, een 

maatschappelijke of een woonfunctie met 

een minimale verdiepingshoogte van 4 meter.

• Aan de actieve zijde (openbare ruimte) zijn 

plinten transparant en uitnodigend. 

• (Fietsen)bergingen worden inpandig opgelost 

en zijn goed bereikbaar vanaf maaiveld.

• Aan de Van der Madeweg (zuidzijde) vormt 

de bebouwing een straatwand met actieve 

plinten.

• Woningen op de begane grond hebben een 

eigen voordeur aan de openbare ruimte.

• Er is extra aandacht voor de woningentree op 

de verdieping.
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PROGRAMMATISCHE RANDVOORWAARDEN

Totaal programma

Voorzieningen

 Commerciële & Maatschappelijke voorzieningen

Wonen

 Sociale huurwoningen*

  ≥ 50 m2 GO

 Middeldure huurwoningen en koopwoningen

  Klein: vrije hoogte woning ≥ 3,0 m

  Middel: ≥ 50 m2 GO

  Groot: ≥ 70 m2 GO

* Bij voorkeur gebouwd door een corporatie

100.000 BVO

15.000 BVO

 

85.000 BVO

 30%

 70%

  

Programma

Op basis van eerder uitgevoerde modellenstudies 

en de in de bijlage opgenomen notitie is 

een programma tot maximaal 100.000 m2 

bruto vloeroppervlak mogelijk op de locatie. 

Bij de uitwerking van het programma in een 

stedenbouwkundig ontwerp is het van belang 

om de kwaliteit die met het programma van 

eisen wordt beoogd als randvoorwaarde mee te 

nemen.

Verdere uitwerking van het programma 

in omvang, type functies en woningen 

vindt plaats in de volgende fase waarin het 

programma van eisen wordt uitgewerkt in een 

stedenbouwkundig ontwerp. Hiervoor dient 

onderzoek te worden gedaan naar wenselijke 

voorzieningen in Entrada, in relatie tot de 

bestaande voorzieningen in Duivendrecht 

en mogelijke nieuwe voorzieningen in de 

omliggende ontwikkelgebieden als Amstel 

Business Park.
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1.  CONTEXT

2.  HARD SITE CONDITIONS

3.  SOFT CONDITIONS

4.  URBAN CONCEPTS
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LOCATION | CONTEXT

METRO STATION

A10 HIGHWAY

DUIVENDRECHT

BAJES QUARTER
AMSTEL QUARTER

AMSTEL BUSINESS PARK



CONTEXT | POSITIONING

Entrada is well connected on the regional 

and city scale.

> density fits the location
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Op de afbeeldingen op deze pagina 
zijn de kenmerken van de huidige 
situatie weergegeven. Zo zijn de 
kabels en leidingen en de hoogte 
verschillen op en rondom Entrada zijn 
in kaart gebracht. Er zijn verschillende 
eigenaren in het gebied zoals aan-
gegeven in de kadasterkaart. De kaart 
met de verkeerssituatie laat zien hoe 
de wegen langs Entrada lopen, zonder 
dat deze met Entrada verbonden zijn. 
De kaarten met de rode contouren 
laten zien hoe de geluidsbelasting  
van het treinverkeer en de A10 op  
en rondom Entrada is. 

Ruimtelijke context
 
Analyse huidige situatie

CONTEXT | ISLANDS

Slopes around the area isolate the area 

from the surroundings (visually and 

physically)



CONTEXT | ISLANDS 

Neighbourhood scale: diff erent islands

Discontinuity in spatial confi guration and quality.



CONTEXT | NEIGHBOURHOOD SCALE

Isolated from the direct surroundings.

> it is hard to make a qualitative connection 

to the direct surroundings



CONTEXT | DUIVENDRECHT 

Living quality / family life:

private garden / terrace;  

ameneties at walking distance; 

playgrounds;  

green;

school and facilities



CONTEXT | AMSTEL BUSINESS PARK



CONTEXT | AMSTEL BUSINESS PARK

The ABP will transform into 

a dense and high quality 

urban area



 CONCLUSIONS

Entrada is an island in its surroundings,

yet very well connected to the metropolitan area of Amsterdam.

Therefore, considering the growth and market demands in the MRA

we believe high density fits this location.

However, we need to create urban quality within the area itself.



HARD CONDITIONS

Basic conditions we need to take into account in order to make this 

area suitable for living.



Noise pollution TRAIN traffi  c: 

Entire area is above preferred limit value; 
Edge is above limit value

Noise pollution CAR traffi  c (A10)

Entire area is above the preferred limit 
value, below the limit value
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Analyse huidige situatie

29

300

500

200

400

600

700

100

+2,00 m

+4,00 m

+2,00 m

+0,00 m

+4,00 m

+0,00 m

+0,00 m

+
7
,5

0
 m

Kadasterkaart Verkeer

HoogtekaartKabels en Leidingen

100/300/500 

700 

200

400 + 600

T

M

M

M

M

M

Geluidsbelasting snelweg A10

T

M

M

M

M

M

M

Geluidsbelasting treinverkeer

Midden-/laagspanning
Data 
Water

Riool
Gas

55 - 59 dB
60 - 64 dB

65 - 69 dB

70 - 74 dB

>= 75 dB

T50 - 54 dB
55 - 59 dB

50 - 64 dB

65 - 69 dB

>= 70 dB

 28

Op de afbeeldingen op deze pagina 
zijn de kenmerken van de huidige 
situatie weergegeven. Zo zijn de 
kabels en leidingen en de hoogte 
verschillen op en rondom Entrada zijn 
in kaart gebracht. Er zijn verschillende 
eigenaren in het gebied zoals aan-
gegeven in de kadasterkaart. De kaart 
met de verkeerssituatie laat zien hoe 
de wegen langs Entrada lopen, zonder 
dat deze met Entrada verbonden zijn. 
De kaarten met de rode contouren 
laten zien hoe de geluidsbelasting  
van het treinverkeer en de A10 op  
en rondom Entrada is. 

Ruimtelijke context
 
Analyse huidige situatie

Consequences for living:

• Option A: development as sound 

barrier on the north and west side *

• Option B: noise barriers & 

development with a soundproof 

facade 

ATTENTION: *Noise pollution Van der 

Made weg unknown; Prognoses noise 

pollution due to the possibility of future 

increase in traffi  c.

HARD CONDITIONS | NOISE POLLUTION
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Op de afbeeldingen op deze pagina 
zijn de kenmerken van de huidige 
situatie weergegeven. Zo zijn de 
kabels en leidingen en de hoogte 
verschillen op en rondom Entrada zijn 
in kaart gebracht. Er zijn verschillende 
eigenaren in het gebied zoals aan-
gegeven in de kadasterkaart. De kaart 
met de verkeerssituatie laat zien hoe 
de wegen langs Entrada lopen, zonder 
dat deze met Entrada verbonden zijn. 
De kaarten met de rode contouren 
laten zien hoe de geluidsbelasting  
van het treinverkeer en de A10 op  
en rondom Entrada is. 

Ruimtelijke context
 
Analyse huidige situatie

HARD CONDITIONS | UNDERGROUND INFRASTRUCTURE

The sewer pipe to the southeast edge of the area 

concerns a main pressure pipe.
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Op de afbeeldingen op deze pagina 
zijn de kenmerken van de huidige 
situatie weergegeven. Zo zijn de 
kabels en leidingen en de hoogte 
verschillen op en rondom Entrada zijn 
in kaart gebracht. Er zijn verschillende 
eigenaren in het gebied zoals aan-
gegeven in de kadasterkaart. De kaart 
met de verkeerssituatie laat zien hoe 
de wegen langs Entrada lopen, zonder 
dat deze met Entrada verbonden zijn. 
De kaarten met de rode contouren 
laten zien hoe de geluidsbelasting  
van het treinverkeer en de A10 op  
en rondom Entrada is. 

Ruimtelijke context
 
Analyse huidige situatie

HARD CONDITIONS | PROPERTY OWNERSHIP

The property in the area is divided over 

several owners. The roads in the area are 

part of a co-ownership agreement and are 

managed by the Association of owners 

(VVE).



HARD CONDITIONS | PROGRAM

TOTAL           100.000 GFA

RESIDENTIAL        85.OOO GFA

  30% SOCIAL

  70 % RENT (MID&EXPENSIVE /OWNERSHIP)

COMMERCIAL         10.000 GFA

  20% OFFICES

  20% RETAIL

  20% LEISURE

  40% HOTEL 

PUBLIC FUNCTIONS      5.000  GFA



CONDITIONS | AMBITIONS FOR THE DEVELOPMENT

6. Develop flexible and robust buildings5.Build a readable and divers city4. Create livable and climate-adaptive public space

3. Work on fossil-free energy supply2. Work on innovative mobility1. Activate the street and organize interaction



SOUNDOWNERSHIP SUN

SITE CONDITIONS  | DEVELOPMENT PRINCIPLES



VAN DER MADEWEG

SITE CONDITIONS | DEVELOPMENT PRINCIPLES

STATIONACCESSIBILITY



SITE CONDITIONS | DEVELOPMENT PRINCIPLES

VIEWS GROUND CONDITION



SOFT CONDITIONS

What kind of place do we want to make?

• Community: target groups

• Living quality: dwelling vs public space

• Flexibility: adaptivity

• Sense of place: identity



SOFT CONDITIONS | TARGET GROUP

Urban families

Young professionals

Seniors

Singles



SOFT CONDITIONS | TARGET GROUP

Healthy livestyle

Creative

Commute by train

Amenities on cycling or 

walking distances

city consumers

Culture minded



SOFT CONDITIONS | COMMUNITY

What kind of community can evolve here....



SOFT CONDITIONS | LIVING QUALITY



SOFT CONDITIONS | SENSE OF PLACE

?



CONCEPT: METROPOLITAN VILLAGE

an area with .....

amenities in walking distance
places to meet 

diversity of traget groups-households 
a strong sens of place



NOISE BARRIEROWNERSHIP SUN

VIEWSVAN DER MADEWEG STATION
GROUND CONDITIONS

ACCESSIBILITY

ENTRADA | DEVELOPMENT PRINCIPLES



METROPOLITAN VILLAGE

Spatial concept adressing different site conditions

Model 1. Vertical Village

Model 2. Urban Maze  

 Model 3. Superblock    



MODEL 1 | VERTICAL VILLAGE

Sketch Lucien Kroll



VERTICAL VILLAGE | MONTREAL



VERTICAL VILLAGE | LILLE 



MODEL 1 | VERTICAL VILLAGE



VERTICAL VILLAGE | SCHEME

4 Separate developments possible.

Adressing all 4 edge conditions and creating maximum quality 
within the site. Optimizing the orientation for sun and views.

Slow lane from A10 through the diagonal; connections to and 
from the Van der Madeweg at the edges. 

Different typologies within the building complex. 



MODEL 2 | URBAN MAZE

Nolli map
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 Les bandes s’implantent parallèle-
ment à l’avenue de la Couronne, intégrant 
le manège et offrant des percées sur le front 
bâti conservé de la caserne. Ces anciens bâti-
ments font office de barrière entre l’îlot et le 
boulevard du Général Jacques, ce rôle étant 
rempli coté Couronne par les immeubles de 
bureau. 
Cette mise à distance, en restant perméable à 
la vue comme à la circulation, permet dans ce 
contexte d’éviter la condition d’archipel isolé 
au milieu des automobiles qui est ressentie à 
Lille. Ici, en plus de conserver une bonne inté-
gration au quartier à l’arrière, l’îlot semble plus 
proche de son environnement urbain. Cepen-
dant, l’emplacement des casernes ne possède 
pas  d’éléments aussi influents que la prox-
imité du parc, du cimetière et d’Euralille, mais 
les constructions assez hautes font écho aux 
barres de logements situées de l’autre coté de 
la voie de chemin de fer.

   Le principe urbanistique de Xaveer 
de Geyter en perturbant l’organisation en 
bande des bâtiments par de nombreux amé-
nagements paysagers, jusqu’à ne plus ressen-
tir les bandes, permet de combiner une densité 
plutôt élevée de logement avec une impres-
sion d’espace. Le système apparaît égale-
ment comme très intéressant dans l’optique 
d’une collaboration entre divers architectes, 
les bandes assurant une certaine cohésion de 
l’ensemble tout en permettant l’indépendance 
de chaque entité. Parmi les avantages de ce 
type d’urbanisme, on peut également citer une 
facilité quand au traitement des vues et des 
circulations différenciées, permettant une mix-
ité des usages.
Cependant, l’îlot Saint-Maurice à Lille semble  
peiner à remplir ces surfaces commerciales et 
malgré la qualité de vie potentielle proposée, 
l’omniprésence d’axes routiers importants et 
le profil atypique du lieu laisse une impression 
d’isolement et de parenthèse unique dans le 
tissu urbain, sans parvenir à faire véritable-
ment parti de celui-ci.

Collage critique, conclusion

URBAN MAZE | LILLE 

Xaveer de Geyter, Lille, Saint Maurice



STRIPS & STREETS |URBAN MAZE | REFERENCES



MODEL 2  | URBAN MAZE



URBAN MAZE | SCHEME 

4 Separate developments possible.

Creating ground quality with streets and courtyards. 
Position highrise for maximum sunlight on the ground, 
taking full advantage of the surrounding views.

Slow lane from A10 over the diagonal; connection to and from 
the Van der Madeweg at the edges. Efficient parking within the 
16 meter grid.

Highrise and low rise typologies: patio



MODEL 3  | SUPER BLOCK



SUPER BLOCK  |  REFERENCES



SUPER BLOCK  |  SCHEME



SUPER BLOCK  |  SCHEME

4 Separate developments.

A central mainstreet through the diagonal connects 
to the station square creating two super blocks. The 
interior of the blocks are collective greenspaces.

Slow lane from A10 through the diagonal gives access to 
the different parking;  Connections to and from the Van der 
Madeweg at the edges.

Different building typologies: corridor, galery 
appartments etc.



MODELS  |  PARKING 



PARKING  |  EFFICIENT EN SUSTAINABLE

collective solutions.....Work on innovative mobility
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ENTRADA

CONCEPT

13 NOVEMBER 2018

LESSONS LEARNED
 FIRST STEP TO DEVELOPMENT PRINCIPLES



1.  SPATIAL CONDITIONS

2.  PHASING

3.  PROGRAM

4.  COLLABORATION

CONTENT



SPATIAL CONDITIONS

1. Plot boundaries

2.  Sound

3.  Accessibility & Parking

4.  Connection to the context

5.  Surface level

6. Building heights

7. Urban Quality: Public space 



SPATIAL CONDITIONS | PLOT BOUNDARIES

Which boundaries do we need to take into account?
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Op de afbeeldingen op deze pagina 
zijn de kenmerken van de huidige 
situatie weergegeven. Zo zijn de 
kabels en leidingen en de hoogte 
verschillen op en rondom Entrada zijn 
in kaart gebracht. Er zijn verschillende 
eigenaren in het gebied zoals aan-
gegeven in de kadasterkaart. De kaart 
met de verkeerssituatie laat zien hoe 
de wegen langs Entrada lopen, zonder 
dat deze met Entrada verbonden zijn. 
De kaarten met de rode contouren 
laten zien hoe de geluidsbelasting  
van het treinverkeer en de A10 op  
en rondom Entrada is. 

Ruimtelijke context
 
Analyse huidige situatie



• Safety limit: 30 m from railroad

• Levels of noise pollution: Train - extreme limit 
value < 68 dB; Road - extreme limit value < 63 
dB)

• The current amount of water should be 
maintained; the water edge vorms the 
building boundary along the A10 & the 
railway.

• At the Van der Madeweg there are cabels and 
pipes that should be taken into consideration 
(costs to move them)

• Minimal distance of new buildings to 
Neptunus building.

SPATIAL CONDITIONS | PLOT BOUNDARIES

SCHEME MAXIMUM BUILDABLE AREA



SPATIAL CONDITIONS | SOUND

Which sound measures are needed to make Entrada suitable as residential area?



SPATIAL CONDITIONS | SOUND

GENERAL REMARKS: 

- A sound study is necessary for the development of the urban plan
- The sollution for sound barrier is an important factor in phasing possibilities.

1 2

• Option 1: buildings as sound barrier (deaf 
facade) towers with deaf facade

• Option 2: sound screen + towers with deaf 
facade

SCHEMES SOUND BARRIER



SPATIAL CONDITIONS | ACCESSIBILITY & PARKING

How can we offer residents of Entrada direct access to the A10 and Van der Madeweg, whilst 
simultenaously blocking other traffic?  Can we create sufficient car parking spaces, without 

parking underneath the public space?



SPATIAL CONDITIONS | ACCESSIBILITY & PARKING

• Two accesses:  A10 &  Van der Madeweg

• Connection to both access points through 
parking garage.

• Area is accessable for emergency services 
(diagonal).

• Location access point at the Van der Madeweg 
is to be investigated in relation to traffic 
(safety)

• Parking garages connect two by two to 
facilitate access to A10 & Van der Madeweg; 
and to facilitated double use (residents & 
visitors)

• Parking is positioned under buildings and not 
under public space:  maximize green quality & 
climate adaptation possibilities.

• Bicycle pads along the plan area; and route 
through the area.

SCHEME ACCESSIBILITY & PARKING

REPLACE?



SPATIAL CONDITIONS | CONNECTION TO CONTEXT

SLINGER

green quality (hill, large trees), 
important for Neptunus building

VAN DER MADEWEG

wide access road
green profile

important route to station

STATION

important factor in the 
development of Entrada

How to connect Entrada to its surroundings?

RAILROAD / A10

little quality of public space
(noise pollution & shadow)



SCHEME CONNECTION TO CONTEXT

SPATIAL CONDITIONS | CONNECTION TO CONTEXT

• VAN DER MADEWEG: create a street facade 
with a lively plinth (commercial facilities and 
entrances) for safe passage to the station.

• SLINGER: embrace the green quality >  keep 
the trees in the green hill.

• RAILROAD / A10: build at the water edge.

• STATION: create a lively station square, with 
commercial facilities (lively plinth) and 
entrances.



SPATIAL CONDITIONS | SURFACE LEVEL

Which surface level would be best to connect Entrada to its surroundings?



SPATIAL CONDITIONS | SURFACE LEVEL: OPTION 1. 

GENERAL REMARKS: 

- Raising the entire surface level to +0.5 m creates easier access to the A10 and Van der Madeweg
- The parking garage can be used to raise the entire level from -1 to +0.5 NAP

+0.5 m

VAN DER MADEWEG

> easy access to Van der Madeweg

DE SLINGER

adresses and lively plinth at groundlevel (+0.5 
NAP)



SPATIAL CONDITIONS | SURFACE LEVEL: OPTION 2.

VAN DER MADEWEG

> easy access to Van der Madeweg at high point

DE SLINGER

> bike path on the hill, 
adresses and lively plinth at groundlevel

+0.5 m +2 m

GENERAL REMARKS: 

- Interesting height diff erences within the plan can help distinguish between public and collective spaces



SPATIAL CONDITIONS | SURFACE LEVEL

EXIT A10

RAILROAD

GENERAL REMARKS: 

- Difference between ground level and water level must be taken into account



SPATIAL CONDITIONS | BUILDING HEIGHTS

What should be the maximum building height for Entrada, 

taking into consideration the surroundings of Duivendrecht and the living quality in Entrada?



SCHEME BUILDING HEIGHTS

SPATIAL CONDITIONS | BUILDING HEIGHTS

• Differentiation between high-rise (accents) 
and base (low-rise)

•  base height at the Duivendrecht-side must be 
lower than Neptunus-building > 3-5 layers

• base height at A10 / train can be higher to 
make a sound barrier > 5-8 layers

• maximum of 5 height accents

• introduce human scale: towers with setbacks, 
accentuated plinth, ...



SPATIAL CONDITIONS | PUBLIC SPACE

What kind of ground conditions and public space do we want for Entrada?



SCHEMES PUBLIC SPACE

SPATIAL CONDITIONS | PUBLIC SPACE

LARGE PARK SEQUENCE OF PUBLIC AND COLLECTIVE SPACES

• max. 40% built space

• public space must be surrounded by 
entrances and lively plinths 

• noise, shadow and wind must be studied for 
the design of public space

• make sure the public spaces have a clear use

• Typology of public space suitable:  park like 
space or sequence of public and collective 
spaces.



PHASING

Is it possible to develop the location step by step? And what if in the end only parts of the plan are executed?

All models are based on current ownership lines to enable seperate development, however:

- the sound barrier must be created (first)

- the connected parking garages work best if developed two by two

- (every phase of ) Entrada needs a critical mass to offer an interesting living environment 

- the best way to put Entrada on the map is to market and develop is as a whole



PROGRAM

Is the program of 100.000 m2 GFA on this location feasible?

105.000 m2 GFA 90.000 m2 GFA 100.000 m2 GFA



PROGRAM | MODEL 1 (A)

- Dark spaces on level 1 and 2: ~ 9.000 m2

- Dark spaces on plinth: ~ 4.500 m2 (suitable for storage)

Plinth: 3 layers

TOTAL GFA            105.000 m2

SUITABLE FOR HOUSING      74.000 m2

 layer 1 to 3           9.000 m2

 other layers           65.000 m2

SUITABLE FOR STORAGE, BIKE PARKING 4.500 m2

SUITABLE FOR FACILITIES*     25.500 m2

* only 15.000 m2 facilities needed

REALISTIC GFA          95.500 m2



PROGRAM | MODEL 2

TOTAL GFA            90.000 m2

SUITABLE FOR HOUSING      80.160 m2

SUITABLE FOR OTHER FUNCTIONS* 9.840 m2

*  suitable for public or commercial facilities, 

storage and bike parking



PROGRAM | MODEL 3 (B) - 130.000 m2

June 09:00 June 12:00 June 15:00

March/September  12:00March/September 09:00 March/September  15:00



MODEL B | MODEL 3 (B) - 100.000 m2

June 09:00 June 12:00 June 15:00

March/September  12:00March/September 09:00 March/September  15:00



PROGRAM | DIVISION

TOTAL           100.000 GFA

FACILITIES           15.000 GFA

COMMERCIAL FACILITIES     7.500 GFA

PUBLIC FUNCTIONS (7%)     7.500 GFA

RESIDENTIAL         85.000 GFA

  30% SOCIAL*

  70% MID & EXPENSIVE RENT, OWNERSHIP

* Preferably build by corporations



PROGRAM | RESIDENTIAL

SOCIAL HOUSES        ≥ 50 m2 UFA*

MID & EXPENSIVE RENT / OWNERSHIP

max. 30% SMALL        height from floor to ceiling ≥ 3,5 m

max. 45% MID         ≥ 50 m2 UFA*

min. 25% LARGE        ≥ 70 m2 UFA*

* UFA = Usable Floor Area (gebruiksoppervlakte)



COLLABORATION

Can the current ownership division serve as a good base for the development of Entrada?

YES

- all the models take the current ownership into account

- the plot division creates an interesting pattern for plublic space

HOWEVER

- collaboration is necessary for accessibility

- collaboration makes parking solutions easier and more efficient

- the sound conditions make phasing complex



COLLABORATION

Entrada needs a strong identity, as the site offers little quality by itself

ENTRADA NEEDS COHERENCY

The site is too small and the division to complex to establish coherency through a grid of streets and blocks

ENTRADA NEEDS AN URBAN PLAN
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ENTRADA
13 NOVEMBER 2018

MODEL A & B



1.  DEVELOPMENT PRINCIPLES

2.  URBAN CONCEPT MODELS 

CONTENT



NOISE BARRIEROWNERSHIP SUN

VIEWSVAN DER MADEWEG RELATION TO THE CONTEXTGROUND CONDITIONS

ACCESSIBILITY & PARKING

ENTRADA | DEVELOPMENT PRINCIPLES



RESEARCH

1. Public space (typology & quality)

2. Relation to context

3. Parking facility and accessibility

4. Sun study

5. Noise (barrier)

6. Housing typology & target groups

7. Phasing

8. Program and development per plot



ENTRADA | PROGRAM 

TOTAL           100.000 GFA

RESIDENTIAL        85.OOO GFA

  30% SOCIAL

  70 % RENT (MID&EXPENSIVE /OWNERSHIP)

COMMERCIAL         10.000 GFA

  20% OFFICES

  20% RETAIL

  20% LEISURE

  40% HOTEL 

PUBLIC FUNCTIONS      5.000  GFA



SOFT CONDITIONS

What kind of place do we want to make?

• Community: diversity of target groups and amenities

• Living quality: dwelling and public space (sun, noise, green)

• Strong sense of place: identity

• Sustainable: mobility (shared parking, slowtraffic), energy, climate adaptation, flexibility



CONCEPT: METROPOLITAN VILLAGE

Spatial concept addressing different site conditions and generating different living qualities

MODEL A: 

Addressing the 4 edge conditions and connecting to the spatial qualities of Duivendrecht

MODEL B: 

Creating an own interior spatial quality 



MODEL A 

Sketch Lucien Kroll



MODEL A



MODEL A | PLAN

Public Space: Green space, small squares

Livable groundconditions

Relation to context: 

Public plinth

Typology

Diversity of target groups

Sustainability

+++  

+++ 

+++

+++ 

++

++

+++



MODEL A | SECTIONS
A

b

a

B

section Aa

section Bb



MODEL A| PARKING

+++  

++ 

+++   
 

++

++

Parking mostly under buildings- not under 
public space

Public and private ownership 
distinguishable

Accessability for emergency services and 
temporary acces

Parking efficiency vs building composition 

Dubbel use



MODEL A | NOISE

+++  

+++ 

+++   
 
+++

building is noise barrier

Connecting spaces have no effect op noise

Buildings free from noise 

Public space free from noise



MODEL A | SUN

March/September  12:00

June 09:00 June 12:00 June 15:00

March/September 09:00 March/September  15:00



MODEL A | PROGRAM

MODEL A:   ~ 105.000 m2 GFA      
     Built space: ~ 38 %
     Unbuilt space: ~ 62 %

TOTAL PROGRAM: ~ 96.000 m2 GFA
PLINTH: ~ 13.500 m2 GFA

Dark spaces on level 1 and 2: ~ 9.000 m2 



MODEL A | REFERENCES



MODEL B  



MODEL B 



MODEL B | PLAN

Public Space: Green space, small squares

Livable groundconditions

Relation to context: 

Public plinth

Typology

Diversity of target groups

Sustainability

+ 

++ 

+

+++ 

++

+

+



MODEL B | SECTIONS

b

section Aa

section Bb

A

a

B



MODEL B | PARKING

++  

++ 

+++   
 

+++

++

Parking mostly under buildings & 
collective space - not under public space

Public and private ownership 
distinguishable

Accessability for emergency services and 
temporary acces

Parking efficiency vs building composition 

Dubbel use



MODLE B | NOISE

+++  

+++   
 
++

building is noise barrier

Buildings free from noise 

Public space free from noise



MODEL B 1 | SUN
June 09:00 June 12:00 June 15:00

March/September  12:00March/September 09:00 March/September  15:00



MODEL B 2 | SUN
June 09:00 June 12:00 June 15:00

March/September  12:00March/September 09:00 March/September  15:00



MODEL B1:   ~ 130.000 m2 GFA      
     Built space: ~ 37 %
     Unbuilt space: ~ 63 %

MODEL B2:   ~ 100.000 m2 GFA      
     Built space: ~ 37 %
     Unbuilt space: ~ 63 %

MODEL B | PROGRAM
TOTAL PROGRAM: ~100.000 m2 GFA
PLINTH: ~ 14.000 m2 GFA



MODEL B  |  REFERENCES
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1. Inleiding 
Entrada is een interessante en kansrijke locatie voor transformatie. Momenteel is 
Entrada een verouderd kantorengebied  waar mensen alleen komen om te 

werken. De ligging biedt veel potentie voor de transformatie; dicht bij de 
voorzieningen van Duivendrecht, terwijl Amsterdam ook binnen handbereik ligt. 
Met de metro, waarvan het station om de hoek ligt of met de fiets. 

 
In december 2017 is hiervoor de eerste stap gezet. Toen heeft de gemeenteraad 

van Ouder-Amstel besloten om Entrada te transformeren van kantoren naar een 
stedelijk woongebied. Binnen de metropoolregio ligt er een grote 
woningbouwopgave. Met het besluit om Entrada te transformeren naar een 

stedelijk woonmilieu kan worden voorzien in de grote woningbehoefte. Daarnaast 
zorgt de toename van woningen voor meer draagkracht in Duivendrecht. Er zal 

meer reuring ontstaan wat de sociale veiligheid en cohesie ten goede komt. 
 
In april is er een intentieverklaring getekend door alle partijen om te komen tot 

een samenwerkingsovereenkomst en een programma van eisen (hierna: PvE) op 
te stellen. Het PvE zal op 28 mei en 6 juni ter besluitvorming van de 

gemeenteraad voorliggen. Na besluitvorming zal er een stedenbouwkundige visie 
worden opgesteld.   
 

Dit communicatieplan beschrijft de aanpak van de gemeente om actief in- en 
externe doelgroepen te informeren en te betrekken bij de planvorming.  

 

2. Doelstelling 
Entrada is een gebied met veel kwaliteiten, naast een metrostation en dichtbij 
het centrum van Amsterdam. Door het kantorengebied Entrada te transformeren 

naar woongebied speelt de gemeente in op de behoefte naar meer woonruimte. 
De gemeente werkt hierbij intensief samen met de grondeigenaren die willen 

investeren in het gebied. In steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn 
ontwikkelingen op deze schaal niet onbekend, Duivendrecht kent deze echter 
niet. Als gemeente vinden wij het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan 

en daarbij omwonende, betrokkenen en andere belangrijke stakeholders goed te 
informeren over en te betrekken bij het proces. Om goed invulling te kunnen 

geven aan de woningbehoefte is het van belang ook toekomstige bewoners te 
interesseren en betrekken bij het proces. Echter zal dit vooralsnog meer op het 
pad van de grondeigenaren liggen, zij hebben de kennis opgedaan vanuit de 

woningmarkt. In de positionering van het gebied en het vroegtijdig betrekken 
van toekomstige bewoners zullen de gemeente en grondeigenaren samen 

optrekken.  
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3. Boodschap 

 
 

4. Doelgroep 
Er zijn diverse doelgroepen en het is goed om die in beeld te hebben en per 
doelgroep te kijken welke aanpak nodig is. Een inwoner van Duivendrecht wil de 

veranderingen weten voor de huidige woonomgeving en de gevolgen daarvan, 
terwijl een toekomstige inwoner juist wil weten wanneer en wat er gebouwd gaat 

worden om er mogelijk te gaan wonen.  
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Beslissers 
• Gemeente Ouder-Amstel: college b&w en gemeenteraad 

• Grondeigenaren: 3t Vastgoed, Built tot Build/FRAM, Entrada-Duivendrecht 
Property BV en Wonam 

 
Direct betrokkenen 

• Klankbordgroep (zie hoofdstuk participatie) 

• Omwonenden van Entrada, zoals bewoners van de Zonnehof (vooral 
Neptunes en Jupiter) en de Kruidenbuurt 

• Toekomstige/potentiële bewoners van Entrada 
• Toekomstige ondernemers/bedrijven 
• Woningcorporatie(s) 

 
Indirect betrokkenen 

• Overige bewoners Ouder-Amstel, met specifieke aandacht voor bewoners 
van Duivendrecht 

• Werknemers van bedrijven op Entrada 

 
Overige doelgroepen 

• Vertegenwoordigers van de media; lokaal en regionaal 
• Maatschappelijke organisaties 

• (Sport)verenigingen 

5. Strategie 
De gemeente draagt samen met de grondeigenaren de verantwoordelijkheid voor 
het project. De gemeente is verantwoordelijk voor de communicatie richting haar 

inwoners. De strategie daarvoor is onder te verdelen in drie categorieën. Deze 
staan hieronder beschreven.  
 

1: Kennis vergroten 
- kennis vergroten bij omwonenden, betrokkenen en potentiele nieuwe 

bewoners van Entrada over het project, het proces en de procedures;  
- betrokkenheid vanuit alle doelgroepen bij het project; 
- betrokkenheid vanuit de gemeenteraad; 

- betrokkenheid vanuit de klankbordgroep. 
 

2: Meenemen in het proces 
- waarom wil de gemeente hier woningen/voorzieningen realiseren; 
- wat de opgave is waar rekening mee gehouden moet worden 

(bijvoorbeeld bouwhoogte, maximaal programma, relatie omgeving); 
- bekendheid geven aan bijeenkomsten voor omwonenden, betrokkenen 

en potentiele bewoners van Entrada. 
 
3: Enthousiasme creëren 

- welke rol hebben mensen zelf in dit traject; 
- doelgroepen enthousiast maken voor Entrada. 
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De communicatieaandachtspunten voor nu zijn: 
• bestuurlijke procedures; 

• besluiten van de gemeenteraad; 
• een bouwhoogte die hoger is dan men gewend is; 

• een maximaal programma van 100.000 m2 bruto vloeroppervlakte wat als 
heel veel ervaren kan worden; 

• past stedelijke woningbouw wel in het dorpse Duivendrecht; 

• verdeeldheid binnen de klankbordgroep (zie hoofdstuk Participatie) tussen 
huidige inwoners van Duivendrecht en toekomstige bewoners; 

• besluiten van grondeigenaren. 
 
Aandachtspunt voor de toekomst – branding en naamgeving 

Het gebied heet nu Entrada. Entrada wordt nu verbonden aan kantoorgebouwen, 
dus het is wenselijk om in de toekomst met een nieuwe naam en te werken aan 

de branding van dit nieuwe woongebied. Als dit in de toekomst geen Entrada 
meer gaat heten, moet er in een vroeg stadium worden nagedacht over een 
nieuwe naam. Deze nieuwe naam zal tijdig geïntroduceerd moeten worden.  

6. Aanpak 
Om meer draagvlak te creëren voor Entrada is (online)communicatie essentieel. 
Deze stedelijke ontwikkeling in combinatie met het groene en dorpse karakter 
van Duivendrecht, maakt dat dit extra aandacht nodig heeft. In het traject wordt 

conform de “Nota Burgerparticipatie op maat” gewerkt op 2 niveaus: 1) 
raadplegen en 2) raadplegen+  

 
Niveau 1 

De nadruk bij niveau 1 ligt op informeren over en betrekken bij het project en 
het planproces van omwonenden, betrokken en potentiele nieuwe bewoners van 
Entrada. De middelen die ingezet kunnen worden zijn: inwonersbijeenkomsten, 

online participatie; social media, billboard t.h.v. Entrada langs de A10, signing 
(informatieborden). De middelen staan verder uitgewerkt in het hoofdstuk 7 

“Communicatie-middelen-mix”.  
 
Niveau 2 

De nadruk bij dit niveau ligt op raadplegen+. Daarvoor is een adviesteam 
opgericht dat in kleiner verband dieper op de inhoud ingaat en bestaat uit 

bewoners en vertegenwoordigers van belangenverenigingen.  
 
Het adviesteam is opgericht bij de start van het project in mei 2017. Omdat met 

de vaststelling van het PvE het project naar een nieuwe fase gaat, gaat ook het 
adviesteam een nieuwe fase in. Daarom is het adviesteam uit 2017 opgeheven 

en een nieuwe opgericht, waarbij wij er ook voor kiezen om het geen adviesteam 
meer te noemen maar klankbordgroep. De opdracht voor de klankbordgroep: 

- De klankbordgroep adviseert (participatietrede raadplegen+) over hoe de 

eisen uit het PvE het beste kunnen landen in de stedenbouwkundige visie 
en het stedenbouwkundig plan. 
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- Privaatrechtelijke overeenkomsten en financiële afspraken zijn daarvan 
geen onderdeel. 

- Vertegenwoordigt en is spreekbuis van ondernemers (specifiek Dorpsplein) 
en inwoners van Duivendrecht. 

- Elk lid heeft een gelijk aandeel in de klankbordgroep. Belangen dienen 
door de klankbordgroep gerespecteerd worden. 

- De klankbordgroep communiceert als collectief met de gemeente. 

- De klankbordgroep produceert een gezamenlijk advies, maar 
vanzelfsprekend is voor het naar voren brengen van aanvullende of 

afwijkende meningen van individuen. Deze worden tijdens de overleggen 
kenbaar gemaakt en opgenomen in het verslag.  

- De regie van de klankbordgroep is in handen van de gemeente. De 

gemeente zit de bijeenkomsten voor en doet verslag. 
- Als de inbreng niet wordt opgenomen wordt dat onderbouwd. 

De leden van de klankbordgroep zijn verworven in Duivendrecht en op basis van 
loting lid geworden. Waarbij de leden van het ‘oude’ adviesteam zich opnieuw 
hebben kunnen aanmelden. 

 

7. Communicatie-middelen-mix 
De volgende communicatiemiddelen worden ingezet om de doelstelling te 
behalen. De middelen worden proactief ingezet en communicatie is hierbij in de 

lead.  

7.1 Website gemeente Ouder-Amstel 

Op de website van de gemeente Ouder-Amstel wordt een projectpagina ingericht 
met informatie over het project. Dit wordt alleen ingezet als doorlink naar de 

eigen website. 

7.2 Eigen website voor het project 

Het project krijgt een eigen website. De website biedt ruimte voor alle informatie 
over het project zelf. Er kan samengewerkt worden met de METT website 
www.samenmakenweouder-amstel.nl. De METT website kan ingezet worden als 

online participatiemiddel.  

7.3 Inzet van lokale media(het weekblad) 

Het weekblad zal alleen worden ingezet bij formele bekendmakingen over te 
nemen besluiten en informatiebijeenkomsten.  

7.4 Social Media 

Het inzetten van de facebookpagina van de gemeente Ouder-Amstel. Door 
berichten over Entrada om te vormen naar betaalde campagne kunnen berichten 

beter gepusht worden richting de juiste doelgroep. Door middel van campagnes 
ben je niet gebonden aan de leden van je pagina, maar kun je gericht berichten 

pushen op basis van leeftijd en gebied. 
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Als extra kan er ook een facebook-community worden opgericht. Dit is met name 
interessant voor optionele bewoners van Entrada. Voorwaarden: er moeten 

wekelijks meerdere berichten over het project gepost kunnen worden. 
 

Zie voorbeelden:  
https://www.facebook.com/HoofddorpCentraal/ 
https://www.facebook.com/badhoevedorpinontwikkeling/ 

7.5 Inzet buitenreclame 

Het gebied van Entrada leent zich ervoor om gebruik te maken van 

buitenreclame. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een billboard langs de A10.  

7.6 Signing (informatieborden) 

De gemeente Ouder-Amstel is in het bezit en beheer van informatieborden. Deze 
borden zijn te zien bij het binnenrijden van de kernen, dus ook in Duivendrecht 

staat zo’n bord. Dit middel kan vooral de online communicatiemiddelen 
promoten.  

7.7 Organiseren van bijeenkomsten 

De gemeente organiseert overleggen voor zowel leden van de klankbordgroep als 
algemene bijeenkomsten voor omwonende, betrokkenen en toekomstige 

bewoners.  

7.8 Opzetten van een woonpanel 

Het is belangrijk om het gebied meer bekendheid te geven. Niet alleen de 
bewoners van Duivendrecht zijn hierbij belangrijk, maar ook de toekomstige 
bewoners. Voorgesteld wordt dit te doen door het opzetten van een woonpanel, 

waarmee toekomstige woonwensen kunnen worden besproken en meegenomen 
in de planvorming.  

7.9 Uitwerken branding 

Zodra bekend wordt wat de nieuwe naam wordt van het toekomstige 

woongebied, kan met deze stap worden begonnen. Het is van belang om hier 
snel mee te beginnen zodat het herkenbaar wordt ook voor toekomstige 
inwoners.  
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8. Communicatieplanning (tot eind 2019) 

 
In bovenstaande planning zijn de verschillende communicatiemomenten op 

hoofdlijnen weergegeven. Het betreft geen limitatieve lijst dus er zullen nog 
toevoegingen tijdens het proces worden gedaan afhankelijk van het verloop van 
het proces. 

 

Periode Wat Middel Actie/nodig 

April  

-  

Mei 

Bekendmaking panelen 
naar aanleiding van de  
informatiebijeenkomst Website, Facebook Publiceren op website 

Evt. loting 

klankbordgroep 
Aanmeldingsformulieren 

Formulieren voorzien van 

nummer 

Bekendmaking 

klankbordgroep 
Mail Mail opstellen en versturen 

Juni  

-  

September 

Besluitvorming PvE 
Entrada 

Website en weekblad 
Publiceren op website en 
weekblad 

Start bijeenkomst 
klankbordgroep Bijeenkomst 

Organiseren van bijeenkomst 
voor klankbordgroepleden. 

Kennismaken wethouder 
Boomgaars en eigenaren 

Overleg 
klankbordgroep 

Vergadering 
Organiseren van overleggen 
omtrent stedenbouwkundige 
visie 

Informele bijeenkomst 

gemeenteraad 
Bijeenkomst 

Organiseren van een informele 
bijeenkomst omtrent 

samenwerkingsovereenkomst 
en stedenbouwkundige visie 

Naamgeving en 
branding Entrada 

Website en sociale 
media 

Projectnaam bedenken c.q. 
prijsvraag, opzetten eigen 
website en benaderen 
potentiele bewoners 

Oktober  

-  

December 

Informatiebijeenkomst 
voor omwonende, 
betrokkenen en 
eventuele nieuwe 
bewoners 

Bijeenkomst 

Organiseren van een 
bijeenkomst voor omwonende, 

betrokkenen en eventuele 
nieuwe bewoners. 

Betrekken eventuele 

nieuwe bewoners 
Woonpanel 

Opzetten woonpanel met 
potentiele bewoners van 
Entrada. 
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9. Organisatie 
Het team Communicatie is verantwoordelijk voor de inzet van de 
communicatiemiddelen. Het communicatieproces wordt de gehele tijd 

gemonitord door de communicatieadviseur Annemieke Versloot-Oudijk. 
Projectmanager ruimtelijke ontwikkeling Paul Cottaar is verantwoordelijk voor 
het gehele project.  

 
Ter ondersteuning van het team Communicatie wordt De Wijde Blik betrokken als 

externe communicatie adviseur. Dit gaat in gezamenlijkheid met de 
grondeigenaren zodat er één externe communicatie adviseur werkzaam is voor 
Entrada. 

 
Bij dit project zijn vanuit de gemeente betrokken: 

 

Projectmanager Paul Cottaar 

Projectmedewerker Daniëlle Tielemans-van der Steen 

Communicatieadviseur Annemieke Versloot-Oudijk 

Externe communicatieadviseur De Wijde Blik 
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INTRODUCTIE 
 

 

Entrada is op dit moment een kantorengebied waar mensen alleen komen om te werken. De ligging 

biedt echter veel potentie voor een transformatie tot aantrekkelijk woongebied; dichtbij de 

voorzieningen van Duivendrecht, dichtbij Amsterdam en dichtbij het landschap van de Amstelscheg. 

Tel daarbij op de goede bereikbaarheid met het metrostation en de afslag van de A10 om de hoek en 

je hebt een toplocatie om te wonen. 

 

Een aantrekkelijk woongebied is echter niet zomaar gemaakt. Condities van geluidsoverlast en de 

geïsoleerde positie van het kantorengebiedbedrijvenpark moeten worden omgebogen naar een goed 

woonmilieu, verbonden met de omgeving. Wat maakt Entrada straks uniek en bijzonder, een fijne plek 

om te wonen? 

 

Op 14 december 2017 heeft de gemeente besloten tot transformatie van Entrada van kantorengebied 

naar stedelijk woongebied. De gemeenteraad heeft verzocht om een ontwikkelkader op te stellen met 

uitgangspunten en randvoorwaarden die betrekking hebben op de volgende aspecten: 

 

- Eeen goed woon- en leefklimaat; 

- Ggoede sociale veiligheid en sociale cohesie; 

- Eeen voor de locatie passende verhouding tussen programma, bouwhoogte en dichtheid, 

rekening houdende met de menselijke maat; 

- Eeen adequaat voorzieningenniveau; 

- Eeen goede balans met Duivendrecht tussen programma en infrastructuur; 

- Dduurzaamheid in bouw en inrichting; 

- Nnader onderzoek te doen naar alle als uitgangspunten geformuleerde aspecten van het 

ontwikkelkader. 

 

Het onderliggende programma van eisen voorziet in het ontwikkelkader voor Entrada. In deel 1 

worden de kwaliteiten en uitdagingen van de locatie beschreven. In deel 2 worden de ambities 

geformuleerd en in deel 3 de randvoorwaarden , en daarom zijnambities (deel 2) en randvoorwaarden 

(deel 3)opgenomenwaaraan de transformatie moet voldoen. Hierin zijn de uitgangspunten en 

randvoorwaarden van de gemeenteraad meegenomen. 

 

Het programma van eisen wordt vervolgens uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp en 

inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Dat stedenbouwkundig ontwerp zal worden getoetst aan de 



 

ambities en randvoorwaarden uit het programma van eisen. Het programma van eisen is dan ook nog 

geen ontwerp maar geeft de kaders weer waarbinnen een ontwerp voor Entrada wordt gemaakt. 

 

 

In dit programma van eisen worden de kaders gesteld waarbinnen een ontwikkeling van Entrada 

tot hoogwaardig woongebied kan plaatsvinden.  

 

Deel 1 | Context 

Kwaliteiten en uitdagingen van de locatie 

 

Deel 2 |Aambities 

Het doel: Entrada als metropolitane woonbuurt 

 

Deel 3 | RandvoorwaardenEeisen 

Harde randvoorwaarden waar de ontwikkeling aan moet voldoen 

 

 

Entrada 

eEen locatie met potentie! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DEEL 1 / CONTEXT 

 

EEN GESCHIKTE LOCATIE OM TE VERDICHTENVOOR 

WONINGBOUW 

 
Regionale woningbouwopgave  

De metropoolregio Amsterdam (MRA) is een groeiregio die gezien wordt als belangrijke motor van de 

Nederlandse economie. De woningbouwopgave is met ca. 230.000 woningen tot het jaar 2040 groot 

en zorgt voor druk op de woningmarkt. De komende jaren tot 2025 gaat het maar liefst om ca. 

105.000 woningen. De druk op de woningbouwmarkt wordt verhoogd door sterke prijsstijgingen inen 

de combinatie met weinig aanbod en doorstromingsmogelijkheden voor met name lage en midden 

inkomens dragendraagt hier extra aan bij. Het is dan ook een opgave om de juiste woningen bij te 

bouwen, om zo de toegang tot een eigen woning voor met name starters, jongeren en ouderen 

kansrijkerbereikbaarder te maken. 

 

Verdichten op goed bereikbare locaties 

De woningbouwopgave heeft grote gevolgen voor met name de bereikbaarheid van de regio. Dit is 

een van de redenen om de groei voornamelijk binnenstedelijk plaats te laten vinden en dan met name 

op goed bereikbare locaties. Entrada is zo’n een goed bereikbare binnenstedelijke locatie die kan 

bijdragen aan de woningbouwopgave door de transformatie van kantoren naar wonen. Daarbij biedt 

de locatie medeook door te verdichten kansen om een gedifferentieerd woningbouwprogramma te 

realiseren. 

 

Onderdeel van de Amstel-corridor 

Entrada is gelegen aan de oostas van het metronetwerk van Amsterdam die zich steeds meer 

ontwikkelt tot een hoogstedelijke as waar hoogbouw niet wordt geschuwd en wonen, werken, 

onderwijs en voorzieningen stedelijkheid maken. De metrolijn en de A10/A2 zorgen voor een optimale 

bereikbaarheid op stedelijke en regionale schaal. 

 

Entrada ligt 

gelegen aan een hoogstedelijke as 

 

Hyper-bereikbaar 

Met het metrostation Van der Madeweg om de hoek en een directe toegang naar de A10 is Entrada 

‘hyper’ bereikbaar. Vanaf Entrada ben je zo in hartje Amsterdam, of op een van de intercitystations 

Bijlmer Arena / of fAmsterdam Amstel. Met de auto via de A10/A2 op,ben je gauwsnel op die plekken 

waar het openbaar vervoer minder vertegenwoordigd is. Met alle ontwikkelingen in de omgeving 

worden straks ook de fietsverbindingen naar het centrum van Amsterdam een stuk aantrekkelijker. Een 

extra fietsverbinding in de vorm van een fietsbrug over de A10 kan een extra impuls geven aan het 

gebied en deze mogelijkheid is nog in onderzoekwordt nader onderzocht. 

 



 

Entrada ligt direct aan metrostation Van der Madeweg en de afslag van de A10 

 

Op het grensvlak van Duivendrecht en Amstel Business Park 

Met het dorpshart van Duivendrecht op loopafstand kan Entrada profiteren van goede 

winkelvoorzieningen,een basisschool en een mooi dorpsplein. Andersom zou natuurlijk hetzelfde 

moeten gelden: de ontwikkeling van Entrada tot woonbuurt betekent een sterke impuls voor 

Duivendrecht. Weliswaar biedtMet het oog op de aanwezige voorzieningen in Duivendrecht 

verschillende voorzieningen dan nog zal bij de ontwikkeling van Entrada bgekeken moeten worden 

welke aanvullende voorzieningen nodig zijn. Dit maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van Entrada. 

Daarnaast zijn diverse sportverenigingen in de Watergraafsmeer en recreatieve voorzieningen in de 

ArenAPoort te vinden op slechts tien minuten fietsen. En dDe huidige en toekomstige ontwikkelingen 

in het Amstel Business Park Zuid, enWeespertrekvaart en Amstelkwartier (Amsterdam) maken dit straks 

ook een levendig gebied met voorzieningen binnen tien minuten fietsen.  

 

Om optimaal van de goede bereikbaarheid en de voorzieningen in de buurt te kunnen 

profiteren,moet Entrada goed met haar omgeving verbonden worden. Met een gezicht naar het 

station,een uitnodigend gebaar naar de buurt en een goede wandel- en fietsroute naar het 

dorpshart. Zo geeft Entrada straks ook iets terug aan Duivendrecht.  

 

 

 

 

 

 

  



 

DE GROENE WOONOMGEVING VAN DUIVENDRECHT 

ALS BASIS 
 

 

In de groene en rustige woonomgeving van Duivendrecht is het fijn wonen. De ruime, veelal 

grondgebonden, woningen aan het Kruizemunthof ten zuiden van Entrada hebben een eigen tuin en 

staan in ruime, groene en rustige straten. In de Zonnehof ten oosten van Entrada worden 

flatgebouwen met relatief ruime appartementen omringd door een groen maaiveld met veel bomen. 

Hier vormt juist het uitzicht op en de maat van het groen een kwaliteit. Het gebied is goed 

doorwaadbaar door de vele wandel- en fietspaden, maar het groen heeft weinig gebruikswaarde. Toch 

vormt het groen een groot potentieel.  

De MetrostationDe Van der Madeweg is de verbindende factor en rijgt de verschillende buurten 

allemaal aan elkaar en heeft een groen karakter. 

 

Uitzicht vanuit de Jupiterflat 

Voorzieningen in Duivendrecht 

Grondgebonden wonen in het Parnassiaveld 

 

Ook Entrada zelf heeft aardig wat groen. Het gaat hier nu nog voornamelijk om kijkgroen waarmeedat 

Entrada het gebiedafgeschermd afschermt wordt van de A10 en het spoor. Zo ligt er een singel aan 

het spoor en staan er vele bomen langs de afslag van de A10. Ten noordoosten van Entrada ligt een 

groen gebied met een waterplas ‘“Blookermeer”’ waar nu nog weinig te beleven is, maar die dat in de 

toekomst een fijne verbinding kan vormen met Entrada. De groenstructuur rondom Entrada en in de 

aangrenzende buurt kan de basisvormen voor een parkachtige kwaliteit in Entrada. 

 

Het parkachtig groen en ruim wonen iszijn typerend voor Duivendrecht en is zijn een schaarse 

kwaliteiten in een omgeving zo dicht op de stadAmsterdam. Dit maakt Duivendrecht 

aantrekkelijk voor gezinnen, maar ook voor ouderen en starters die iets anders willen dan een 

(klein) appartement in de stad. Deze groene woonkwaliteit vormt de basis voor de ontwikkeling 

van Entrada. 

 

Fijn wonen in Duivendrecht 

in woningen met eigen tuin en voordeur 

of in ruime appartementen in het groen 

 

- Nu nog weinig gebruikt, straks een verbindende plek tussen Entrada en Duivendrecht? 

- Een buffer tussen Entrada en het spoor 

- Nu nog kijkgroen, straks onderdeel van een weelderig park? 

- Een belangrijke looproute naar het station 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

UITDAGINGEN VAN DE LOCATIE 
 

 

Daar waar de goede bereikbaarheid en de groene omgeving van Entrada veel potentie bieden voor 

een ontwikkeling tot hoogwaardige woonbuurt, brengt de locatie ook een aantal uitdagingen met zich 

mee. 

 

Geluidsoverlast 

De ligging van Entrada direct aan de A10 en het spoor betekent dat er sprake is van geluidsoverlast. 

Dit betekent houdt in dat er stevige geluidsmaatregelen nodig zijn om Entrada geschikt te maken om 

te wonen. Door middel van te bebouwing bouwen aan de A10 en het spoor ontstaat een geluidsluw 

binnengebied. 

 

Geïsoleerd 

Het gebied is goed toegankelijk bereikbaar met het OV en de auto, maar ligt voor het langzaam 

verkeer geïsoleerd. Dit komt met name door hoogteverschillen: het huidige maaiveldniveau van 

Entrada sluit niet aan op de omgeving. Het spoor, de afslag van de A10 en de Van der Madeweg 

liggen allemaal aanzienlijk hoger dan Entrada (1,5 tot 7 meter) en vormen hierdoor een barrière. 

Tussen Entrada en het naastgelegen Zonnehof ligt een talud dat de twee gebieden van elkaar scheidt. 

Met al deze barrières is er extra aandacht nodig om Entrada straks goed te laten aansluiten op de 

omgeving. Hiervoor dienen o.a. de hoogteverschillen met de omgeving te worden overbrugd door 

Entrada te verhogen of het talud aan de oostzijde te verlagen. Ook wordt een nieuwe fietsverbinding 

over de A10 nader onderzocht. 

 

Verkeerstechnisch complex 

De verkeerssituatie rond Entrada is complex. Om de toekomstige bewoners van Entrada optimaal te 

laten profiteren van de nabijheid van de A10 is het van belang om de afslag te behouden. Ook een 

autoverbinding van Entrada naar het Dorpsplein via de Van der Madeweg is gewenst. Voor een prettig 

leefklimaat is een doorgaande autoverbinding door Entrada ongewenst. 

 

Verschillende eigenaren 

In Entrada is de grond in eigendom van vier verschillende eigenaren en de gemeente. Om Entrada als 

woonbuurt een sterke identiteit te geven is het van belang er een samenhangend geheel van te maken 

en als geheel te ontwikkelen. Dit vergt de nodige samenwerking bij de ontwikkeling. Een gezamenlijk 

stedenbouwkundig plan (inclusief beeldkwaliteit) en inrichtingsplan voor het hele gebied iszijn 

hiervoor gewenst.  

 

Uitzicht, kwaliteit op maaiveld, bezonning 



 

Een van de kwaliteiten van Entrada is het uitzicht naar de skyline van Amsterdam en in de verte het 

open landschap van het de Amstelscheg. Goede kwaliteit op maaiveldniveau moet daarentegen nog 

gemaakt worden. Het creëren van kKwalitatieve openbare ruimte creëren, optimaal benutten van het 

uitzichtoptimaal benutten en tegelijkertijd een goede bezonning behouden – in Entrada zelf en voor 

de omgeving - is zijneen  belangrijke ontwerpuitgangspunten. 

 

De omgeving van Entrada biedt veel kwaliteit, maar de locatie zelf biedt weinig om op aan te 

haken. Om op in Entrada te kunnen wonen moeten allereerst de condities van geluidsoverlast 

van A10 en spoor omgebogen worden naar een goed woonmilieu en dienen goede verbindingen 

met de omgeving te worden gemaakt. Om er een geslaagde woonbuurt van te maken moet 

echter ook een sterke identiteit neergezet worden, verbonden met het station en de omgeving 

van Duivendrecht. Optimaal profiteren van het uitzicht, een interessante en groene openbare 

ruimte en goede bezonning zijn hierbij belangrijk. 

 

 

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN 
 

Entrada heeft de potentie om het beste van twee werelden te bieden: 

- wonen dichtbij de stad, in eenrustige groene omgeving met voorzieningen 

- goed bereikbaar met het OV, en ook met de auto ben je snel waar je wilt zijn 

- wonen in een groene omgeving met voorzieningen  

- stedelijk wonen, met sociale cohesie en menselijke maat 

- gestapeld en in een bijzondere woning 

- centraal gelegen en betaalbaar 

 

Dit maakt Entrada straks geschikt voor mensen die enerzijds van stedelijk houden(gestapeld in hoge 

dichtheid, met de nodige voorzieningen binnen handbereik, goed bereikbaar en een hoogstedelijk 

centrum nabij)en anderzijds graag willen wonen in en dichtbij het groen.  

Door diversiteit aan woninggrootte en -typologie biedt Entrada mogelijkheden voor meerdere 

doelgroepen,: Yyoung professionals die in de stedelijke regio werken en graag uitgaan in het centrum 

van Amsterdam;, startende gezinnen die graag in de stad wonen maar toch de kinderen willen laten 

opgroeien in meer rust en ruimte;, ouderen die de gezelligheid van veel mensen en voorzieningen om 

zich heen willen ervaren, maar wel op een plek waar je je buren kent.  
 

Hierbij past een ontwikkeling die de kwaliteiten van beide werelden ten volste benut. Het 

dynamische gevoel van een hoogstedelijke omgeving, gecombineerd met de dorpse kwaliteiten 

van een hechte gemeenschap en de kwaliteiten van een bijzondere woning in een groene 

omgeving. 

 

 

  



 

DEEL 2 / AMBITIES 
 
 

DE METROPOLITANE WOONBUURT 
 

De ambitie voor Entrada is die van een mMetropolitane wWoonbuurt. Een plek die het beste van twee 

werelden biedt, met zowel stadse als groene e enkleinstedelijke invloedenelementen. Een sociale, 

groene en duurzame buurt waar het fijn wonen is, in hoge dichtheid en goed verbonden met de 

omgeving. Een samenhangende buurt die zowel aansluit bij de hoogstedelijke dynamiek van de 

omgeving als bij het groene karakter van Duivendrecht. Een gebied dat onderscheidendzich 

onderscheidtis van andere nieuwbouwlocaties door een sterke eigen identiteit en voorzien van een 

open ruimte of veld (campus).. 
 

Een metropolitane woonbuurt: vier ambities samen vormen Entrada:  

1. GROEN & UITNODIGEND, doorwaadbare groene campus  

2. GESTAPELD WONEN voor een mix van doelgroepen 

3. COLLECTIEF, ruimte voor ontmoeting en delen  

4. TOEKOMSTBESTENDIG, klimaatadaptief, sociaal en duurzame mobiliteit 

 

GESTAPELD WONEN VOOR DIVERSE DOELGROEPEN 

bijzondere woningen,een eigen buitenruimte, eigen entree en een gevoel van privacy 

 

COLLECTIEF 

ruimte voor ontmoeten,  

delen van voorzieningen delen, 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid. 

 

GROEN & UITNODIGEND 

een gezicht naar het station,  

een uitnodigend gebaar naar Duivendrecht, 

een doorwaadbare campus 

 

TOEKOMSTBESTENDIG 

klimaatadaptief,  

sociaal duurzaam 

innovatieve mobiliteit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GROEN EN UITNODIGEND 
 

 

Entrada is straks optimaal verbonden met de stad en de directe omgeving. Wonen in 

het groen is een belangrijke kwaliteit voor Duivendrecht en straks ook karakteristiek 

voor Entrada. Toekomstige bewoners van Entrada wonen straks in Duivendrecht in de 

buurt Entrada. De bewoners van Entrada komen graag in andere buurten in 

Duivendrecht en andersom wordt ook gebruik gemaakt van de faciliteiten die 

Duivendrecht Entrada te bieden heeft. 

 

Een gezicht naar het station en de Van der Madeweg 

Een uitnodigend gebaar naar Duivendrecht 

 

Gericht op het station 

Het beeld van Entrada vanuit de trein, metro en de A10 is interessant en uitnodigend. Een visitekaartje 

voor Duivendrecht. De ontwikkeling van Entrada richt zich op het station middelsdoor het realiseren 

van een prettige en dynamische stationsomgeving met een prettigere onderdoorgang te realiseren. 

 

Verbonden met de wijk 

De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in de samenhang en continuïteit met Duivendrecht. 

Losse bouwvolumes in het groen laten ruimte voor verbindingen met de omgeving. De parkachtige 

openbare ruimte hiertussen is uitnodigend, ontworpen met aandacht voor menselijke maat en schaal 

en heeft een hoge inrichtings- en gebruikskwaliteit. Het gebied is voor een zeer groot deel autovrij 

met ondergronds parkeren. De openbare ruimte wordt een prettig verblijfsgebied voor voetganger en 

fietser. Dit geldt niet alleen voor Entrada zelf, maar ook voor de aangrenzende openbare ruimtes en 

het Blookermeer. De voorzieningen in Entrada zijn een aanvulling op het aanbod in Duivendrecht, 

zodat mensen die er niet wonen uitgenodigd worden ook van Entrada gebruik te maken. 

 

Groene oase 

Wonen in Entrada is wonen in een groene omgeving. Dit is op verschillende schaalniveaus te beleven: 

in de groene openbare ruimte, in de kleinere ruimtes tussen de gebouwen (‘"pocketparks"’), in de 

gemeenschappelijke (buiten) ruimtes in de gebouwen en in de woningen zelf. Een grote schuifpui om 

het groene uitzicht naar binnen te halen, een groen terras als verlengde van de woonkamer, een 

pocketpark als collectieve ontmoetingsplek, een speelplek voor kinderen en de groene openbare 

ruimte om te recreëren...… 

De openbare ruimte heeft een hoogwaardige kwaliteit, met grote bomen en beplanting voor 

verkoeling en ruimte voor water(infiltratie).Groen wordt ook geïntegreerd in de architectuur. Groene 

daken en terrassen doen ookhelpen meein het om de wijk klimaatbestendig te maken van de wijk. 

 

Fijnedoorgang 

Een gezicht naar het station 

campusopstelling 

Groen:  

- in de woning 



 

- in de gebouwen 

- in collectieve pocketparks 

- in de groene openbare ruimte 

- in de omgeving 

 

 

BINNEN = BUITEN 

Het terras als verlengde van de woonkamer, de collectieve daktuin voor de jaarlijkse borrel met de buren, de groene 

openbare ruimte waar alle buurkinderen samen voetballen.... 

GESTAPELD WONEN VOOR DIVERSE DOELGROEPEN 
 
 

In Entrada wordt straks gewoond in hoge dichtheid, maar met individuele kwaliteiten en 

condities. MEn met het gevoel van een eigen buitenruimte, uitzicht, opgang en voordeur is het er 

fijn wonen. De woningen zijn divers en bijzonder, net even wat anders dan standaard en echt iets 

om trots op te zijn. Dit maakt wonen in Entrada toekomstbestendig en aantrekkelijk voor onder 

anderen, young professionals, jonge stadse gezinnen en ouderen.  
 
 

Individuele kwaliteiten 

Woningen in Entrada hebben een kwalitatieve (en collectieve) buitenruimte en een entree die eigen 

aanvoelt, passend bij de diverse en bijzondere woontypologieën. De woningen worden ontworpen 

vanuit de kwaliteit van de individuele woning en zijn op interessante wijze gestapeld. 

 

Gericht op differentiatie in doelgroepen en leefstijlen  

Elk type woning is gericht op de wensen van de doelgroep en biedt de doelgroep een verbijzondering 

in het wonen, passend bij het woonbudget. Bij alle woningen is aandacht voor extra ruime 

verdiepingshoogte, split levels en uitzicht aan meerdere zijdes. 

 

Bijzondere stapeling 

De stapeling is zodanig dat er aandacht is voor de menselijke maat en schaal, de relatie van de 

individuele woning tot de collectieve ruimtes en een optimaal gebruik van de omgevingskwaliteiten 

(zoals, uitzicht, bezonning, luwte). Hiermee is de stapeling bijzonder van aard en kan deze verder 

uitgewerkt worden in een clustering van woningenwoningclusters waarbij collectiviteit een rol speelt. 

Voor de realiseerbaarheid kan gedacht worden aan de mogelijkhedenOm dit te realiseren kunnen 

bijvoorbeeld van prefab elementen (of units) gebruikt worden. 

 

Fijn wonen 

- je eigen buitenruimte 

- privacy 

- trots 

Gedacht vanuit de unit 

Zonnige Bbuitenruimte op maat 

 

De woningen in Entrada zijn divers en bijzonder, net even wat anders dan standaard en echt iets  

om trots op te zijn 

 



 

 

 

 
 
 

  



 

COLLECTIEF 
 

 
 

Wonen in Entrada betekent wonen in een hechte gemeenschap, waar buren elkaar op een 

ongedwongen manier tegenkomen en een praatje kunnen maken. Ontmoeten staat in deze buurt 

centraal, zowel in de woongebouwen als in de groene openbare ruimte en in de overige 

faciliteiten die Entrada te bieden heeft. Entrada is een sociaal duurzame buurt waar men graag 

woont en verblijft. 
 
 

Entrada wordt geen anonieme stadsbuurt,  

maar een plek waar je je buren kent 
 
 

Ruimte voor ontmoeten 

De route van de openbare ruimte naar de voordeur is in Entrada niet anoniem, maar uitnodigend en 

gezellig, met ruimte voor een bloempot, een bankje en een praatje. Daar waar galerijen nodig zijn voor 

de ontsluiting van de woningen moeten deze meer zijn dan alleen de toegang tot de woningen; ‘de 

galerij als (opgetilde) straat’.  

De voorzieningen in Entrada zijn een aanvulling op het woonprogramma en zijn gericht op ontmoeten, 

zoals een coffee -corner of kinderopvang. Ook werken aan huis of in co-working ruimtes worden 

gestimuleerd. De commerciële en maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan de levendigheid van 

het gebied overdag en ‘s avonds en zijn een aanvulling op de voorzieningen in Duivendrecht. 
 

Slim delen 

Entrada biedt bewoners collectieve ruimtes - binnen en buiten - als verlengde van de woning. Door 

ruimte en voorzieningen te delen kun je je luxe veroorloven die voor het zelfstandig wonend individu 

wellicht niet is weggelegd. En Hhet is tevens ook een leuke manier om met je buren in contact te 

komen.! 
 

Aandacht voor de community 

In de ontwikkeling van Entrada wordt extra aandacht besteed aan het vormen van een community. Dit 

kan bijvoorbeeld door toekomstige bewoners vroeg in het ontwerpproces te betrekken en mee te 

laten denken over het plan, door gedeelde voorzieningen aan te bieden, door gezamenlijk beheer van 

de buitenruimte, door woningen casco op te leveren zodat men betrokken is bij de afwerking en zich 

de woning eigen kan maken en door een gezonde mix van koop en huur aan te bieden. 
 

Menselijke maat en schaal 

Samen bereik je meer 

Eigenaarschap: verantwoordelijkheid en betrokken. 

Wonen in een hechte gemeenschap, waar je je buren tegenkomt en een praatje kan maken 

 

 

  



 

TOEKOMSTBESTENDIG 
 

De duurzaamheidsprincipes van het Amstel Business Park Zuid gelden ook voor 

Entrada. Sociale duurzaamheid, innovatieve mobiliteit en een klimaatadaptieve 

leefomgeving zijn voor Entrada de speerpunten op het gebied van duurzaamheid. 

 

Een sSociaal duurzame buurt met fijn leefklimaat 
 

Maak leefbare en klimaatadaptieve openbare ruimte 

Het vele groen in Entrada draagt bij aan een duurzame identiteit, zorgt voor een prettig en gezond 

leefklimaat en maakt Entrada klimaatbestendig en rainproof. Groene daken en terrassen zorgen voor 

een interessant daklandschap en bieden mogelijkheden voor de opvang en hergebruik van regenwater 

en natuurlijke koeling. De omgeving met o.a. het Blookermeer (Molensingel) wordt hierin betrokken. 
 

Activeer de straat en organiseer interactie 

De openbare ruimte in Entrada heeft een duidelijke functie en gebruik (sport, spel en ontmoeten) en 

voelt aan als een verlengde van de woning. De plinten aan de openbare ruimte zijn levendig, omdat er 

in gewoond wordt of omdat er voorzieningen te vinden zijn. Dit draagt bij aan de sociale controle en 

veiligheid. 
 

Werk aan innovatieve mobiliteit 

De ontwikkeling van Entrada wordt verbonden aan het metrostation, aan langzaam verkeersroutes en 

gaat uit van een lage parkeernorm. Wandelen, fietsen en gebruik van het openbaar vervoer wordent 

gestimuleerd. Dankzij het aanbieden vanDoor deelauto’s, gedeelde elektrische fietsen, elektrische 

oplaadpunten en aantrekkelijke fietsparkeervoorzieningen aan te bieden, kan men optimaal gebruik 

worden gemaakt maken van de hyperbereikbaarheid van de locatie. 
 

Ontwikkel flexibele en robuuste gebouwen  

Door bijvoorbeeld schakelbare woningen te maken kan op Entrada inspelen op toekomstige 

veranderingen in de woonvraag ingespeeld worden. De gebouwen moeten gebruikt kunnen worden 

voor verschillende functies. Wonen (in de plint) moet te transformeren zijn naar maatschappelijke of 

commerciële functies. 
 

Werk aan fossielvrije energievoorziening 

Entrada wordt aardgasloos. Dat betekent dat gezocht moet worden naar een alternatieve 

energievoorziening..  
 

Bouw aan een leesbare en afwisselende stad  

Entrada heeft straks een eigen identiteit. Vanuit de trein zie je dit meteen! 
 

Een prettig leefklimaat 



 

Een fijne plek om over straat te gaan 

Duurzame bereikbaarheid 

 

 

 

DEEL 3 / RANDVOORWAARDEN 
 

RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN 
Om tot de gewenste kwalitatieve ontwikkeling van Entrada te komen moet verder gekeken worden 

dan naar het plangebied zelf. Dit grotere gebied noemen we het exploitatiegebied en dat hangt 

ruimtelijk, functioneel en financieel samen met het plangebied. Het gebied bestaat o.a. uit de zones 

aan het spoor, de A10, de Van der Madeweg,het stationsgebied en het gebied rondom 

NeptunesNeptunus, Jupiter en de het Blookermeer. De bebouwing wordt alleen gerealiseerd in het 

plangebied, waarbij de bouwgrens aangeeft tot waar bebouwing mag komen. 

 

Openbare ruimte 
De openbare ruimte is een parkachtige, autovrije ruimte met verbinding naar de Van der Madeweg, 

naar het stationsgebied, en verbindingen naar de Slinger-Zonnehof ten noorden en zuiden van de 

Neptunus-flat. De bebouwing aan de zijde van het spoor, de Van der Madeweg en NeptunesNeptunus 

bestaat uit tenminste twee clusters met minimaal één opening.  

• Circa 50% van het bouwvlak is onbebouwd; minimaal de helft van het onbebouwde gebied is groen 

in de volle grond. De openbare ruimte is groen en uitnodigend en robuust ingericht.Zie ook de 

bijlage voor een toelichting op de verhouding bebouwd/onbebouwd. 

• Het groen draagt bij aan een klimaatbestendige openbare ruimte (grote bomen en weinig 

verharding voor het tegengaan vanom hittestress tegen te gaan en ruimte voor tijdelijke 

waterberging, vertraagd afvoeren en infiltreren van regenwater) en voldoet aan de eisen van de 

gemeente en het waterschap. 

• In geval van een verdiepte parkeergarage onder de openbare ruimte dient er op het dak van de 

parkeergarage een leeflaag gerealiseerd te worden met voldoende dekking voor bomen (minimaal 

1,5 meter), beplanting (minmaal 0,60 meter) en waterberging (infiltratiekratten e.d.). 

• Het groen draagt ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit. 

• HIn de uitwerkingsfase moet nader onderzocht worden of het talud aan de Slinger (en daarmee 

ook de bestaande bomen) wel of niet wordt gehandhaafd, tenzij bij de uitwerking van het PvE in de 

stedenbouwkundige visie of vanuit groenbeheer dit ruimtelijk of beheersmatig niet wenselijk of 

haalbaar is zullen worden.  

• De nieuwe maaiveldhoogte sluit aan bij de maaiveldhoogte bij het metrostation (ca. +0.5 NAP). Bij 

een hoger maaiveld wordt de afstand tot het water te groot (waterpeil -2,5 NAP). Glooiingen zijn 

mogelijk mits zij goed wordt aangesloten aansluiten op de omgeving. 

• Voor een levendige en sociaal veilige openbare ruimte hebben alle woningen op de begane grond 

een voordeur aan de openbare ruimte. Centrale trappenhuizen hebben een entree aan de 

openbare ruimte. 



 

• Routes door het gebied zijn sociaal veilig ontworpen en zijn voornamelijk gesitueerd langs 

plinten/bebouwing. 

• Cruciale verbindingen voor langzaam verkeer zijn aangegeven op de kaart. 

• De openbare ruimte in het gehele exploitatiegebied maakt onderdeel uit van de planontwikkeling 

en wordt meegenomen in een inrichtingsplan in de vervolgfase.  

 
 

Verkeer en parkeren 

De ligging naast het metrostation Van der Madeweg maakt het gebied optimaal bereikbaar met 

openbaar vervoer. De ambitie is om in te zetten op zo veel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer, 

de fiets en deelauto’s.  

 

• Het maaiveld is grotendeels autovrij met aan de randen ruimte voor laden en lossen en kort 

parkeren. Het gebied is toegankelijk voor nood- en hulpdiensten. 

• Het gebied is openbaar (toegankelijk) en goed doorwaadbaar voor fietsers, voetgangers en 

mindervaliden. Verschillende fietsroutes in en aan het gebied leiden naar en van station Van der 

Madeweg en het dorpshartdoor het Zonnehof. Een nieuwe fietsbrug over de A10 is wenselijk en 

wordt nader onderzocht op haalbaarheid. Er is ook aandacht voor de bestaande onderdoorgang 

onder de A10. 

• Het gebied wordt voor de auto vanaf de Van der Madeweg en de A10 ontsloten, maar er is geen 

doorgaand autoverkeer door het gebied.  

• Parkeren wordt volledig verdiept opgelost (t.o.v. het nieuwe maaiveldniveau) en is zo min mogelijk 

onder de openbare ruimte gesitueerd.  

• Parkeergarages zijn gekoppeld, zodat de garages vanaf de Van der Madewegen de A10 bereikbaar 

zijn. 

• Bij de aansluiting op de Van der Madeweg moet er vanwege de langzaam verkeersverbinding 

tussen metrostation Van der Madeweg en Duivendrecht een verkeersveilige oplossing worden 

bedacht. 

• De parkeernorm is maximaal 0,5 parkeerplaatsen per woning, met een maximum van 600 

parkeerplaatsen in totaal. 

• Ten behoeve van een levendige plint wordt ingezet op een gemeenschappelijke fietsenberging in 

plaats van een individuele berging per woning in de plint (eis Bouwbesluit). Een 

gemeenschappelijke fietsenberging (toegankelijk vanaf maaiveld) in combinatie met een inpandige 

berging bij de woning wordt als gelijkwaardig beschouwd alsmet een individuele berging (5m2)per 

woning (> 50m2 go) conform het Bouwbesluit. De eisen die gesteld worden aan de fietsenberging 

(o.a. het aantal fietsen per woning) en aan de berging bij de woning moeten in de volgende 

fasenader uitgewerkt worden. 

 • Innovatieve mobiliteit is een van de speerpunten voor Entrada. In de volgende fase wordt hiervoor 

een mobiliteitsplan uitgewerkt als onderdeel van het stedenbouwkundig plan. Om overloop 

parkeren vanuit Entrada te voorkomen, wordt Entrada geen onderdeel van de blauwe zone en 

komen toekomstige bewoners dus ook niet in aanmerking voor een ontheffing van deze blauwe 

zone. Tevens zal in het mobiliteitsplan een voorstel worden gedaan voor parkeerbeleid in de directe 

omgeving. 

 

Bouwgrens en rooilijnen 

Spoorzijde en A10 (west en noord) 



 

• De zijden aan het spoor en de A10 zijn belangrijke zichtzijdes,;het gebied presenteert zich hier naar 

reizigers in de trein, metro en in de auto. 

• Aan de noordzijde (A10) zijn geen adressen. Vanwege het geluid en de noordelijke oriëntatie is het 

onwenselijk hier publieke ruimte te maken. 

• Aan de noordzijde (A10) van het plangebied is sprake van een vaste rooilijn op de rand van het 

water.  

 • Het huidige wateroppervlak moet worden gehandhaafd, de kade kan desgewenst worden 

aangepast passend bij de nieuwe gebouwen. 

• Veiligheidszone van het spoor: 30 m vanaf de spoorweglijn. 

 

Van der Madeweg (zuid)  

• Aan de Van der Madeweg ligt de rooilijn aan de straat om te zorgen voor een goede begeleiding 

van wandel- en fietsroutes. De aangegeven lijn is een uiterste bebouwingslijn. Bebouwing heeft hier 

een adres en actieve plint aan de straat.  

• Aan de Van der Madeweg liggen kabels en leidingen waar rekening mee moet worden gehouden. 

Op een later tijdstip in de ontwikkeling moeten de financiële consequenties en de wenselijkheid 

van verplaatsing van de kabels en leidingen onderzocht worden. 

 

Zonnehof (oost)  

• Aan de oostzijde, langs de Slinger en het de Neptunus-flat is een wisselende rooilijn mogelijk. De 

aangegeven lijn is een uiterste bebouwingslijn. 

• Er is een minimale afstand van 40 meter tussen de nieuwbouw en het de Neptunus-flat; hiermee is 

er ook voldoende ruimte voor (bestaande) bomen aan de Slinger en eventueel voor een nieuwe 

fietsroute over de A10. 

• Het is wenselijk adressen aan deze zijde te maken.  

 

Geluid  

Voor de nadere uitwerking is geluidsonderzoek nodig, met name om de ligging van grenswaarden en 

de werkelijke geluidsbelasting te bepalen. In het onderzoek moeten ook de effecten van de 

verschillende maatregelen voor geluidsreductie meegenomen worden. De positie van gebouwen, 

verdeling van het programma en de fasering spelen hierbij een belangrijke rol. Torens hebben dove 

gevels daar waar andere maatregelen niet voor voldoende geluidsreductie kunnen zorgen. Voor de 

lagere delen zijn meerdere opties denkbaar: o.a. gebouw als geluidsbarrière (dove gevel) aan het spoor 

en langs de A10 of een geluidsscherm aan het spoor en langs de A10. 

 

Bouwhoogte en hoogteaccenten 

Uitgangspunt is een gebied met stedelijke uitstraling, passend bij de transformatie die zich voltrekt in 

de omliggende gebieden zoals Weespertrekvaart (Bajes Kwartier) en Amstel Business Park (Werkstad 

Overamstel). De bouwhoogtes in het gebied komen deels voort uit de gebiedscondities, zoals 

oriëntatie voor goede bezonning en geluid en ligging van belendende gebouwen, en deels uit 

ambities voor het gebied, zoals menselijke maat in de massageleding, een gebalanceerde 

massaverdeling en een gevarieerde hoogteopbouw. De bouwhoogte kent conform het raadsbesluit 

een opbouw in hoogte naar de spoorzone en A10-zone. In de zone aan de zuidoostzijde is de 

bebouwing gerelateerd aan de bestaande omgeving (de belendende gebouwen) en een goede 

bezonning. De op de tekening aangegeven grenzen van zones zijn indicatief en geven de verschillen in 

bouwhoogte weer. 



 

- Het gebied heeft een campusachtige opzet van losse gebouwen of gebouwclusters in een 

parkachtige openbare ruimte. 

- De bebouwing kent een grote variatie in bouwhoogtes (voor meer licht en lucht), zodat geen 

lange, hoge wanden of volumes ontstaan zonder menselijke maat. 

- De basishoogte van de bebouwing is in zones aangegeven op de kaart: 

o In de zone zuidoostzijde geldt een basishoogte 12 tot 20 meter 

o In de zone noordwestzijde geldt een basishoogte 12 tot 40 meter 

- Het gebied heeft maximaal 6 hoogteaccenten, waarvan maximaal één tot een bouwhoogte 

van 70 meter; 

o Zone oostzijde: zoekgebied voor hoogteaccenten tot 30 meter 

o Zone zuidzijde: zoekgebied voor hoogteaccenten tot 50 meter 

o Zone noordwestzijde: zoekgebied voor hoogteaccenten tot 70 meter 

- De bebouwing aan de A10 en het spoor schermt de openbare ruimte van Entrada af voor 

geluid, maar vormt geen lange, hoge wand zonder menselijke maat. Er is sprake van variatie in 

hoogte. 

- De bebouwing bestaat uit herkenbare clusters (eventueel rondom een hoogteaccent). 

- Er is sprake van menselijke maat in de massaopbouw: torens met setbacks, geaccentueerde 

plinten, verjonging/vertrappingen; de bebouwing vertoont sterke verspringingen zodat er een 

dynamisch daklandschap ontstaat; hoogteaccenten zijn herkenbaar t.o.v. de overige 

gebouwdelen. 

- Hoogteaccenten zijn verdeeld over het gebied en vallen niet binnen één hoogtezone. 

 

Uitgangspunt is een gebied met stedelijke uitstraling, passend bij de transformatie die zich voltrekt in 

de omliggende gebieden zoals Weespertrekvaart (Bajes Kwartier) en Amstel Business Park (Werkstad 

Overamstel). De bouwhoogtes in het gebied komen deels voort uit de gebiedscondities, zoals 

oriëntatie voor goede bezonning en geluid en ligging van belendende gebouwen, en deels uit 

ambities voor het gebied, zoals menselijke maat in de massageleding, een gebalanceerde 

massaverdeling en een gevarieerde hoogteopbouw.  

 

• Het gebied heeft een campusachtige opzet van losse gebouwen of gebouwclusters in een 

parkachtige openbare ruimte.  

• De bebouwing kent een grote variatie in bouwhoogtes (voor meer licht en lucht), zodat geen lange, 

hoge wanden of volumes ontstaan zonder menselijke maat. 

• De maximale bouwhoogteszijn indicatief weergegeven op de kaart is 50 meter, met uitzondering 

van de zone aan het spoor waar hoogteaccenten tot 70 meter zijn toegestaan. Deze zone is 

indicatief op de kaart weergegeven.. 

• Het gebied heeft maximaal 6 hoogteaccenten, waarvan maximaal één tot een bouwhoogte van 70 

meter.Deze is alleen toegestaan langs het spoor en de A10 en is als zone indicatief weergegeven 

op de kaart.3 In het middengebied zijn accenten tot 50 meter mogelijk. 

  

• In de zone aan de oostzijde en aan de Van der Madeweg zijn de bouwhoogtes gerelateerd aan de 

(bestaande) omgevingcontext (de belendende gebouwen) en een goede bezonning. Daarom is de 

bebouwing hier gemiddeld lager en telt de bouwhoogte van 540 meter hier als een 

hoogteaccent.Deze zone is indicatief op de kaart weergegeven. 



 

• De bebouwing aan de A10 en het spoor schermt de openbare ruimte van Entrada af voor geluid, 

maar vormt geen lange, hoge wand zonder menselijke maat. Er is sprake van variatie in 

bouwhoogte. 

• De bebouwing bestaat uit herkenbare clusters (eventueel rondom een hoogteaccent).  

• Er is sprake van menselijke maat in de massaopbouw: torens met setbacks, geaccentueerde plinten, 

verjonging/vertrappingen; de bebouwing vertoont sterke verspringingen zodat er een dynamisch 

daklandschap ontstaat; hoogteaccenten zijn herkenbaar t.o.v. de overige gebouwdelen. 

 

 

Plinten en entrees 

Plinten en entrees dragen bij aan een actieve, sociaal veilige openbare ruimte. Er is sprake van een 

veelheid aan entrees, zodat de openbare ruimtes worden geactiveerd. Er wordt gezocht naar een 

menselijke maat in de clustering van woningen, zodat bewoners hun medebewoners kennen. Voorkeur 

gaat uit naar een maximum van circa 40 woningen op één opgang (met uitzondering van de 

hoogteaccenten). 

 

• Plinten hebben een commerciële, een maatschappelijke of een woonfunctie met een minimale 

verdiepingshoogte van 4 meter. 

• Aan de actieve zijde (openbare ruimte) zijn plinten transparant en uitnodigend.  

• (Fietsen)bergingen worden inpandig opgelost en zijn goed bereikbaar vanaf maaiveld. 

• Aan de Van der Madeweg (zuidzijde) vormt de bebouwing een straatwand met actieve plinten. 

• Woningen op de begane grond hebben een eigen voordeur aan de openbare ruimte. 

• Er is extra aandacht voor de woningentree op de verdieping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Eigendomsgrenzen 

Grenswaarde geluid, indicatief 

Verspringende rooilijn 

Bouwlijn is watergrens, indicatief 

Auto ontsluiting - vast punt 

Auto ontsluiting – nader te bepalen punt 



 

Tracé kabels en leidingen 

Maximale bouwvlak 

Veiligheidzone spoor (30 m) 

Water plangebied (m3 behouden) 

Zone kort parkeren 

Stationsplein aan de Van der Madeweg 

Groengebied, minimaal 5500 m2 in volle grond 

Aandacht voor openbaar-prive 

Fietsverbinding 

Fietsbrug A10 

Verbinding langzaam verkeer 

Bestaande bomen  

 

Bouwhoogte tot 50m 

Bouwhoogte gerelateerd aan de context (belendende gebouwen) 

Zoekgebied hoogteaccenten tot 70m 

Groen en klimaatadaptief 

Circulair 

Energetisch duurzaam 

Klimaatadaptief 

Sociaal duurzaam en gezond 

Verdiept parkeren 

Toegankelijk voor nood- en hulpdiensten 

Toegankelijk voor fietsers 

Toegankelijk voor voetgangers 

Toegankelijk voor mindervaliden 

Autovrij maaiveld 

Geluidsscherm is geluidsbarrière  

Gebouw is geluidsbarrière 

Hoogteaccenten hebben waar nodig een dove gevel 

Entree aan deze zijde 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATISCHE RANDVOORWAARDEN 
GESTAPELD VOOR DIVERSE DOELGROEPEN 
 

Programma 

… 



 

 

Op basis van eerder uitgevoerde modellenstudies en de in de bijlage opgenomen notitie isE een 

programma totvan maximaal 100.000 m2 bruto vloeroppervlak is haalbaar mogelijk op de locatie. Bij 

de uitwerking van het programma in een stedenbouwkundig ontwerp is het van belang om de 

kwaliteit die met het programma van eisen wordt beoogd als randvoorwaarde mee te nemen. 

 

Totaal programma          100.000 BVO 

 

Voorzieningen Commerciële& Maatschappelijke   15.000 BVO 

  

         

 

Wonen              85.000 BVO 

 Sociale huurwoningen*         30% 

  ≥ 50m2 GO 

 Middeldure huurwoningen en koopwoningen   70% 

  Klein: vrije hoogte woning ≥ 3,0 m       

  Middel: ≥ 50 m2 GO          

  Groot: ≥70 m2 GO          

 

* Bij voorkeur gebouwd door een corporatie 

Verdere uitwerking van het programma in omvang, type functies en woningen vindt plaats in de 

volgende fase waarin het programma van eisen wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig 

ontwerp. Hiervoor dient onderzoek te worden gedaan naar wenselijke voorzieningen in Entrada, in 

relatie tot de bestaande voorzieningen in Duivendrecht en mogelijke nieuwe voorzieningen in de 

omliggende ontwikkelgebieden als Amstell Business Park. 
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In januari 2019 is het concept Programma 
van Eisen (PvE) voor Entrada aan de 
Commissie grote projecten van de 
gemeente Ouder-Amstel gepresenteerd. 
Op verzoek van de commissie biedt het 
volgende document een onderbouwing op 
de voor Entrada voorgestelde dichtheid en 
de verhouding bebouwd/onbebouwd.

Allereerst lichten we toe waarom we 
Entrada een geschikte locatie vinden om 
te verdichten. Vervolgens vergelijken we 
de voorgestelde dichtheid voor Entrada 
met andere nieuwbouwlocaties in de 
Metropoolregio Amsterdam. Zo plaatsen 
we de ontwikkeling voor Entrada in 
perspectief. Als laatste laten we zien dat 
het voorgestelde bebouwingspercentage 
van 50% geen uitzondering is en dat het 
gekozen campusmodel een goede manier 
is om met de gewenste dichtheid kwaliteit 
vorm te geven.

Dit document is bedoeld om de Raad te 
informeren en is geen onderdeel van het 
Programma van Eisen.

INTRODUCTIE
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EEN GESCHIKTE LOCATIE VOOR VERDICHTING

Waarom is Entrada een geschikte 
locatie voor transformatie en 
verdichting?
Zoals reeds beschreven in het Programma 

van Eisen vinden we Entrada een geschikte 

locatie voor transformatie naar een stedelijk 

woongebied met een zekere mate van 

verdichting omdat:

1. er zowel binnen Duivendrecht als binnen 

de Metropoolregio Amsterdam (MRA) grote 

vraag is naar woningen;

2. Entrada gelegen is aan een (toekomstig) 

hoogstedelijke as en zeer goed bereikbaar is 

zowel per metro (ov) als per auto;

3. er met de transformatie van Entrada kansen 

zijn voor verrijking van Duivendrecht.

Regionale woningbouwopgave 
De metropool regio Amsterdam (MRA) is een 

groeiregio die gezien wordt als belangrijke 

motor van de Nederlandse economie. De 

woningbouwopgave is met circa 230.000 

woningen tot het jaar 2040 groot en zorgt voor 

druk op de woningmarkt. De komende jaren 

tot 2025 gaat het maar liefst om circa 105.000 

woningen. De woningbouwopgave heeft grote 

gevolgen voor met name de bereikbaarheid van 

de regio. Dit is een van de redenen om de groei 

voornamelijk binnenstedelijk plaats te laten 

vinden en dan met name op goed bereikbare 

locaties.  

De woningbouwmarkt in de MRA staat niet alleen 

door de grote woningbouwopgaven sterk onder 

druk; sterke prijsstijgingen in combinatie met 

weinig aanbod en doorstromingsmogelijkheden 

voor met name lage en middeninkomens dragen 

hier extra aan bij. Het is dan ook een opgave om 

de juiste woningen bij te bouwen, om zo een 

eigen woning voor met name starters, jongeren 

en ouderen bereikbaarder te maken.

Entrada is zo’n goed bereikbare binnenstedelijke 

locatie die kan bijdragen aan die woningbouw-

opgave door de transformatie van kantoren 

naar wonen. Daarbij biedt de locatie ook door 

te verdichten kansen om een gedifferentieerd 

woningbouwprogramma te realiseren.

Onderdeel van de Amstelcorridor en 
hyper bereikbaar
Entrada is op dit moment een kantorengebied 

waar alleen gewerkt wordt. De ligging 

van Entrada aan een hoogstedelijke as (de 

Amstelcorridor) biedt veel potentie voor een 

transformatie tot aantrekkelijk woongebied: 

• de goede bereikbaarheid met het 

metrostation en de afslag van de A10 om de 

hoek;

• dichtbij de voorzieningen van Duivendrecht;

• dichtbij Amsterdam (voorzieningen, werk 

etc.);

• dichtbij het buitengebied (o.a. het landschap 

van de Amstelscheg).

De transformatie van omliggende gebieden als 

het Amstelkwartier, het Bajeskwartier en het 

Amstel Business Park (Zuid) naar meer gemengde 

woon-werkmilieus draagt ook bij aan de potentie 

van Entrada als aantrekkelijk woongebied. 
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Kansen voor het verrijken van 
Duivendrecht
Met bovengenoemde argumenten vóór de 

ontwikkeling van Entrada beschouwen we het 

als gemiste kans hier niet te verdichten naar een 

metropolitane woonbuurt. De ontwikkeling van 

Entrada betekent namelijk zeer waarschijnlijk een 

sterke impuls voor Duivendrecht: meer draagvlak 

voor voorzieningen in het centrum, de kans om 

een grotere differentiatie in het woningaanbod 

te realiseren, de kans een duurzame en nieuwe 

buurt toe te voegen en de mogelijkheid Entrada 

en de directe omgeving (o.a. het metrostation) 

een kwaliteitsimpuls te geven.

AMSTELCORRIDOR: 
Wibautstraat
Amstelstation
Amstelkwartier 
Bajeskwartier
Werkstad Overamstel
Nieuwe Kern
Amstel Arena
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Welke dichtheid is geschikt voor 
Entrada?
Wanneer we ervan uitgaan dat Entrada een 

geschikte locatie is om te verdichten, rijst de 

vraag wat voor Entrada dan precies een geschikte 

dichtheid is.

Om deze vraag te beantwoorden is in de 

aanloopfase naar het PvE een modellenstudie 

gedaan (zie bijlage). Hierin is met drie modellen 

voor Entrada getest wat een geschikte ruimtelijke 

kwalitatieve invulling van de plek zou kunnen 

zijn. In deze modellen is gekeken naar aspecten 

als maximale bouwhoogte in relatie tot de 

omgeving, uitzicht en bezonning, aansluiting 

op de omgeving en ook het gewenste type 

stedelijkheid. 

Uit deze modellenstudie moest ook blijken 

of een programma van 100.000 m2 bruto 

vloeroppervlak nog voldoende ruimtelijke 

kwaliteiten kan bieden. Uit de studie blijkt dat 

dit het geval is, maar dat voor een goed woon- 

en leefklimaat o.a. de volgende aspecten van 

belang zijn: kwalitatief goede openbare ruimte 

voor een betere verbinding (en aanhechting) met 

de omgeving en sociale cohesie, aandacht voor 

differentiatie in de bebouwing (verschillende 

bouwhoogtes, architectuur en positie) en 

woningtype en aandacht voor de kwaliteit van 

de woning, o.a. met voldoende buitenruimte 

en een prettige entree. Uit de modellenstudie 

bleek het campusmodel het beste aan te sluiten 

bij de bovengenoemde kwaliteitseisen. Het 

campusmodel dient daarom ook als basis voor 

het opstellen van het programma van eisen. 

ONDERBOUWING DICHTHEID (FSI)

Een zeker volume is nodig om een 
kwalitatieve transformatie mogelijk te 
maken
In de afweging voor transformatie spelen twee 

aspecten een rol. Enerzijds welke verdichting is 

nodig voor een haalbaar plan en anderzijds tot 

welke dichtheid zijn de gewenste kwaliteiten te 

maken? 

Transformatie in binnenstedelijke gebieden brengt 

hoge(re) kosten met zich mee. Op dit moment 

zien de eigenaren van Entrada kansen voor een 

succesvolle transformatie van monofunctioneel 

werkgebied naar een stedelijk woongebied met 

de nodige voorzieningen. Met de aantrekkende 

kantorenmarkt moet deze transformatie 

wel opboksen tegen het behouden/verder 

ontwikkelen van Entrada als kantoorlocatie. Dat 

betekent dat een bepaald volume nodig is om de 

keuze voor transformatie naar een woongebied 

daadwerkelijk te maken. Dat volume zorgt er ook 

voor dat geïnvesteerd kan worden in de ambities 

zoals die zijn weergegeven in het programma van 

eisen:

1.  GROEN & UITNODIGEND, doorwaadbare 

groene campus

2.  GESTAPELD WONEN voor een mix van 

doelgroepen

3.  COLLECTIEF, ruimte voor ontmoeting en samen 

delen

4.  TOEKOMSTBESTENDIG, klimaat adaptief, 

sociaal en duurzame mobiliteit

Met het programma van eisen wordt ingezet op 

een kwalitatieve transformatie in een groene 

omgeving die o.a. moet zorgen voor een betere 

aansluiting met Duivendrecht en omgeving. Dat 

betekent dat er ook geïnvesteerd moet worden 
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TERREINOPPERVLAKTE 
BRUTO BUURT: 47.600 m2

BOUWVLAK: 30.875 m2
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FSIbruto buurt = = 2,1
100.000 m2

47.600 m2

in een goede aansluiting met de omgeving en 

tegelijkertijd de verbetering van de kwaliteit 

van die omgeving. Minder volume betekent ook 

minder investeringsruimte om daarvoor te zorgen.

Entrada in perspectief
Om het programma voor Entrada in perspectief 

te plaatsen hebben we onderzocht hoe de 

dichtheid zich verhoudt tot andere projecten in 

de Metropoolregio Amsterdam door de dichtheid 

te vergelijken met andere projecten middels een 

FSI-berekening (Floor Space Index) volgens de 

NEN-9300. De NEN-9300 is de Nederlandse norm 

voor het meten van oppervlaktes en dichtheden 

in de stedenbouw. Door de dichtheid van de 

verschillende projecten op dezelfde manier te 

berekenen zijn ze ook eerlijk vergelijkbaar.

Meetmethodiek
In de NEN-9300 worden verschillende 

schaalniveaus gedefinieerd. De schaalniveaus 

van klein naar groot zijn blok, buurt, wijk en 

gemeente. Projecten zijn vergelijkbaar door de 

dichtheid telkens op hetzelfde schaalniveau 

te vergelijken. Voor de berekeningen in dit 

document hebben wij gekozen voor het 

schaalniveau bruto-buurt (ook wel ‘buurt’ 

genoemd). De terreinoppervlakte voor de 

FSI-berekening op het schaalniveau buurt is 

gedefinieerd volgens de NEN-9300 en is hiernaast 

weergegeven.

Vergelijkbare dichtheid met andere 
nieuwbouwprojecten in de MRA
We gaan uit van een programma van 100.000 m2 

bruto vloeroppervlakte en een terreinoppervlakte 

van circa 47.600 m2. Dit levert voor Entrada een 

bruto buurt FSI op van 2,1.

Floor space index (FSI)
De FSI drukt de intensiteit van bebouwing 

uit in het totaal bruto vloeroppervlak 

(van alle verdiepingen), gedeeld door het 

terreinoppervlak:

FSIx = 
BVOx

Ax

waarin:

FSI  is de ‘floor space index’

BVO  is de brutovloeroppervlakte in m2

A   is de terreinoppervlakte in m2

x   is het schaalniveau

Schematische weergave FSI (bron: NEN 9300)

Zoals te zien in het overzicht op de pagina 

hiernaast levert een FSI van 2,1 een stedelijk 

milieu op dat vergelijkbaar is met andere recente 

projecten in de MRA, zoals het Andreas Ensemble, 

het nog te realiseren Bajes-kwartier en de nog 

te realiseren Sluisbuurt. Entrada is met een FSI 

van 2,1 wel minder dicht dan Gershwin (FSI 

2,8) aan de Zuidas. Dit staat ook in verhouding 

tot de Zuidas als nationale (en internationale) 

toplocatie.
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Gerswhin, Zuid-as 

Deze vergelijking toont de beoogde dichtheid (bruto buurt, berekeningen Urhahn) van Entrada ten opzichte van andere recente projecten 
in de Metropoolregio Amsterdam

Java-eiland

Bajeskwartier

Andreas ensemble

Sluisbuurt

Holland Park

Overhoeks

< LAGERE DICHTHEID

HOGERE DICHTHEID> 

Een van de varianten uit de modellenstudie

ENTRADA

FSI: 1,5

FSI: 2,2
FSI: 2,1

FSI: 2,0

FSI: 2,8
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ONDERBOUWING BEBOUWD - ONBEBOUWD 

De gewenste stedenbouwkundige opzet van 

Entrada als groene campus met circa 50% 

bebouwd oppervlak (van het bouwvlak) roept 

de vraag op of het mogelijk is om compacter te 

bouwen met een verhouding van bijvoorbeeld 

60% bebouwd en 40% onbebouwd, om 

daarmee een lagere (gemiddelde) bouwhoogte 

te realiseren; met name aan de zijde van de 

Neptunus-flat. Het bouwvlak is het gebied waar 

binnen gebouwd mag worden en is kleiner dan 

het gehele plangebied; zie tekening op pagina 7.

Een hoger bebouwingspercentage in 
combinatie met lagere bebouwing 
levert onvoldoende kwaliteit op
Uitgaande van de dichtheid voor Entrada 

(maximaal 100.000 m2 programma) is gekeken 

naar een andere verhouding bebouwd-

onbebouwd, met name het effect hiervan op 

de bouwhoogte en of hiermee de gewenste 

kwaliteit ook gerealiseerd kan worden. Om 

een vergelijking te kunnen maken tussen de 

verschillende verhoudingen bebouwd en 

onbebouwd is een aantal schematische modellen 

opgesteld waarin het bebouwingspercentage is 

verhoogd (naar 60%) in combinatie met lagere 

bouwhoogtes. Op basis van deze schematische 

modellen, hiernaast weergegeven, kunnen we 

concluderen dat de ruimtelijke kwaliteit bij een 

hoger percentage bebouwd oppervlak 

in combinatie met lagere bouwhoogten 

(circa 5 á 6 lagen) onvoldoende is. Deze 

verhouding bebouwd-onbebouwd (60-40) 

leidt naar een stedenbouwkundige opzet 

met straten waarbij de gebouwen te hoge 

straatwanden vormen aan te smalle straten 

en te kleine hoven. De bezonning, zowel 

van de woningen als van de open(bare) 

ruimte, is slecht; woningen hebben 

nauwelijks tot geen privacy door de smalle 

maat van de open ruimte. Er zijn nauwelijks 

ontmoetingsplekken in de vorm van pleintjes 

of parkjes; geen ruimte voor speelplekken of 

bomen in de te smalle straten en hoven.

Onze conclusie is dan ook dat bij een 

dergelijke dichtheid (maximaal 100.000 m2 

bvo) en een bebouwingspercentage van 60% 

(hoger dan 50%) in combinatie met lagere 

bouwhoogtes (gemiddeld circa 6 lagen) er 

weinig tot geen ruimtelijke kwaliteit gemaakt 

kan worden.
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Model 1. Stroken
60% bebouwd | 40% onbebouwd

Model 2. Blokken 
60% bebouwd | 40% onbebouwd

40 40

60 60

schematische plattegrond

bovenaanzicht met schaduw (3 sept. 15:00) bovenaanzicht met schaduw (3 sept. 15:00)

3d beeld met schaduw (3 sept. 15:00)
Bouwhoogte: 5 of 6 bouwlagen

3d beeld met schaduw (3 sept. 15:00)
Bouwhoogte: 5 of 6 bouwlagen

schematische plattegrond
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Circa 50% is een gangbaar percentage 
bebouwd oppervlak
Hierbij is het goed om de kanttekening te 

plaatsen dat een bebouwd oppervlak van 

circa 50% een heel gebruikelijke verhouding 

is in een stedelijke omgeving en niet zozeer 

geassocieerd hoeft te worden met ‘veel 

openbare ruimte’, maar eerder ruimte voor 

een goede ruimtelijke kwaliteit. Wanneer we 

bijvoorbeeld de traditionele bouwblokken van 

Plan Zuid (Amsterdam) projecteren op de locatie 

van Entrada (model 4), komen we uit op een 

bebouwingspercentage van rond de 50%.

Bij een FSI van 2,1 leveren traditionele 
stadsblokken niet genoeg ruimtelijke 
kwaliteit op
Wanneer we met een stedenbouwkundige opzet 

van traditionele stadsblokken (model 3 en model 

4) een dichtheid van FSI 2,1 willen halen, komen 

we op een gemiddelde bouwhoogte van circa 

8 lagen. Dit is ongeveer 1,5 keer zo hoog als in 

de traditionele stad (bijvoorbeeld Plan Zuid) en 

levert daardoor te weinig ruimtelijke kwaliteit 

op: slechte bezonning, nauwe straatjes, te kleine 

binnenhoven. Bovendien vinden we dat Entrada 

zich niet echt leent voor een stedenbouwkundige 

opzet met straten en gesloten stadsblokken, 

omdat de straten nagenoeg allemaal 

doodlopend zijn, zowel in noord-zuid- als in 

oost-westrichting. Met gesloten bouwblokken is 

er nauwelijks groene openbare ruimte voor sport, 

spel en ontmoeting.

Onze conclusie is dan ook dat bij een dergelijke 

dichtheid een stedenbouwkundige opzet 

met straten en stadsblokken (met gelijke 

bouwhoogtes) onvoldoende kwaliteit oplevert.

Een campusachtige opzet met 
voldoende openbare ruimte als 
uitgangspunt
Uit onze modellenstudie (zie bijlage) kwam naar 

voren dat we met een campusachtige opzet 

(met minder dan 50% bebouwd oppervlak) in 

combinatie met hoogbouw een goed kwalitatief 

plan kunnen maken. Naast een goede bezonning 

en privacy is er dan ook meer ruimte op maaiveld 

voor collectieve en publieke plekken.

Een onbebouwd oppervlak van circa 50% 

betekent niet dat er grote anonieme plekken 

ontstaan die onveilig zijn, maar juist dat er 

genoeg ruimte is voor een goede bezonning, 

uitzicht, privacy en openbare ruimte voor 

ontmoeting. Met aandacht voor de inrichting 

en de maat van deze openbare ruimte ontstaan 

plekken waar men kan sporten, spelen of een 

wandelingetje kan maken. Juist in een gebied 

met hoge dichtheid waar veel mensen bij elkaar 

wonen is de behoefte aan (openbare) ruimte 

groot en noodzakelijk voor een goede, leefbare 

en gezonde buurt. Groen is daarom één van de 

belangrijkste karakteristieken van de buurt; het 

bevordert de gezondheid en de biodiversiteit 

en er is ruimte om een klimaatbestendige 

buurt (bomen voor verkoeling, ruimte voor 

waterinfiltratie en regenwateropvang) te 

ontwikkelen. Daarnaast maakt de doorwaadbare 

opzet van gebouwen in het groen het mogelijk 

om verbindingen met de omgeving te maken. 

Zo wordt Entrada geen geïsoleerde buurt, maar 

onderdeel van Duivendrecht.
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URHAHN I stedenbouw & strategie in opdracht van gemeente 
Ouder-Amstel ENTRADA I 2018.09.13

Situation - Existing

1:1000

URHAHN I stedenbouw & strategie in opdracht van gemeente 
Ouder-Amstel ENTRADA I 2018.09.13

Situation - Existing

1:1000

52

58

48

42

Model 3. Traditionele Stadsblokken
50% bebouwd | 50% onbebouwd

Model 4. Plan Zuid-blokken
42% bebouwd | 58% onbebouwd

schematische plattegrond

bovenaanzicht met schaduw (3 sept. 15:00) bovenaanzicht met schaduw (3 sept. 15:00)

3d beeld met schaduw (3 sept. 15:00)
Bouwhoogte: 7 bouwlagen

3d beeld met schaduw (3 sept. 15:00)
Bouwhoogte: 8 bouwlagen

schematische plattegrond
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• https://oma.eu/projects/bajes-kwartier
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pages/808311/stedenbouwkundig_plan_

sluisbuurt_webversie.pdf 
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 Datum 

28 mei 2019 

Kopie 

 

Betreft 

Begeleidend memo programma van eisen Entrada commissie grote projecten 28 mei 2019 

 

Naar aanleiding van de commissie grote projecten van 24 januari en zoals aangegeven 

in het raadsvoorstel is een aparte begeleidende memo opgesteld. In dit memo wordt er 

antwoord gegeven op de gestelde vragen vanuit de commissie en een nadere 

toelichting gegeven op het programma van eisen (hierna: PvE), het adviesteam en 

dichtheid & bebouwingspercentage. Dit is te uitgebreid gebleken om in het 

raadsvoorstel op te nemen. Daarnaast is er een apart document toegevoegd waarin de 

wijzigingen zichtbaar zijn die zijn doorgevoerd in het PvE (bijlage: ‘concept programma 

van eisen track changes’). 

 

Voorafgaand overzicht gemeenteraad 

14 december 2017 Raadsbesluit transformatie Entrada 

Samenwerking aan te gaan met de eigenaren van Entrada, om 

te komen tot een gezamenlijk gedragen plan voor de 

ontwikkeling van het gebied. Hoogbouw wordt gesitueerd langs 

het trein- en metrospoor en de Rijksweg A10. Nader onderzoek 

moest worden gedaan naar de volgende onderwerpen: 

- woon- en leefklimaat; 

- sociale veiligheid en cohesie; 

- een voor de locatie passende verhouding tussen programma, 

gebouwhoogte, dichtheid, daarbij rekening houdend met de 

menselijke maat; 

- het voorzieningenniveau; 

- de verbinding met Duivendrecht in programmering en 

infrastructuur; 

- duurzaamheid. 

22 november 2018 Bijeenkomst gemeenteraad (marktconsultatie) 

     Kennismaking eigenaren en stand van zaken proces Entrada. 

24 januari 2019  Commissie grote projecten  

Tijdens de commissie grote projecten is het eerste concept van 

het programma van eisen met een korte toelichting daarop 

besproken. 

26 januari 2019  Hoogbouwexcursie 

Excursie naar Den Haag en Rotterdam ten behoeve van 

verschillende hoogtes, dichtheden, programma, gebruik van de 

openbare ruimte en het effect wat dit op een gebied heeft. 

 

Programma van eisen versus stedenbouwkundige visie 

Voordat met de eigenaren een samenwerking wordt aangegaan is besloten om een PvE 

op te stellen, dat vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Het PvE kan worden 

beschouwd als het ruimtelijk ontwikkelkader voor de transformatie van Entrada. Het 

PvE is geen stedenbouwkundig ontwerp maar geeft de voorwaarden aan waarbinnen 

een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld wordt. Het PvE zegt onder andere iets over 

uitstraling van het gebied, doelgroepen, speerpunten op het gebied van duurzaamheid, 

maximaal programma, bouwhoogte en verdeling bebouwd en onbebouwd. In het PvE is 
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aangegeven dat het maximaal te realiseren programma niet meer dan 100.000 m2 bvo 

mag bedragen. Omdat het PvE nog geen ontwerp is, is het ook lastig om te visualiseren 

hoe Entrada er daadwerkelijk uit komt te zien. Om een voorstelling te kunnen maken 

zijn referenties opgenomen die het doel van het PvE weergeven. In de volgende fase 

worden de voorwaarden uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp in de vorm van 

een stedenbouwkundige visie. Aan de hand van 3D-modellen wordt meer in detail 

zichtbaar waar bijvoorbeeld welke bouwhoogte precies komt, hoe de verbinding met 

Duivendrecht tot stand komt, op welke wijze de sociale veiligheid kan worden 

verbeterd, et cetera. In dat ontwerp zal dan ook aangetoond moeten worden dat ook 

bij een programma van maximaal 100.000 m2 voldoende kwaliteit en een goed woon- 

en leefklimaat gerealiseerd kan worden. Daarvoor is een eerste verkenning gedaan 

door Urhahn met de modellenstudie die verder uitgewerkt zal moeten worden in de 

stedenbouwkundige visie. 

 

Adviesteam 

Afgelopen periode is er veel discussie geweest over met name de dichtheid en 

bouwhoogte van Entrada. Dit heeft onder andere geleid tot een negatief advies van een 

groot deel van het adviesteam ten aanzien van het maximum programma van 100.000 

m2 bvo en de bouwhoogte. Daarbij is aangegeven dat verwacht wordt dat daarmee 

niet kan worden voldaan aan het raadsbesluit van 2017. Daarnaast heeft een aantal 

bewoners zorgen geuit over de gevolgen van de transformatie voor Neptunus. De zorg 

die hierbij naar voren komt is dat er te dicht en te hoog aan de kant van Neptunus 

wordt gebouwd.  

 

De voorwaarden uit het PvE moeten er juist voor zorgen dat ook bij een maximum 

programma van 100.000 m2 wordt voldaan aan het raadsbesluit. De 

stedenbouwkundige vertaling daarvan, visualisatie van de in het PvE opgenomen 

voorwaarden in de stedenbouwkundige visie, moet nog plaatsvinden. De 

stedenbouwkundige visie wordt net als het PvE voorgelegd aan de gemeenteraad ter 

besluitvorming. Dat betekent dat de gemeenteraad dan opnieuw een besluit neemt 

over de gewenste transformatie van Entrada en of een uitgewerkt ontwerp voldoet aan 

de door haar gestelde kwalitatieve eisen. 

 

Ten aanzien van hoogbouw aan de kant van Neptunus zijn in het PvE voorwaarden 

opgenomen die zorgen voor: 

1. geen aaneengesloten wanden; 

2. variatie in bouwhoogte; 

3. maximale bouwhoogte rekening houdend met Neptunus 

 

Commissie grote projecten 

Op 24 januari heeft de commissie grote projecten het concept PvE besproken. Naar 

aanleiding van die bespreking zijn verschillende toezeggingen gedaan en is verzocht 

om nadere onderbouwing op een aantal punten. Deze worden in navolgende tekst 

besproken. 

 

Toelichting dichtheid & bebouwingspercentage (zie bijlage) 

Met deze toelichting wordt ingegaan op de dichtheid vergeleken met andere projecten 

en het bebouwingspercentage voor Entrada. Voor de toelichting is gebruik gemaakt van 

eerdere modellenstudies door Urhahn die als bijlage bij de toelichting zijn gevoegd. 

Hieronder volgt een korte samenvatting. 

 

Dichtheid 

In het overleg met de eigenaren is aangegeven dat het aantal m2 bvo omlaag moet ten 

opzichte van de visie van Wonam uit 2017, waarin gekoerst werd op zon 125.000 m2. 

Daarbij is de afweging gemaakt wanneer er nog sprake is van transformatie en wat een 

gebied ruimtelijk aankan in relatie tot het realiseren van voldoende kwaliteit. Als 
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uitgegaan wordt van transformatie moet worden voorkomen dat een te laag 

programma leidt tot geen transformatie of transformatie met weinig kwaliteit. De 

toelichting laat zien dat Entrada een geschikte locatie is om te verdichten vanwege de 

ligging en bereikbaarheid. Een maximum programma van 100.000 m2 heeft een hoge 

dichtheid, maar is vergelijkbaar met andere stedelijke ontwikkellocaties in de 

omgeving. 

 

Verhouding bebouwd-onbebouwd (scenario minder groen)  

Door Urhahn is onderzocht of een andere verhouding bebouwd-onbebouwd leidt tot een 

lagere bouwhoogte passend voor de locatie. In de toelichting is een aantal 

schematische modellen weergegeven met een groter bebouwd oppervlak en daarmee 

een lagere bouwhoogte. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat bij een 

dergelijke dichtheid sprake is van te smalle straten met te hoge straatwanden die 

zorgen voor veel schaduw. Dit gaat wat betreft het college te veel ten koste van de 

beoogde kwaliteit van het gebied. 

 

Aansluiting omgeving en talud 

Gevraagd is om een betere onderbouwing van en aansluiting van het gebied op de 

omgeving, met name op het gebied van infrastructuur. Daarbij is ook gevraagd om de 

verlaging van het talud te onderzoeken. In het PvE is de aansluiting op de omgeving 

als extra aandachtspunt opgenomen. De visuele uitwerking van de aansluiting vindt 

plaats in de volgende fase, namelijk in de stedenbouwkundige visie. 

 

Ten aanzien van het talud is door enkele leden van het adviesteam de wens 

uitgesproken om het talud en de bomen te handhaven. Dit is opgenomen in het PvE als 

uitgangspunt. Als echter blijkt dat het verlagen van het talud ten goede komt van 

aansluitingen, sociale veiligheid en cohesie en woon- en leefklimaat moet overwogen 

worden het talud niet te handhaven. Het verlagen van het talud gaat ten koste van 

bestaande bomen die zullen dan gecompenseerd moeten worden. Onderzoek naar het 

talud en de bomen wordt meegenomen in de stedenbouwkundige visie. 

 

Mobiliteit 

Vanwege de centrale ligging van Entrada aan het metrostation Van der Madeweg is in 

het PvE het uitgangspunt opgenomen om een parkeernorm van maximaal 0,5 te 

hanteren. Uit het adviesteam bleek dat een aantal leden van mening waren dat de 

parkeernorm nog verder omlaag zou moeten. De onderliggende vraag bij lage 

parkeernormen is of daarmee de parkeerdruk in de nabijgelegen buurten zal stijgen en 

hoe hiermee wordt omgegaan. In het PvE zijn hiervoor al een aantal mogelijkheden 

aangedragen, zoals het gebruik van deelauto’s en fietsen. Daarnaast wordt voorgesteld 

om het huidige parkeerbeleid in de omgeving onder de loep te nemen. Dit vraagt om 

verder en uitgebreid onderzoek. Het voorstel is dan ook om in de fase van het opstellen 

van de stedenbouwkundige visie een mobiliteitsplan te maken. Daarin wordt verder 

onderbouwd hoe omgegaan moet worden met de zorg over een toenemende 

parkeerdruk in de omgeving en hoe dat kan worden voorkomen. 

 

Diversiteit woningbouw 

Naar verwachting zullen er diverse doelgroepen interesse hebben om op Entrada te 

gaan wonen, zo bleek uit de informatiebijeenkomst op 17 april 2019. In het PvE is 

omgeschreven dat het van belang is om een divers woningbouwprogramma te 

ontwikkelen. Er is echter voor gekozen om in het PvE nog geen uitwerking van type 

woningen op te nemen, omdat nader onderzoek (zoals een marktverkenning) hiernaar 

nog plaatsvindt. Wel is een aantal specifieke doelgroepen benoemt in het PvE als 

speerpunt van beleid: starters, young professionals en ouderen. De uiteindelijke 

diversiteit in de woningbouw komt terug bij besluitvorming over de stedenbouwkundige 

visie. 
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Bijlage 1: toelichting dichtheid & bebouwingspercentage 

Bijlage 2: verslagen Adviesteam 



1 Definitef verslag Adviesteam Entrada 26-03-2019.docx 

 

1 

 

 

1. Opening 

Theo Dohle heet de aanwezigen welkom. Deze bijeenkomst is de laatste van het 

Adviesteam in de huidige vorm. Na het afronden van het Programma van Eisen zal in 

het traject van de stedenbouwkundige visie het Adviesteam 2.0 worden opgericht. 

NB: later is besproken om met het huidige adviesteam nog één keer bij elkaar te 

komen. 

Op 17 april wordt er een informatiebijeenkomst over het PvE georganiseerd. 

2. Verslag Adviesteam 22 januari 2019 

a. Het adviesteam is van mening dat zij ook invloed moet kunnen uitoefenen op 

privaatrechtelijke stukken (overeenkomsten). Paul Cottaar geeft aan meer 

openbaarheid te willen geven over afspraken met partijen dit betreft niet 

financiële afspraken, maar het Adviesteam heeft geen rol bij het maken van deze 

afspraken. 

b. Chris van der Linden benadrukt dat de intentieverklaring met Amsterdam verdere 

discussie behoeft. Hierbij gaat het met name om het onderzoeken van de 

aansluiting met de Van der Madeweg via Entrada oftewel het terugbrengen van 
de voormalige aansluiting Johannes Blookerweg (S111).  

i. Theo Dohle geeft hierbij aan dat de intentieverklaring niet bij iedereen aan 

tafel bekend is en niet op de agenda staat om te bespreken. Paul Cottaar 

geeft hierbij aan dat deze verklaring openbaar is voor een ieder om te lezen 

maar benadrukt deze aansluiting niet politiek wordt gedragen. Wel is met 
Amsterdam afgesproken deze te onderzoeken. 

Onderwerp: Overleg Adviesteam Entrada 

Datum: 26 maart 2019 

Aanwezig:  

 Chris van der Linden, Dieuwertje de Vries, Dirk Achterbergh, Monique Gradussen, 
Derk de Boer, bewoners Duivendrecht  

 Roland Vallentin, Werkgroep Openbare Ruimte, Niek Heering, Vrienden van 
Duivendrecht, Joop van de Broeke, Winkeliersvereniging WC Duivendrecht  

 Alexander Lubberhuizen, Dinesh Ramcharan, Wouter Timmers, eigenaren Entrada 

 Paul Cottaar, projectmanager gemeente Ouder-Amstel 

 Daniëlle Tielemans, projectmedewerker gemeente Ouder-Amstel, secretaris 

 Theo Dohle, De Wijde Blik, voorzitter 

Afwezig: 

 Neill Jonker, bewoner Duivendrecht 

 Annemieke Versloot-Oudijk, communicatieadviseur gemeente Ouder-Amstel 
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c. Roland Vallentin verzoekt om de volgende aanpassingen in het verslag: 

i. Blz 1, onderste 6, onderling kun je afwijken van mening; 

ii. Blz 2, bovenaan, streeft naar een collectief gezamenlijk besluit er kan altijd 

een dissident zijn. In het verslag nemen we afwijkende meningen op. Alle 

meningen zullen tijdens de vergaderingen worden geuit zodat alle 

adviesteamleden hiervan op de hoogte zijn, het Adviesteam zal naar buiten 

treden met 1 gezamenlijk advies en niet afzonderlijk van elkander hun 
mening sturen buiten het Adviesteam om; 

iii. 8e alinea, ten laste, aanpassing ten koste van het groen; 

iv. Neptunes bewoners willen niet een enorme corridor voor hun huis  

v. Blz 3, met betrekking tot de fietsbrug over de A10 heeft het merendeel van 
het Adviesteam negatief geadviseerd;  

vi. Over 100.000m2 programma wordt verschillend gedacht. Niek Heering 

benadrukt dat de belangen van de investeerders wordt gerespecteerd, Roland 
Vallentin geeft aan dat het echter wel als een voldongen feit ervaren wordt. 

3. Programma van Eisen 

a. Het eerste concept van 21 januari is verder aangevuld en ligt vandaag aan het 
Adviesteam voor te bespreking. 

b. De op- en/of aanmerkingen op de ontwikkeling van het plan worden tijdens deze 

vergadering besproken. Uiteindelijk is het aan het college en de gemeenteraad 

om de (bepaalde) adviezen en opmerkingen wel/niet mee te nemen of te 

verwerken in het stuk. Het uiteindelijke besluit om een advies over te nemen ligt 

bij de gemeenteraad. Wanneer de gemeente een advies niet overneemt dan zal 
er moeten worden onderbouwd waarom dat zo is.  

c. Inhoudelijk is er een aantal tekstwijzigingen en andere verwoording gekozen ten 
behoeve van de leesbaarheid.  

d. De hoogtekaart in het concept PvE is aangepast en globaler zodat er ruimte in de 

discussie over de hoogte wordt behouden. Langs het spoor en de A10 is de zone 

aangebracht waar een hogere hoogte wordt toegelaten.  

I. De reactie van het Adviesteam is dat dit een onhandige kaart is die tevens 

suggereert dat de slinger geen mooie buffer kan zijn. De roze lijn is het 

fietspad en de Slinger staat op een andere plek aangegeven dan waar hij nu 

ligt. Monique Gradussen geeft aan dat zij vindt dat het talud moet blijven en 

vindt het jammer om te horen dat er in overweging wordt genomen om het 

verwijderen van het talud te onderzoeken. Aangegeven wordt dat het gaat 

om een nieuw aan te leggen fietspad en niet het bestaande. De bestaande 
situatie zal worden gehandhaafd. 

II. De hoogte moet aanzienlijk lager bij Neptunes. In de tekst (bij voorkeur van 

het Adviesteam ook op de hoogtekaart) moet duidelijker worden opgenomen 

dat niet de gehele zone 50m en hoger is. De hoogte moet zich voornamelijk 

concentreren aan het spoor en de A10 en het lijkt alsof het te dicht en te 

hoog bij Neptunes is. Monique Gradussen geeft aan dat het gebouw voor 
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Neptunus aan bouwhoogte gelijk en maximaal 1 etage aan de kant van 
Neptunes acceptabel vindt. Idealiter blijft de hoogte van dit gebouw gelijk. 

III. Het adviesteam adviseert negatief op het volume want er heerst de angst 

voor een massieve hoogbouwwijk waarbij de doelgroep weinig sociale cohesie 
kent.  

IV. Roland Vallentin geeft aan dat er geen overeenstemming is met het 

raadsbesluit uit 2017 waarbij hoogbouw geconcentreerd wordt langs het 

spoor en A10. Daarom wordt er een negatief advies gegeven op de 

ontwikkeling van Entrada door het adviesteam. De randvoorwaarden uit het 

raadsbesluit moeten criteria krijgen in het PvE volgens Roland. Dit PvE is 

geen ontwerp maar dienen eisen mee te geven aan de ontwerpopgave. Dat 

de openbare ruimte echt ontworpen moeten worden zal als uitgangspunt mee 

moeten worden genomen. Het advies is om het raadsbesluit op te nemen als 
bijlage van je programma van eisen. Paul Cottaar zegt dit toe.  

e. Derk de Boer geeft aan dat bewoordingen in de tekst zoals ‘zone gerelateerd aan’ 

teveel vrijheid geeft voor een programma van eisen. Hij is van mening dat het 

vorige hoogtekaartje betere eisen stelde.  

f. Op blz 43 worden drie verschillende grenzen aangegeven waarbij niet duidelijk 

wordt waar er wel/niet gebouwd wordt.  

I. Het exploitatiegebied is aangegeven omdat dit te maken heeft met de 

investeringen vanuit de ontwikkeling in de omgeving. Hierbij kan worden 

gedacht aan investeren van het Blookermeer, dit gaat in overleg met de 

eigenaren.  

II. Het plangebied is breder getrokken omdat er ook iets met de openbare 

ruimte moet worden gedaan en er daarmee meer ruimte wordt geboden aan 
de ontwikkeling. 

III. Geadviseerd wordt om dit duidelijker in de tekst op te nemen. Dit zal worden 
verduidelijkt in het PvE. 

g. Op blz. 44, rechtsonder is de uitgang op de Slinger/Van der Madeweg onduidelijk 

opgenomen, want het betreft geen bestaande route. Het kaartje geeft weer waar 

de openheid in het gebied moet komen om één gesloten geheel bij Neptunes te 

voorkomen. Advies is om dit duidelijker in de tekst op te nemen. Aansluiting op 

bestaande routes is niet in overeenstemming met de vorige ontsluitingen die zijn 

laten zien. 

h. Op de kaart zijn de ronde vormen de plekken waarop gebouwd gaat worden. De 

wisselende rooilijn is bedoeld voor het terugleggen van gebouwen, er zal worden 

gebouwd tot maximale bouwgrens (minimaal 40 meter vanaf Neptunes). De 

(financiële) haalbaarheid van de verlegging van kabels en leidingen wordt nog 

onderzocht.  

I. Het lijkt nu alsof het parkeerterrein van de gemeente wordt meegenomen 

waardoor er een oncomfortabel gevoel bij het Adviesteam achterblijft. Er zal 
een bestaande kaart van de huidige situatie worden opgenomen in het PvE.  

i. Derk de Boer vraagt hoe er wordt omgegaan met de parkeerdruk en hoe er met 

verkeersveiligheid van de aansluiting op de Van der Madeweg wordt omgegaan. 
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Roland Vallentin geeft aan dat hij de parkeernorm van 0,5 parkeernorm nochtans 
hoog vindt en verzoekt hier nog een keer over na te denken.  

I. Paul Cottaar licht toe dat er geen auto’s door het gebied gaan. Er zal 

moeten worden gezorgd dat bewoners aan beide kanten (A10 en Van 

der Madeweg) Entrada in en uit kunnen (mede ten behoeve van de 

bereikbaarheid Dorpsplein per auto) en geen doorgaande route wordt in 
de parkeerbak.  

II. Let op de verkeersveiligheid met de langzaam verkeersroute en 

kruising daarvan, ook kinderen die naar school lopen is van belang.  

III. Eén van de eisen is dat er een mobiliteitsplan wordt opgesteld, zodat de 

bereikbaarheid per auto, verkeersveiligheid en parkeerdruk verder 
onderbouwd worden. 

j. Derk de Broek laat zich positief uit over het loslaten van de ideeën over de 
onderdoorgang van Neptunes en atelierwoningen in de plint.   

k. Het Adviesteam vindt 100.000 m2 te veel voor de omvang van de locatie en 

vraagt of de 100.000m2 noodzakelijk is om woningen te kunnen bouwen. 

I. Wouter Timmers geeft aan dat om hoogwaardige woningen te kunnen 

maken met de benodigde voorzieningen en duurzaamheidseisen de 

100.000m2 nodig is om dit te realiseren. Er is geen vergelijking te 

maken met de huidige staat van kantoor met die minder onderhoud 

behoeven.  

II. Paul Cottaar geeft aan dat naar verwachting met minder m2 geen 

transformatie gaat plaatsvinden omdat de eigenaren mogelijk zullen 
besluiten om het gebied als kantoorlocatie in stand te houden. 

l. Het Adviesteam vraagt zich of waarom ze niet meerdere scenario's hebben gezien 

en geeft aan het gevoel te krijgen dat de beslissingen die nu zijn opgenomen in het 

voorliggende stuk wel heel snel zijn gemaakt.   

I. Paul Cottaar geeft aan dat Urhahn een modellenstudie heeft gedaan 

waarbij de verhouding openbaar-bebouwd met een verdeling van 60/40 
of 30/70 gangbaar is.  

II. Een deel van het team wil ook een ander scenario verhouding openbare 

ruimte/bebouwd. Paul Cottaar geeft aan dat de commissie hier tevens 

naar heeft gevraagd, dit kan worden besproken in een volgend 
Adviesteam moment.  

m. Niek Heering benadrukt dat zij graag de gemeente en de eigenaren uitnodigt om 

meer groen in de wijk te brengen en groen op de gevels. Zij ziet graag 

ambitieuzere plannen met betrekking tot duurzaamheid  en dat deze worden 

meegenomen in het PvE.  

n. Niek Heering vraagt naar de rol die de eigenaren hebben tijden het Adviesteam. 

Wouter Timmers geeft hierbij aan, sprekende namens de eigenaren dat zij het 

advies graag uit eerste hand horen. Het verzoek wordt hierbij gedaan om 

(vertegenwoordiging van) het Adviesteam dan ook aan te laten schuiven bij het 
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overleg van de eigenaren. Wouter Timmers zal dit voorleggen bij de andere 
eigenaren.  

o. De vraag wordt gesteld of er naar andere referentieprojecten zoals Holland Park 

is/wordt gekeken. Dit, met betrekking tot de referentie naar de sociale cohesie. Dit 
is gedaan door Urhahn. Dit zal aan de orde komen in het volgende adviesteam. 

p. Het is lastig om de massa en dichtheid in te schatten. Het beeld van een 70m toren 

op de locatie is moeilijk voorstellen. Er wordt geopperd dat het misschien 

interessant is om voor het nieuwe Adviesteam in de volgende fase naar 

voorbeeldprojecten te gaan.  

4. Communicatieplan 

4.1 Rol Adviesteam 

a. Theo Dohle benadrukt nut en noodzaak en de dank voor de bijdrage die het 

Adviesteam heeft geleverd. Voor de volgende fase is het voorstel om met een 

vernieuwd adviesteam (Adviesteam 2.0) aan de slag te gaan. Daarbij moet 

iedereen zich opnieuw aanmelden en is er sprake van loting bij meer aanmeldingen 

dan plekken. Er zal een oproep worden gedaan aan Adviesteam 2.0 om op 17 april 

aan te melden. Gewogen loting van 3 groepen (Kruidenbuurt / Zonnehof / 

Duivendrecht) waarbij de aanwezigheid van tenminste 1 persoon uit deze buurten 

wordt gegarandeerd. Het proces van het PvE is aan het huidige Adviesteam gelinkt 
en zij zullen dan tot en met besluitvorming hierbij worden aangesloten. 

b. Roland Vallentin is teleurgesteld omdat er veel tijd en energie is gestoken in het 

lezen van de stukken en de voorbereiding en daarmee de ervaring verloren raakt 

in het verdere proces. Hij zal zich ook niet meer aanmelden voor het volgende 

Adviesteam. Daar waar hij wordt uitgenodigd om mee te denken, zal hij dit graag 

blijven doen. Chris van der Linden vindt het raar en kwalijk dat dit de gang van 
zaken is.  

c. Niek Heering geeft aan dat het begrijpelijk is dat er na 3 jaar opnieuw wordt 

gekeken naar toetreding van nieuwe mensen in de buurt. Maar benadrukt dat het 

van belang is dat de vertegenwoordigers van de verschillende werk- en 
belangengroepen in Duivendrecht in het Adviesteam een plek hebben.  

d. Voorgesteld wordt om nieuwe toetreders aan te laten sluiten bij oude adviesleden 

om de continuïteit in het Adviesteam te behouden. Paul Cottaar legt dit verzoek 
terug bij het college.  

4.2 Reactie communicatieplan 

In verband met de tijd zal het communicatieplan niet uitgebreid worden besproken. 

Roland Vallentin is van mening dat het stuk wat voorligt geen voorlichtingsplan is. Het 

ligt op het pad van de gemeente om ervoor te zorgen dat het geen propaganda wordt 

maar enkel om de inwoners van Duivendrecht goed voor te lichten over de 

ontwikkeling. Voorgesteld wordt om het communicatieplan te bespreken bij een 
volgend adviesteam moment.  
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5. Planning  

Er wordt door de projectorganisatie in de planning ten behoeve van de besluitvorming 

gemeenteraad gekeken of er nog voor de informatiebijeenkomst op 17 april een 

overleg met het huidige Adviesteam kan worden ingepland.  

6. Sluiting 

Het onderwerp toekomstige bewoners betrekken bij het volgende adviesteam is niet 

over gesproken vanavond. Deze worden op andere wijze betrokken bij de 
planvorming voor Entrada.  
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Opening 

Theo Dohle heet de aanwezigen welkom en legt, na een voorstelronde, het doel 

van de avond uit. Dat doel is om leden van het Adviesteam te informeren over 

wat er de afgelopen periode is gebeurd, wat de huidige stand van zaken is en hoe 

de vervolgstappen er uit zien, inclusief de rol van het Adviesteam. 

 

Terugblik 

Paul Cottaar blikt terug op het afgelopen jaar. Wonam, één van de eigenaren, 

heeft vorig jaar het initiatief genomen in de transformatie Entrada en een 

stedenbouwkundige visie opgesteld. De stedenbouwkundige visie is ook 

besproken met het Adviesteam en input daarvan is verwerkt in de visie. De 

gemeenteraad heeft naar aanleiding van het initiatief van Wonam in december 

2017 besloten tot transformatie van Entrada van een kantoorgebied naar stedelijk 

woongebied. Voor deze transformatie wordt een ontwikkelkader (bijvoorbeeld in 

de vorm van een stedenbouwkundige visie) opgesteld. Voor het opstellen van dat 

ontwikkelkader wordt een samenwerking aangegaan met de eigenaren. 

 

De afgelopen tijd hebben de eigenaren en de gemeente overleg gevoerd over 

deze samenwerking. Partijen hebben besloten om een programma van eisen op te 

stellen voor de samenwerking en het ontwikkelkader. Voor dat programma van 

eisen heeft Urhahn een ruimtelijke (modellen) studie naar de 

bebouwingsmogelijkheden verricht. De gemeente heeft daarbij aangegeven dat 

het eerder door Wonam getekende programma van 115.000 tot 120.000 m² 

bescheidener zou moeten. Op verzoek van de eigenaren is gekeken of een 

programma van rond 100.000 m2 (wenselijk voor een haalbare business case) 

ruimtelijk inpasbaar is. 

 

Er is meer tijd nodig om tot een samenwerking te komen. Doel is nu om voor de 

zomer 2019 een samenwerkingsovereenkomst gereed te hebben. 

 

Vanuit de bewoners komen naar aanleiding van de toelichting van Paul Cottaar 

enkele vragen: 

Onderwerp: Overleg Adviesteam Entrada 

Datum: 11 december 2018 

Aanwezig:  

 Chris van der Linden, Dieuwertje de Vries, Dirk Achterbergh, Monique 

Gradussen, Derk de Boer, Neill Jonker, bewoners Duivendrecht  

 Roland Vallentin, Werkgroep Openbare Ruimte, Niek Heering, Vrienden van 

Duivendrecht, Joop van de Broeke, Winkeliersvereniging WC Duivendrecht  

 Alexander Lubberhuizen, Dinesh Ramcharan, Ebe Treffers, Wouter Timmers, 
eigenaren Entrada 

 Paul Cottaar, projectmanager gemeente Ouder-Amstel 

 Jessica Tjon Atsoi, stedenbouwkundige Urhahn 

 Theo Dohle, De Wijde Blik, voorzitter 
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 Blijft de aansluiting met het dorpse karakter van Duivendrecht overeind? Paul  

Cottaar antwoordt dat conform raadsbesluit en net als bij de visie van Wonam 

de bouwhoogte richting Duivendrecht afneemt. 

 Voor een financieel haalbare businesscase is er een grijs gebied. Heeft de 

gemeente dat goed in beeld? Paul Cottaar geeft aan dat er zeker een grijs 

gebied is, maar dat de gemeente hier zorgvuldig op toe zal zien. Het is 

uiteindelijk wel aan de eigenaren of er ontwikkeld wordt of niet.  

 Is een gefaseerde ontwikkeling mogelijk? Volgens Paul Cottaar is dat goed 

mogelijk, omdat de huidige eigendomsgrenzen gerespecteerd worden. Doel is 

wel dat ontwikkeling plaatsvindt op basis van een integraal plan ook al is die 

ontwikkeling gefaseerd.  

 

Stedenbouwkundig onderzoek 

Jessica Tjon Atsoi presenteert het resultaat van het ruimtelijk onderzoek. 

Belangrijke elementen zijn geluid, bezonning en inpassing in de omgeving, zowel 

naar Duivendrecht in geheel als de Zonnehofflats en station Van der Madeweg 

betreft. Andere elementen waarnaar is gekeken betreffen ontsluiting, parkeren, 

inpassen van voldoende groen en kabels en leidingen. Op basis daarvan komt ze 

tot drie verschillende modellen die allemaal rond de 100.000 m² omvatten. 

 

Voor alle modellen geldt dat bebouwing oploopt naar de A10 en het spoor, zodat 

het als geluidsbuffer kan dienen. Ook gaat Urhahn uit van zoveel mogelijk groen, 

een grote variatie aan woningen, waarbij veel verschillende doelgroepen een plek 

kunnen vinden en verschillende bouwhoogten tot maximum 70 meter. Uiteindelijk 

moet dat leiden tot een woongebied met een eigen identiteit, die goed aansluit op 

de omgeving. In alle modellen is daarom er een logische verbinding van station 

naar het Blookermeer en van Entrada naar het dorpscentrum.  

 

Vragen en opmerkingen van bewoners: 

 Mooi dat met het aflopen van de bebouwing wordt aangesloten op 

kleinschaligere karakter van Duivendrecht. 

 Wordt voldaan aan de wetgeving met name rondom Schiphol (LIB)? Dat is het 

geval met een maximum van 70 meter wordt de bouwhoogte uit het LIB niet 

overschreden. 

 Komt er ook sociale woningbouw? Ja, 30% conform gemeentelijk beleid. 

 Wat gebeurt er met het huidige parkeerterrein aan de Van der Madeweg? 

Mede vanwege de invalide parkeerplekken en mensen die afgezet willen 

worden. Deze is in de modellen niet meegenomen maar onderzocht zal 

worden of deze meegenomen kan worden of dat alternatieven mogelijk zijn. 

 Welke parkeernorm is er? Maximaal 0,5.  

 Kan die nog lager, zodat je de ligging naast het station optimaal wordt benut 

en de kosten van een parkeerkelder lager worden? Daar wordt nog nader 

onderzoek naar gedaan. 

 Worden de woningen energieneutraal? Duurzaamheid moet nog nader 

uitgewerkt worden. Doel is wel zo duurzaam mogelijk, in elk geval gasloos. 

 Komt de aantrekkelijke verbinding met het dorpscentrum er ook? In het 

vorige plan was sprake van een doorgang door Neptunus. De verbinding moet 

aantrekkelijk zijn, het is de vraag of daarvoor een doorgang door Neptunes 

nodig is. Dit zal tot uiting moeten komen in het nog op te stellen 

ontwikkelkader. 

 Gaan jullie ook toekomstige bewoners raadplegen? Het is zeker een optie is 

om vroeg al geïnteresseerden te werven en daaruit ook informatie te halen.  
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 Zijn alle eigenaren het met de uitkomsten van dit onderzoek eens? Ja daarom 

zijn de eigenaren er ook. Zij geloven in deze transformatie, maar de 100.000 

m² uit het onderzoek is voor de eigenaren wel een belangrijke grens in relatie 

tot de business case. Als dat minder wordt is het aantrekkelijker om de 

bestaande kantoorgebouwen te verhuren voor de lange termijn. De eigenaren 

willen uiterlijk voor de zomer van 2019 duidelijkheid over het maximaal te 

realiseren programma. Dan moet worden besloten over aflopende (tijdelijke) 

huurovereenkomsten. 

 

Hieronder is een aantal aandachtspunten weergegeven die voortkomen uit de 

discussie op bovenstaande vragen 

 Identiteit komt niet van buiten maar komt door de mensen die er wonen: 

betrekken toekomstige bewoners en niet alleen huidige bewoners. Op welke 

doelgroepen ligt de focus en voor wie wordt er gebouwd? 

 Hoe groter de gebouwen des te moeilijker de sociale cohesie te realiseren: 

bewoners verantwoordelijkheid geven voor hun omgeving en community 

(innovatieve oplossingen creëren als identiteit en kwaliteit). 

 Identiteit en parkeeroplossingen. Stimuleren andere vormen van vervoer: auto’s 

delen, fietsen, OV, etc. 

 Van dichtheid en bouwhoogte is een variété mogelijk. Ook meerdere modellen en 

een combinatie van modellen zijn denkbaar. 

 Minder parkeren kan tot een andere business case leiden waardoor er mogelijk 

minder programma nodig is: kleiner volume en minder hoog. 

 Geluid, luchtkwaliteit en andere omgevingsfactoren waarmee rekening gehouden 

moet worden. 

 Kantelpunt van woningbouwontwikkeling versus lage termijn verhuur van 

kantoorruimte: tijd en programma. 

 Voorzieningen Dorpsplein – concurrentie en aanvulling op bestaand. 

 

Vervolgstappen 

Voor de vervolgstappen wordt verwezen naar bijgevoegde presentatie. Vanaf 

2019 zal het adviesteam op regelmatige basis weer bijeen komen als het gaat om 

de ruimtelijke aspecten van de ontwikkeling. Hiervoor wordt nog een voorstel 

geschreven door de gemeente. Daarnaast zal het adviesteam worden uitgebreid 

zodat een evenwichtige samenstelling van de bevolking in Duivendrecht 

vertegenwoordigd is. 

 

Belangrijk korte termijn doel is het gesprek met de commissie grote projecten op 

24 januari over het concept programma van eisen. Gekeken wordt of voor 24 

januari ook nog met het adviesteam het concept van programma van eisen 

besproken kan worden. 

 

Gevraagd wordt naar de beslotenheid van afgelopen bijeenkomst van de 

commissie grote projecten waarom het adviesteam niet voorafgaand maar 

achteraf bij elkaar is gekomen. Voor beslotenheid is gekozen om de 

gemeenteraad op een paar essentiële onderwerpen waarvoor nog nader 

onderzoek en overeenstemming nodig is bij te praten. 24 januari wordt een 

openbare vergadering. Dat is ook het uitgangspunt tenzij het over financiële of 

privaatrechtelijke zaken gaat. Normaal gesproken wordt het adviesteam vooraf 

geraadpleegd en niet achteraf. Overigens is dit ook een bestuurlijke c.q. politieke 

keuze. 
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1. Opening 

Annemieke Versloot-Oudijk opent de vergadering en licht toe dat een aantal 

adviesteamleden zich hebben afgemeld. Zij hebben in het vorige overleg een negatief 

advies gegeven over het programma van 100.000m2 en de hoogte voor Neptunes en 

hebben het gevoel dat hier geen discussie meer over kan plaatsvinden met de gemeente. 

De leden, te weten Roland Vallentin, Monique Gradussen, Derk de Boer en Dirk 

Achterbergh zijn van mening dat de uitwerking van het Programma van Eisen (hierna: 

PvE) niet conform het raadsbesluit uit 2017 is. De aanwezige adviesteamleden 

bevestigen dat de voorgelegde plannen niet conform raadsbesluit zijn, maar dat zij 

ervoor hebben gekozen wel met de gemeente aan tafel te blijven zitten. 

De aanwezige adviesteamleden geven aan niet op de hoogte te zijn gesteld van de vele 

afmeldingen. De Vrienden van Duivendrecht geeft aan het prettig te hebben gevonden 

om hiervan eerder op de hoogte te worden gesteld. Paul Cottaar maakt daarvoor zijn 

excuses en legt uit dat dit bericht laat is binnengekomen en vraagt de aanwezige leden 

alsnog de vergadering voort te zetten. Hierop wordt positief gereageerd met het 

voorbehoud dat zij niet als één geheel orgaan kunnen reageren, enkel individueel c.q. 

namens hun belangengroep. 

 

2. Verslag 26 maart 2019 

a. Op verzoek Vrienden van Duivendrecht worden met terugwerkende kracht alle 

verslagen voorzien van functie vertegenwoordiging, DT zal dit aanpassen; 

b. Vanuit Vrienden van Duivendrecht wordt aangegeven dat zij zich na het opheffen van 

het huidige Adviesteam in de vorige vergadering aan de kant voelen geschoven. Paul 

Onderwerp: Overleg Adviesteam Entrada 

Datum: 16 april 2019 

Aanwezig:  

 Chris van der Linden, bewoner Duivendrecht  

 Niek Heering, Stichting Vrienden van Duivendrecht, Joop van de Broeke, 
Winkeliersvereniging WC Duivendrecht  

 Jessica Tjon Atsoi, stedenbouwkundige Urhahn Urban Design 

 Paul Cottaar, projectmanager gemeente Ouder-Amstel 

 Daniëlle Tielemans, projectmedewerker gemeente Ouder-Amstel, secretaris 

 Annemieke Versloot-Oudijk, communicatieadviseur gemeente Ouder-Amstel, 
voorzitter 

Afwezig: 

 Neill Jonker, Dieuwertje de Vries, Dirk Achterbergh, Monique Gradussen, Derk de 
Boer, bewoner Duivendrecht 

 Roland Vallentin, Werkgroep Openbare Ruimte 

 Theo Dohle, De Wijde Blik 

 Eigenaren Entrada (op verzoek van de gemeente) 

  

 



 

 

Cottaar benadrukt dat iedereen zich opnieuw mag aansluiten en dat er geen sprake is 

geweest van leden uit te sluiten van deelname in de volgende fase. De insteek van het 

oprichten van een nieuw Adviesteam is om de vertegenwoordiging te verbreden en 

nieuwe geïnteresseerden tevens de kans te geven mee te denken in het project. Dit is 

tevens de wens van de gemeenteraad. De Vrienden van Duivendrecht geeft hierop aan 

dat zij herhaaldelijk in het adviesteam heeft aangedrongen aantal en diversiteit 

betrokkenen van het adviesteam te vergroten. Dat dat nog niet tot gewenste resultaat 

heeft geleid hoeft echter niet tot opheffen van het huidige adviesteam te leiden, wel 

herhaalde oproep om te verbreden; 

c. Chris van der Linden vindt dat zijn mening over openbaar maken en bespreken van 

privaatrechtelijke stukken niet goed is opgenomen. Hij licht toe dat het niet enkel om 

overkoepelende overeenkomsten gaat maar ook om afspraken tussen de eigenaren en 

de gemeente, zoals die zullen worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.  

Hierbij spreekt hij de zorg uit dat iedere eigenaar individueel zal gaan ontwikkelen. 

Paul Cottaar geeft aan dat het niet aan het adviesteam is om te adviseren over 

privaatrechtelijke overeenkomst, maar hij bereid is daarin gemaakte afspraken te 

delen.  

d. Het advies is om alle stukken beschikbaar te stellen zodat het Adviesteam een 

gedegen advies uit kan brengen. Paul Cottaar geeft hierbij aan dat hij voorstander is 

om zoveel mogelijk stukken openbaar te maken echter dat dit niet altijd mogelijk is. 

Bijvoorbeeld vanwege financiële afspraken. Jessica Tjon Atsoi geeft hierbij dat dit in 

sommige gevallen tot verwarring kan leiden in de gesprekken die hieraan vooraf gaan. 

Dat betekent dat duidelijk moet worden aangegeven als een stuk (nog) niet openbaar 

is. 

e. Chris van der Linden geeft aan het vreemd te vinden dat wethouder Boomgaars 

vandaag niet aanwezig is. Paul Cottaar geeft aan dat de wethouder geen standaard lid 

is van het Adviesteam en enkel ter kennismaking met het Adviesteam eenmalig 

aanwezig is geweest.  

f. Chris van der Linden is van mening dat het voornemen is dat de wethouder als 

voorzitter van het Adviesteam plaats zal nemen. Paul Cottaar geeft aan dat dit onjuist 

is, Annemieke Versloot-Oudijk geeft aan dat dit zal worden nagezocht in de stukken.  

g. Het verslag wordt met voorbehoud van de afwezige leden vastgesteld. 

 

3. Toelichting dichtheid & bebouwingspercentage 

Jessica Tjon Atsoi licht toe dat er tijdens de commissievergadering van 24 januari 2019 

vragen zijn gesteld met betrekking tot de onderbouwing van de dichtheid en het 

bebouwingspercentage welke zijn opgenomen in het PvE. Urhahn heeft hiervoor het 

document ‘Toelichting dichtheid & bebouwingspercentage’ opgesteld. In dit stuk is op 

twee manieren een vergelijking met andere projecten gemaakt, deze projecten hebben 

soortgelijke dichtheden en zijn anderzijds projecten die inspelen op de woningvraag.  

a. Chris van der Linden geeft aan de zorg te hebben dat de architect teveel ruimte krijgt 

met het schuiven van de blokken in het campusmodel. Hij staat niet negatief 

tegenover het campusmodel;  

 Jessica Tjon Atsoi geeft aan dat in de modellenstudie rekening is gehouden met 

de bestaande omgeving, welke type stedelijkheid er nodig is en wat een passende 

verhouding is in het gebied.  

b. Voor Urhahn waren de belangrijkste vertrekpunten veel openbare ruimte, dat het 

gebied autovrij is en fietsen wordt gestimuleerd; 



 

 

c. Paul Cottaar geeft aan dat het PvE beschrijft hoe het concept Entrada op zichzelf 

staand moet functioneren en wat er moet worden opgelegd binnen dit concept voor de 

volgende fase. Het PvE is geen ontwerp, het concept Entrada wordt in de 

stedenbouwkundige visie verder uitgewerkt tot een ontwerp;  

d. Paul Cottaar geeft aan dat naar aanleiding van het vorige overleg met het Adviesteam 

een nieuw hoogtekaartje is gemaakt. Deze is tevens besproken met het college, die 

aan heeft gegeven nog strenger de zones aan te willen geven, met name bij 

Neptunes. Het is in voorgaande stukken nooit de bedoeling geweest dat er één hoge 

wand voor Neptunes zou komen. Er moeten duidelijke accenten worden opgenomen.  

 Vrienden van Duivendrecht, geeft aan dat het beter aansluit bij het raadsbesluit 

(zeker het hoogtekaartje). Daarnaast geeft zij wel aan dat bewoners van 

Zonnehofflats zich zorgen maken naar aanleiding van de nieuwbouw in de 

Zonnehof om helemaal ingesloten te worden; 

 Op de panelen tijdens de informatiebijeenkomst kan dit hoogtekaartje helaas niet 

meer worden weergegeven, er zal worden gekeken door de gemeente naar een 

alternatieve oplossing.  

 Joop van de Broeke geeft aan het een mooi stuk te vinden. Daarnaast geeft hij 

aan het gevoel te hebben dat enkel Neptunes-bewoners problemen hebben met 

Entrada en verder niemand anders.  

e. In de studie naar een ander bebouwingspercentage wordt geconcludeerd dat een 

andere verhouding gaat betekenen dat er meer smalle straten zullen komen zoals die 

in Barcelona, waar schaduw juist als positief wordt ervaren. Dat is onwenselijk voor 

een locatie als Entrada. 

f. Vanuit Vrienden van Duivendrecht wordt om verduidelijking gevraagd omtrent de 

bomen op het talud. Jessica Tjon Atsoi geeft aan dat in deze fase het onderzoeken van 

het verwijderen van het talud een optie is in de volgende fase. Het wil namelijk niet 

betekenen dat je uiteindelijk geen bomen terug gaat planten, te verwijderen bomen 

worden gecompenseerd. Vrienden van Duivendrecht, Niek Heering, geeft hierbij aan 

dat het vooral de zorg van de Neptunes-bewoners is dat er direct voor hun huis een 

stenen muur komt te staan. Jessica Tjon Atsoi geeft aan dat in het PvE harde eisen 

zijn opgenomen zoals de minimale ruimte van 40 meter tussen Neptunes en Entrada 

en dat dit nooit anders mag zijn. 

g. Chris van der Linden geeft aan het jammer te vinden dat Eigen Haard er niet bij zit om 

het gesprek aan te gaan over het oplossing van de ruimte tussen Neptunes en Jupiter. 

Paul Cottaar geeft aan dat met de ontwikkeling van Entrada niet de problematiek 

tussen deze flats zal worden opgelost.  

 

4. Communicatieplan  

a. Geadviseerd wordt om aan de hand van nota Burgerparticipatie over te nemen wat de 

verschillende rollen en hierbij een uitgebreide omschrijving te geven. 

b. De Vrienden van Duivendrecht vraagt naar de reactie van het college b&w met 

betrekking tot het niet zeker stellen van de rol van belanghebbenden 

vertegenwoordigende groepen.  

 Het standpunt is duidelijk echter wijkt de gemeente niet af van de beslissing.  

c. Opnemen dat er zal worden gestreefd naar een collectief besluit, afwijkende meningen 

zullen apart worden opgenomen in de verslagen.  

d. De laatste zin op pagina 7 zal anders worden geformuleerd, meegenomen zal worden 

veranderd in opgenomen.   

 



 

 

5. Sluiting 

Chris van der Linden, Vrienden van Duivendrecht en Joop van de Broeke melden zich 

tijdens het overleg aan voor het nieuwe Adviesteam, zij zouden hier graag opnieuw 

onderdeel van zijn. Zij kunnen helaas niet aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst op 

17 april.  
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Opening 
 

Theo Dohle heet de aanwezigen welkom en iedereen stelt zich voor. De agenda van 

de avond is:  

 Verslag vorige vergadering 

 Ingekomen brief werkgroep openbare ruimte 

 Adviesteam: opdracht voor het nieuwe adviesteam 

 Programma van eisen (toelichting Urhahn en bespreken) 

 Planning en vervolg 

 

Verslag bijeenkomst 11 december 2018 

 

Het verslag is goed ontvangen en de bewoners vonden het uitgebreide verslag erg 

prettig. Naar aanleiding van kwamen de volgende vragen: 

- Op pagina 2 wordt gesproken over 100.000 m². Waar wordt dit vermeld in de 

documenten? Paul Cottaar geeft aan dat dit staat in het programma van eisen. De 

modellen uit de studie van Urhahn gaan uit van 100.000 m2 bvo. 

- Er wordt gesproken over een parkeernorm van 0,5 en dat hier onderzoek naar 

wordt gedaan? Paul Cottaar geeft aan dat dit verder wordt onderzocht in de 

volgende fase in de vorm van een mobiliteitsstudie.  

 

Ingekomen brief werkgroep openbare ruimte en opdracht adviesteam 

 

Theo Dohle bespreekt de ingekomen brief van Roland Vallentin namens Werkgroep 

Openbare Ruimte. Eén van de vragen uit deze brief was wat de rol en de positie is van 

het adviesteam. Na aanleiding van de brief en de reacties van het adviesteam wordt als 

eerste het agendapunt de rol en de opdracht van het adviesteam besproken.  

Paul Cottaar bespreekt aan de hand van een aantal punten de rol en opdracht van het 

adviesteam. De punten zijn: 

 Adviseert (participatietrede raadplegen+) de gemeente over de voor de ontwikkeling 

op te stellen producten (zoals programma van eisen, stedenbouwkundige visie en 

stedenbouwkundig plan). 

Onderwerp: Overleg Adviesteam Entrada 

Datum: 22 januari 2019 

Aanwezig:  

 Chris van der Linden, Dieuwertje de Vries, Dirk Achterbergh, Monique 

Gradussen, Derk de Boer, Neill Jonker, bewoners Duivendrecht  

 Roland Vallentin, Werkgroep Openbare Ruimte, Niek Heering, Vrienden van 
Duivendrecht, Joop van de Broeke, Winkeliersvereniging WC Duivendrecht  

 Alexander Lubberhuizen, eigenaren Entrada 

 Axel Boomgaars, wethouder gemeente Ouder-Amstel 

 Paul Cottaar, projectmanager gemeente Ouder-Amstel 

 Annemieke Versloot-Oudijk, communicatieadviseur gemeente Ouder-Amstel 

 Jessica Tjon Atsoi, stedenbouwkundige Urhahn Urban Design 

 Theo Dohle, De Wijde Blik, voorzitter 

 

 



 

 

 Privaatrechtelijke overeenkomsten en financiële afspraken zijn daarvan geen 

onderdeel. 

 Vertegenwoordigt en is spreekbuis van ondernemers (specifiek Dorpsplein) en 

inwoners van Duivendrecht. 

 Elk lid heeft een gelijk aandeel in het adviesteam. Belangen dienen door de 

adviesteam gerespecteerd worden. 

 Elk lid communiceert via het adviesteam en niet één op één met de gemeente. 

 Het adviesteam wordt geacht om te komen als collectief te komen tot een 

gezamenlijk advies, echter kan er onderling worden afgeweken van mening. 

 De regie van het adviesteam is in handen van de gemeente. De gemeente zit de 

bijeenkomsten voor en doet verslag. 

 Als de inbreng niet wordt meegenomen wordt dat onderbouwd. 

Tevens wordt er aangegeven dat het belangrijk is dat het adviesteam wordt gezien als 

één club van bewoners dat Duivendrecht goed vertegenwoordigen. Het adviesteam 

streeft naar een collectief gezamenlijk besluit, er kan altijd een dissident zijn. Alle 

meningen zullen tijdens de vergaderingen worden geuit zodat alle adviesteamleden 

hiervan op de hoogte zijn. Het adviesteam zal naar buiten treden met één gezamenlijk 

advies en niet afzonderlijk van elkander hun mening sturen buiten het adviesteam om.  . 

Deze afspraken zijn vaak tussen de eigenaren of tussen eigenaren en de gemeente en 

meestal niet openbaar. Alles wat plaats vindt in het adviesteam is wel openbaar. De 

commissievergadering van 24 januari is ook openbaar en toegankelijk voor de leden van 

het adviesteam.  

 

Een belangrijke aandachtspunt voor de Entrada is dat ook nagedacht wordt hoe 

toekomstige bewoners in een vroeg stadium te betrekken bij de planvorming. Hierover 

kan ook het adviesteam nadenken. Mogelijk dat zij aansluiten bij het adviesteam of via 

een apart forum kunnen meepraten. Dat alles wordt ook meegenomen in het 

communicatieplan over Entrada dat wordt opgesteld door de gemeente.  

 

Bespreken programma van eisen 

 

Jessica Tjon Atsoi presenteert het programma van eisen. Daarbij wordt aangegeven dat 

dit programma van eisen leidt tot de stedenbouwkundige visie. Het programma van eisen 

wordt in drie onderdelen behandeld: 1) context, 2) ambities en 3) randvoorwaarden.  

 

Belangrijke elementen uit het programma van eisen zijn dat Entrada als locatie geschikt 

is om te verdichten langs de metro Oostlijn. De openbare ruimte biedt veel potentie, nu 

weliswaar onder benut maar de groene omgeving is een belangrijk uitgangspunt voor 

Entrada. Ook de combinatie van een (hoog)stedelijk woongebied en de dorpse 

kwaliteiten van Duivendrecht biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van Entrada. 

 

In het programma van eisen worden 4 ambities beschreven; gestapeld wonen voor 

diverse doelgroepen, toekomstbestendig, collectief en groen & uitnodigend. De 

presentatie laat voorbeelden zien van deze ambities.  

 

De ruimtelijk randvoorwaarden gaan dieper in op de onderwerpen zoals plangrens, 

exploitatiegrens, bouwvlak, openbare ruimte, parkeren en bouwhoogte.  

 

Vragen en reacties van leden adviesteam: 

- De groene openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van avond. De bewoners 

zijn benieuwd naar hoe de verhouding 50% groen en 50% bebouwing er uit gaat 

zien. Sommige bewoners geven de voorkeur aan iets minder hoogbouw ten laste 

van het groen. Andere bewoner vindt het groen juist wel heel belangrijk. Een 



 

 

goede balans is dus een belangrijk aspect. Voorkom versnippering van groen en 

neem groen (ecologie) ook mee in de gebouwontwerpen, duurzame uitstraling 

gebouwen. Comfortabel en ecologisch. 

- Hoe staat het met parkeren? Is dat ondergronds of bovengronds? Uitgegaan 

wordt van een ondergrondse/gebouwde parkeervoorziening. De parkeernorm is 

ambitieus, maar belangrijk voor het speerpunt mobiliteit. Het maximum aantal 

parkeerplaatsen mag omlaag zodat dat beter aansluit op de parkeernorm. Paul 

Cottaar geeft aan dat een mobiliteitsonderzoek onderdeel is van de volgende 

fasen.  

- Hoe waarborg je in de vrije ruimte in de toekomst over bijvoorbeeld 20 jaar? 

Zonnehof is als voorbeeld genoemd. De reactie van de wethouder was dat dit 

geregeld/vastgelegd wordt in het bestemmingsplan. De ontwikkeling gaat uit van 

één integraal plan waarin de toekomst is vastgelegd. 

- Neem het aspect wind en geluid goed mee in de volgende fase. Dit geldt ook voor 

milieuaspecten zoals luchtkwaliteit en flora en fauna. 

- Hoe zit het met Eigen Haard? Worden die ook meegenomen in deze plannen en 

zijn ze bij de bijeenkomsten van het adviesteam? Paul Cottaar geeft aan dat 

binnenkort een gesprek plaatsvindt met Eigen Haard.  

- Let op bij de verdere planvorming op de bewoners van de Neptunusflat. De 

bewoners van Neptunes willen geen enorme corridor voor hun huis. Met name de 

onderste verdiepingen kunnen hinder gaan ondervinden van de bebouwing van 

Entrada. Bezonningstudie en een goede zonering van de bouwhoogte zijn 

belangrijke elementen waarnaar gekeken moeten worden. Hoog langs het spoor 

en de A10 en lager richting en langs Neptunes. Bewoners van Neptunes meer 

betrekken bij de ontwikkeling. 

- Aandacht voor het voorkomen van massief bouwen en zorgen voor een goed 

woon- en leefklimaat. Met 100.000 m2 en de beoogde bouwhoogte wordt een 

hoog stedelijke ontwikkeling gerealiseerd. De stedenbouwkundige uitwerking van 

het programma van eisen is daarbij van belang. Wat voor sfeer wordt het en hoe 

worden gebouwen ontworpen en gepositioneerd, met name de hoogteaccepten. 

Visualisatie van het programma van eisen is wenselijk voor het adviesteam. 

- Vanuit winkeliers komt juist het signaal dat des te meer programma des te beter 

voor het welzijn van het Dorpsplein. Het aantal is al teruggebracht van 125.000 

naar 100.000 m2, dat hoeft voor de winkeliers niet nog verder teruggebracht te 

worden. 

- Maak het gebied scootervrij.  

- Graag het parkeren van bezoekers en het parkeren van fietsen meenemen in de 

parkeervoorzieningen. Aandacht voor mindervalide parkeren bij het metrostation. 

Daarnaast het metrostation meer betrekken bij de ontwikkeling. Maak het gebied 

aantrekkelijk door publiekfuncties (horeca) bij het metrostation te realiseren. 

- Er wordt met dit plan ten opzicht van het vorige plan een betere verbinding 

gemaakt met Neptunus.  

- Let op goede fietsverbindingen. Er wordt wel verschillende gereageerd op de 

fietsburg over de A10. Van reacties als graag onderzoeken tot idee laten vallen en 

bestaande fietsroutes opwaarderen.  

- Tip voor de wethouder; zorg dat het gebied een groene en duurzame uitstraling 

krijgt zowel in de buitenruimte als in de bebouwing zelfs zoals groene daken en 

gevels.  

- Zorg voor zoveel mogelijke voordeuren aan de straat, dat zorgt voor sociale 

veiligheid. 

- Met betrekking tot de fietsbrug over de A10 adviseert het merendeel van het 

Adviesteam negatief.  

 



 

 

Enkele leden van het adviesteam geven aan dat die 100.000 m2 als veel voelt en als 

gegeven waarover niet meer gesproken kan worden. Roland Vallentin geeft aan 100.000 

m2 te veel acht voor dit gebied van 3 ha en dat dit als een voldongen feit wordt 

neergelegd. Hierbij aan Namens de eigenaren legt Alexander Lubberhuizen uit dat alle 

eigenaren er juist zijn ingestapt om te ontwikkelen en er een mooi woongebied van te 

willen maken. En het als kantoorruimte te willen verhuren. Het moet echter wel financieel 

haalbaar zijn om de gewenste kwaliteit te kunnen maken en daarom is er voor de 

eigenaren een ondergrens aan het te realiseren programma. De kantorenmarkt is op dit 

moment heel interessant, dus als er bij ontwikkeling geen sprake is van een haalbare 

business case dan kiezen veel partijen daarvoor. Daarbij speelt ook het aspect tijd een 

rol. 

Andere adviesteamleden geven juist aan vertrouwen te hebben in de eigenaren en 

vinden het goed dat men bezig is met nieuwe ontwikkelingen.  

 

Planning en vervolg 

 24 januari commissie grote projecten: richting gevend 

 Verlengen intentieverklaring meer tijd nodig voor opzetten samenwerking 

 Afronden programma van eisen 

 Opstellen samenwerkingsovereenkomst 

 Besluitvorming gemeenteraad programma van eisen en samenwerkingsovereenkomst 

 Eigenaren starten voor eigen rekening en risico met visualisatie programma van eisen 

in de vorm van stedenbouwkundige visie 

 Vervolg bijeenkomsten met het adviesteam en een plenaire bijeenkomst voor 

omwonenden  

 

Om het principe (gedachtegoed) van Entrada vast te houden is het programma van eisen 

uitgangspunt voor alle vervolgdocumenten zoals een stedenbouwkundige visie en 

stedenbouwkundig plan. Daarom wordt het programma van eisen vastgesteld door de 

gemeenteraad en opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. 

 

Rondvraag/reacties 

- Wordt er ook op gelet dat er gehandicapte parkeerplaatsen worden meegenomen 

in het plan. 

- Let op geluidsoverlast en neem dit mee in verdere planvorming. 

- Het plan is mooi en heeft veel groene elementen.  

- Er wordt voorgesteld om plenaire vervolg bijeenkomsten eventueel te organiseren 

in het dorpshuis i.p.v. op Entrada.  
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