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1 Vooroverleg Omgevingskwaliteit Aantal voorgaande behandelingen: 0 

210022 Bouwadres centrumplan 
 Soort bouwwerk Niet van Toepassing Beschermd dorpsgezicht 
 Omschrijving presentatie centrumplan 
 Aanvrager Gemeente Ouder- Amstel mevrouw W.Meijer 
 Architect dhr E.Swinnen 
 Welstandsnota 1 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 
15-03-2021 

De architect, de projectwethouder en de gemeentelijke projectleider RO zijn 
aanwezig om de plannen toe te lichten. Burgerlid Amke Homan, tevens lid 
van de gemeentelijk werkgroep cultureel erfgoed, heeft vooraf de 
commissie ingelicht over de achtergronden van het plan. Het betreft een 
verzoek voor collegiaal overleg over een herontwikkeling van het 
centrumgebied van Ouderkerk aan de Amstel tussen de Brugstraat, de 
Koningin Julianalaan en de Achterdijk.  Er is een ambitiedocument, ‘Spijkers 
met Koppen’ opgesteld in samenwerking met bewoners dat is geaccordeerd 
door de raad en dat dient als leidraad voor de ontwikkelingen. Het verzoek 
voor informeren en raadplegen van de commissie is afkomstig van de 
gemeenteraad. De commissie heeft op 23 maart 2021 de locatie bezocht. 
 
Het voornaamste initiatief betreft de herprofilering van het Graskeienveld 
en de Kerkstraat, de herontwikkeling van het voormalige Rabobank-
gebouw aan de Kerkstraat en de herprofilering van de Dorpsstraat. 
Daarnaast worden twee mogelijke locaties voor aanvullende bebouwing 
getoond, welke kunnen dienen om het project financieel haalbaar te maken. 
 
Het nieuwe Graskeienveld wordt gedacht als een open grasplein met enkele 
diagonale paden. De Kerkstraat en de Korendragerstraat worden hier als 
een licht verhoogd terras omheen gelegd en met elkaar verbonden zodat 
één ‘shared space’-gebied ontstaat. De rijbaan wordt hier globaal 
aangegeven, maar het gehele gebied is bedoeld als openbare ruimte die 
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auto’s, fietsers en voetgangers met elkaar delen. De bestaande klinkers 
worden hergebruikt en aangevuld met nieuwe in een iets afwijkende kleur. 
Ook in de Dorpsstraat wordt eenzelfde profilering gedacht. Hier zorgen 
enkele om-en-om-geplaatste parkeerplaatsen voor een zigzaggende route, 
wat een positieve uitwerking heeft op het delen van de ruimte en het 
langzaam rijden. 
Het Rabobankgebouw wordt getransformeerd naar een 
appartementengebouw met een gemeenschappelijke plint van horeca, 
winkels en bedrijvigheid rond een kern met parkeerplaatsen. De bovenbouw 
wordt vormgegeven als een verzameling kleine huisjes met een 
verscheidenheid in hoogte en kaprichting.  
Daarnaast worden op het Schapenveldje, op de hoek van de Dorpsstraat en 
de Korendragerstraat en midden op het Graskeienveld 
appartementengebouwen gedacht als mogelijke ontwikkelingen. Deze zijn 
gedacht met een vormgeving als parkpaviljoen en krijgen een collectieve of 
maatschappelijke functie. De plannen voor deze bouwwerken bevinden zich 
echter nog in een vroege conceptuele fase waarin massa en oriëntatie 
worden verkend. 
 
De commissie uit haar complimenten voor de presentatie, het onderzoek en 
de zorgvuldige wijze waarop het project is aangepakt. Het landschappelijke 
concept voor het Graskeienveld en de shared-space kan op goedkeuring 
rekenen. Het haakt goed aan bij de kwaliteiten en het karakter van het dorp 
en het is positief dat parkeren met het plan minder nadrukkelijk aanwezig is 
in het dorpshart. De transformatie van het Rabobank-gebouw kan voor een 
kwaliteitsimpuls zorgen. De commissie heeft een aantal opmerkingen ten 
opzichte van de gepresenteerde plannen. 

- De commissie is benieuwd naar de omgang met terrassen van de 
omliggende horeca. Het is een uitgelezen kans om deze te 
integreren in de openbare ruimte. 

- De verharding rond het plein en de grasmat hebben een 
hoogteverschil van ca. 80 cm. Zij vraagt bij de uitwerking aandacht 
voor deze overgang. Moet dit een meer landschappelijkere 
overgang te worden of dient het terras-concept sterker te worden 
uitgewerkt? 

- De transformatie van het Rabobankgebouw is nu vormgegeven als 
een verzameling gelijkvormige huisjes met een vast (en schijnbaar 
willekeurig) formaat. De commissie adviseert de korrelgrootte in de 
omgeving te gebruiken als leidraad. Zij maakt daarbij duidelijk dat 
het niet per sé historiserend hoeft te worden vormgegeven, maar 
wel dat kenmerken als hoogte, beukmaat, materialisering, open-
dicht verhoudingen van de gevels en maatvoeringen (maar ook de 
variatie hierin) van de bebouwing kan worden doorgezet in die van 
de nieuwe bebouwing. Als richtlijn geeft zij mee dat twee lagen en 
een zadeldak passend is in de omgeving. 

- Bij het Rabobankgebouw is de commissie van mening dat de plint 
van het gebouw voldoende aandacht verdient. Er moet worden 
voorkomen dat er gesloten plinten ontstaan. 

- Aangaande de toevoeging van de aanvullende volumes op twee 
locaties maakt de commissie zich zorgen over de impact op de 
omgeving. Met name het volume op het Graskeienveld kan een 
ingrijpende aantasting vormen van het zojuist geopende plein. 
Rondom een appartementengebouw zijn doorgaans nog 
aanvullende installaties en voorzieningen nodig, zoals containers, 
bergingen, parkeren, vuilcontainers, etc. De ruimte rondom het 
gebouw zal dan bij de woningen gaan behoren. Zo wordt het park 
slechts de drager van het bebouwde volume, in plaats van een 
toevoeging er aan. Hoewel er bij de plaatsing van het volume is 





 
Commissievergadering Welstands- en Monumentencommissie Ouder-Amstel 15-03-2021 3 

 

gedacht aan zichtlijnen, bestaat de kans dat dit volume in de 
praktijk toch als belemmering in de groene ruimte wordt ervaren. 
Het betreft het voornaamste plein van Ouderkerk aan de Amstel. 
De commissie adviseert om bij voorkeur ontwikkellocaties op een 
andere plek te zoeken.  

- Ook met betrekking tot het Schapenveld is de commissie van 
mening dat een gebouwd volume een negatieve impact heeft op 
een kenmerkend deel van het dorp. Het belemmert de ervaring van 
het groen en een bijzonder overzicht op de achterliggende 
begraafplaats Beth Haim.  

- Indien toch gekozen wordt om op het Graskeienveld en het 
Schapenveld een volume te plaatsen, dan adviseert de commissie 
deze ook goed te laten aansluiten bij het dorpse karakter. De 
kenmerken eigen aan het dorp, zoals hoogte, beukmaat, 
materialisering, open-dicht verhoudingen van de gevels en 
maatvoeringen (maar ook de variatie hierin) van de bebouwing 
dienen bij voorkeur als leidraad voor de nieuwe bebouwing. Indien 
gekozen wordt voor het Graskeienveld, is een publieke functie in de 
plint een vereiste om het openbare karakter van het plein te 
waarborgen. 

- Ook adviseert de commissie aandacht te besteden aan de groene 
zoom rond het terrein. Zij vraagt bij een volgende stap de plannen 
vanuit maaiveldniveau goed uit te werken, zodat de impact op het 
open zicht op het groen duidelijk wordt gemaakt.  

- Met betrekking tot de shared-space, wijst de commissie nog op een 
potentiële valkuil dat de ruimte als onveilig kan worden ervaren. Dit 
kan worden verholpen met een aanduiding van ‘veilige zones voor 
verschillende weggebruikers. 

- De commissie ziet het opstellen van een beeldkwaliteitsparagraaf 
als positieve aanvulling op de plannen. Zij geeft als tip mee om 
hierin ook reclame en terrassenbeleid op te nemen.  

 
De commissie ziet een volgende stap in het plan met belangstelling 
tegemoet. 
 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Collegiaal overleg 

 Mon. advies Collegiaal overleg 

 


