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Projectplan Tadaaaa 

 

Een bijzonder BUITEN plan ten behoeve 

van GEBIED Ouderkerk NOORD 
 

 

 

Ondertitel: 

Hoe verder met Molenpad 2, Locatie IJsbaan /De Amstelbocht ? 

 

 

 

 

 

 

 

    Van Gijs de Nooij 
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Voorwoord 

 

Op 10 januari heb ik mijn eerste versie van mijn plan Tadaaaa ingestuurd n.a.v. de oproep om mee te denken 

over de eventuele herbestemming van Molenpad 2. Tot 1 februari kon ik in overleg met mevrouw Wilma 

Meijer van de Gemeente Ouder-Amstel mijn plan nog aanvullen. Bij deze is dus versie 2.0 d.d. 31 januari 2021 

ontstaan en komt hiermede de versie van 10 januari te vervallen. 

 

Ik wil iedereen bedanken die ideeën heeft aangedragen maar ook diegene die hun zorgen ,welke in deze 

kwestie spelen, met mij hebben gedeeld. Speciale dank aan omwonenden ,het bestuur en de commissie van de 

Amstelbocht die mijn verhaal en belangen hebben willen aanhoren. Ook met anderen, o.a. medewerkers en 

raadsleden van de Gemeente Ouder-Amstel, zijn goede gesprekken gevoerd. 

 

Het houdt de gemoederen bezig. Ik spreek nog steeds dagelijks met mensen hierover. Het kost me veel energie 

en tijd welke ik eigenlijk liever aan mijn agrarisch bedrijf en geliefde koeien wil besteden. 

 

Gijs de Nooij, 

30 januari 2021 
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1. Samenvatting 

 

Dit plan is ontstaan doordat het College van Ouder-Amstel positief staat tegenover het feit Molenpad 2, het 

gebied van de IJsbaan én kantine De Amstelbocht, definitief anders te bestemmen. Te weten met horeca. Als 

direct omwonende, eigenaar direct aangrenzend agrarisch bedrijf én actief lid van de Amstelbocht moest ik 

hier mee aan de slag.  

Door de gesprekken, commotie, emoties die door de voorgenomen herbestemming zijn ontstaan heb ik 

gemeend de hele kwestie in een breder perspectief te trekken. 

Onderzoek en afweging van vele belangen hebben geresulteerd in voorstellen, ideeën die nader uitgewerkt zijn 

in met name de hoofdstukken 3 en 4. 

Samenvattend komt het hier op neer: 

 De kavels m.b.t. Molenpad 2 (de IJsbaan/Kantine De Amstelbocht) worden verruild met grond gelegen 

aan het Hoger Einde-Noord. De ruilverkaveling vindt plaats tussen de Gemeente Ouder-Amstel en Gijs 

de Nooij. 

 Gijs de Nooij sluit na de ruilverkaveling een overeenkomst met de Amstelbocht ter behoud van de 

ijsbaan op deze locatie. 

 Er komt door de ruilverkaveling  een mogelijkheid voor parkeren met groenvoorziening, ten gunste 

van Centrum parkeren, bij de brug, hoek Hoger Einde-Noord.  

 Er komt een weg , over het huidige stuk land van Gijs de Nooij, t.b.v. fiets-, en (bedrijfs-) autoverkeer, 

waardoor het Hoger Einde-Noord definitief ontlast wordt van verkeersoverlast. 

 Molenpad blijft autoluw. 

 Extensieve recreatieve- en sportmogelijkheden op terrein IJsbaan/Amstelbocht worden verder door 

Amstelbocht i.s.m. Gijs de Nooij, sportaanbieders en Coherente ontwikkeld.  

 Natuur- en agrarische waarden worden verhoogd door een uitgedacht natuurplan waarbij insecten, 

planten, grassoorten, kruiden en bloemen, (nog) meer aandacht krijgen. 

 Weidevogelgebied waar Ouder-Amstel én provincie Noord-Holland zuinig op is binnen gebied 

Amstelscheg blijft gerespecteerd en behouden. 

 Dichtbij ingang terrein Amstelbocht komt een zomerse Koek en Zopie standplaatsvergunning plek voor 

de periode juni t.m. september ten behoeve van verkoop eten en drinken (niet alcoholisch en met 

gezette openingstijden). 

 Deel van het grasveld wordt net als andere gebieden/terreinen langs de Amstel toegankelijk voor 

extensieve recreatie. Picknicktafels, en enkele speeltoestellen zijn beschikbaar. Ook dit is toegankelijk 

van juni t.m. september (eventueel uitloop naar oktober). 

 Langs het Weidepad en Molenpad komen informatiezuilen/bordjes over het gebied en de natuur o.a. 

over Molen de Zwaan, de kudde koeien die er loopt, De Amstelbocht en overige gebiedsinfo. 

 Langs het Weidepad en Molenpad komen eenvoudige, duurzame beweegtoestellen die wandelaars en 

hardlopers uitdagen om meer te bewegen. 

 Parkeren langs Molenpad stopt; er is sprake van agrarisch gebied met Natuur-en landschapswaarden. 

 Streekproducten worden verkocht in een pop-up streekwinkel, te creëren in de kantine van de 

Amstelbocht in de maanden juli tot en met september (eventueel uitloop t.m. oktober). 

 Beheer van het opengestelde grasveld in juni t.m. september zal op ludieke wijze beheerd gaan 

worden; in navolging van geslaagde pilots die door Natuurmonumenten zijn uitgevoerd. 

 Commerciële horeca ontwikkelt zich naar de wens van de Ouderkerkers en de Gemeente in het 

Centrum van Ouderkerk én bij de Ouderkerker Plas. 

Wanneer er onverhoopt toch horeca bestemming komt voor Molenpad 2, zal ik mijn vee niet meer kunnen/ 

willen laten grazen in de 3-hoek Molenpad, Weidepad, Stramanweg. Ik zal een plan moeten ontwikkelen met 

eveneens horeca, een educatieve stal, kampeerterrein etc, alles wat mogelijk is binnen het bestemmingsplan 

om nevenactiviteiten voor agrariërs mogelijk te maken. Dit alles om de continuïteit van mijn bedrijf veilig te 

stellen. 
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2. Inleiding 

 

Naar aanleiding van het feit dat het College positief staat tegenover het herbestemmen met horeca van de 

locatie Molenpad 2 ,heb ik besloten een alternatief plan te ontwikkelen. Van de uitnodiging om mee te denken 

in deze maak ik dus graag gebruik. Goed dat de Gemeente een gedegen participatietraject bewandeld. 

Waarom een alternatief plan, een plan zonder commerciële horeca?  

Hier liggen 2 kernpunten aan ten grondslag. Ik licht ze in deze inleiding graag nader toe.  

1. Ik zie de belangen en ontwikkeling met betrekking tot het Molenpad 2/Ouderkerk (Noord) in een breder 

perspectief. 

2. Er is naar mijn mening voldoende horeca aanwezig cq in ontwikkeling, in Ouderkerk en omgeving. 

Ad 1. Belangen en ontwikkeling Molenpad 2/ Ouderkerk (Noord) zien in een breder perspectief. 

Ik trek e.e.a. in een breder perspectief m.b.t. het gebied “Ouderkerk Noord” (bestemminsplan Buitengebied 

Noord/  Landschap De Amstelscheg) en wil zorgdragen voor het waarborgen van meerdere belangen. Brede 

visie en feitelijk juiste onderbouwing van Gemeentelijke medewerking aan een verandering van het 

bestemminsplan ontbreekt naar mijn mening op dit moment. 

 

Wie zijn de belanghebbenden die ik meeneem in mijn plan? 

1. De Amstelbocht 

2. Omwonenden Binnenweg en Hoger Einde-Noord 

3. Burgers van Gemeente Ouder-Amstel 

4. Gemeente Ouder-Amstel 

5. Provincie Noord-Holland 

6. Natuurnetwerk Nederland 

7. Toeristen (incl. Amsterdamse recreanten) 

En uiteraard 

8. Agrarisch bedrijf Gijs de Nooij 

 

Ad 2. Voldoende horeca aanwezig en in ontwikkeling in Ouderkerk en omgeving 

 

Het Centrum van Ouderkerk wordt door de burgers gezien als dé ontmoetingsplek van Ouderkerk. Het recente 

(in opdracht van de Gemeente Ouder-Amstel geschreven) plan Spijkers met Koppen wat in september 2020 

gepresenteerd is, bekrachtigd dit en voorziet mooie, verdere horeca ontwikkeling op het Kampje en ’t 

Haventje, met uitzicht op de Driemond. 

Ik citeer uit het rapport Spijkers met Koppen, p.21: 

Dit gebied straalt gastvrijheid uit en de terrassen bieden uitzicht op het historische  hart van ‘t Kampje.  

Daarmee wordt dit de ontmoetingsplek en ‘the place to  be’. Hier ontmoeten Ouderkerkers maar ook 

toeristen elkaar .  

Ik wil geen commerciële, kleinschalige horeca op de locatie van de IJsbaan. Daarbij kleinschalig is een subjectief 

begrip. Als het er eenmaal zit zal dit zich stap-voor-stap kunnen gaan uitbreiden. 

Ouderkerk 

Voor Ouderkerkers én aan inwoners uit omliggende gemeentes, bestaan er al zo’n 20-tal ! mooie horeca en 

recreatiemogelijkheden in Ouderkerk. 

Ik noem hier:  

Gelegen met terrassen aan het water: De Oude Smidse, Loetje, Paardenburg, 

Ron’s Gastrobar, De Voetangel, Loetjes Garage, India Port aan de Amstel. 

Gelegen (divers met terras)  in het centrum en net erbuiten:  

Café de Vrije Handel, Jamie van Heije , De Bodega, De Poffertjeskraam, ’t 

Pleintje, Amstelstroom, Tastoe Amsterdam, Pizza Napa Italia, Veronica, Plaza. 
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Gelegen in het groen : Boerderij Polderzicht, Kinderboerderij Elzenhoven, en in de zomer Het Amstelbad. 

Ook wordt bij de Ouderkerker Plas op korte termijn horeca gerealiseerd. Dit is aan mijn bedrijfsadviseur 

bevestigd, tenzij er door Covid-19 pandemie geen horeca mogelijk lijkt te zijn komende zomer. 

 

Er zijn/komen dus reeds voldoende plekken in Ouderkerk om horeca te bezoeken en kleine of grootschalige 

evenementen te houden 

 

Ook is er geen sluitend bewijs cq visie dat een commerciële horeca gelegenheid op Molenpad 2 echt nodig is. 

Men suggereert levensvatbaarheid (volgens deskundigen alleen bij intensieve horeca) Het afgelopen seizoen 

kan niet als representatief worden beschouwd. Uitbater KEK had wegens de Corona maatregelen o.a. een 

onevenredig groot terras (ruim 1200m2!); meer dan anders zochten de mensen buitenlocaties dicht bij de stad 

op; geen vast personeel in dienst; en voldeed de inrichting en gebruik niet aan wettelijke eisen.  

Verder bestrijd ik nog steeds dat er bij de start van KEK in 2016 sprake was van een pilot om de 

levensvatbaarheid van een horecalocatie te testen. Dit is pertinent onwaar. De start was om de 

levensvatbaarheid van hun biertje uit te testen. Hierover is de Gemeente ook door mij in kennis gesteld. Een 

voor mij twijfelachtige uitkomst van een petitie/handtekeningen actie rondom Proeflokaal KEK/ De Banque lijkt 

ten grondslag te liggen aan de beslissing om door te gaan met het Proeflokaal. De Banque moest in juni 2019 

stoppen; veel Ouderkerkers vonden dat op dat moment niet leuk. Kort hierop volgde de handtekeningenactie. 

Uiteraard verwacht ik dat er ook positieve reacties zijn om de locatie definitief met horeca te bestemmen; het 

is een prachtige plek ,Molenpad 2. Maar de afzenders zullen zich niet uitgebreid verdiept hebben in de situatie 

en de gevolgen. 

Naar mijn mening is de beslissing van het College om positief tegenover het herbestemmen te staan op basis 

van onvoldoende voorlichting, informatie en het ontbreken van een duidelijke visie  tot stand gekomen. 

De Nieuwe Kern 

In de Nieuwe Kern die ontwikkeld wordt door Ouder-Amstel i.s.m. Amsterdam komt een park nog groter dan 

het Vondelpark, wat Amsterdammers en toeristen een mooi recreatief en extra horeca-aanbod gaat leveren. 

Langs de Amstel 

Steeds meer boerenbedrijven en locaties langs de Amstel, Binnenweg bieden recreatieve mogelijkheden in de 

vorm van terras, kleinschalige horeca ,bezoek van het bedrijf, picknickplaatsen etc.  

Het Bestemmingsplan Buitengebied Noord is mede ontwikkeld om de huidige bewoners, agrariërs meer 

mogelijkheden te geven om recreatieve diensten en echte lokale producten te bieden. Zo komt er op 

Binnenweg 17 eerdaags een museum en kaasmakerij bij. Nb dit heeft ook al impact op toestroom van verkeer; 

de infrastructuur van de Binnenweg is ontworpen  voor agrarische bedrijfsvoering en wonen; niet voor grote 

verkeersstromen recreanten en toeristen. 

Aanvullend op Ad 1 en Ad 2 

Zorgen 

Verder maak ik mij persoonlijk zorgen omtrent het voortbestaan van de IJsbaan cq locatie De Amstelbocht. Het 

lijkt er een beetje op dat zij hun voortbestaan op deze locatie alleen kunnen verzekeren door commerciële 

horeca toe te laten. Hun huurcontract loopt immers af in 2025. 

Verwondering 

Ook verwonder ik mij over het volgende: In januari 2019 hebben portefeuillehouders B.de Reijke en 

Langenacker een beleidskader evenementen & Bestemmingsplan Evenemententerrein, terrassen e.a." 

vastgesteld waar, nu naar het lijkt, heel gemakkelijk van afgeweken wenst te worden, met alle mogelijke 

gevolgen van dien. In het besluit staat namelijk uitdrukkelijk de afwijzing m.b.t. de zienswijze van het positief 

bestemmen van het Proeflokaal benoemd en onderbouwd. 

Naar ik heb vernomen is, op basis van een eenzijdig belicht betoog door KEK in september 2019, door de Raad 

en partijen van Ouder-Amstel een besluit genomen om KEK nog een plek te gunnen in 2020. Van dit betoog en 

het besluit ben ik overigens nooit op de hoogte gesteld als direct belanghebbende. Inmiddels ben ik in het bezit 

van het Raadsbesluit/Motie VVD PvdA en ik ben van mening dat dit besluit is genomen op basis van onjuist 

verschafte informatie. 
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3. Inventarisatie belangen  

 

Door een mogelijke herbestemming van Molenpad 2, die mij als direct belanghebbende raakt, heb ik met veel 

mensen gesproken.  Dit leerde mij dat er veel meer belangen en zaken spelen rondom “Ouderkerk Noord”.  

Deze zaken zal ik benoemen en koppelen aan de diverse belanghebbende partijen. 

Ze vormen de grondslag voor de resultaten/voorstellen die ik in hoofdstuk 4 presenteer en waar Molenpad 2 

een centrale rol in speelt. 

 

Belanghebbende partijen: 

1. De Amstelbocht 

2 .Omwonenden Binnenweg en Hoger Einde-Noord 

3. Burgers van Gemeente Ouder-Amstel 

4. Gemeente Ouder-Amstel 

5. Provincie Noord-Holland 

6. Natuurnetwerk Nederland 

7. Toeristen (incl. Amsterdamse recreanten) 

En uiteraard 

8. Agrarisch bedrijf Gijs de Nooij 

Belanghebbende partij Belangen 

1. De Amstelbocht a. Behoud huidige locatie IJsbaan en 
onderwaterstelling van 1/11-1/4. 

b. Ontwikkeling vereniging; wens is kleinschalige 
trainingsfaciliteiten. 

c. Behoud eigen identiteit. 
d. Kantine behouden voor faciliteren clubzaken 

en ijsbaanevenementen. 
e. Kosten en baten in balans; geen financiële 

risico’s aangaan. 
f. Behoud nostalgische uitstraling. 
g. Geen zorgen over beheer locatie. Men werkt 

tenslotte met vrijwilligers. 
h. Kwaliteit van de landijsbaan waarborgen; geen 

hoogte verschillen door inklinken grasland. 
i. Leden (en derden) ook in de zomer laten 

genieten van de locatie. 
 

2. Omwonenden Hoger Einde-Noord en 
Binnenweg*    
 
*Nb naar verwachting zullen omwonenden van 
Hogerlustlaan en Burgermeester Stramanweg ook 
belangen hebben maar die zijn door mij nog niet gepeild. 

a. Verminderen (i.p.v. verwachtte uitbreiding bij 
vestiging horeca ) verkeersoverlast van zowel 
fietsers,(bedrijfs-) auto’s,  

b. Voorkomen en verminderen geluidsoverlast. 
c. Behoud/verbeteren kwaliteit woonomgeving. 

nb uitzicht behouden op koeien door bewoners 
HEN*. 
*HEN= Hoger Einde-Noord, BW= Binnenweg, 
MP= Molenpad, WP=Weidepad. 

3. Burgers van Gemeente Ouder-Amstel a. Genieten van landelijke omgeving. 
b. Ontmoeten op sociaal vlak. 
c. Een hapje en drankje nuttigen op Molenpad 2; 
d. Veilig wandelen en van het uitzicht genieten; 

geen last van geparkeerde auto’s 
e. Veilig fietsen langs Molenpad en Weidepad. 
f. Sporten en bewegen in Ouderkerk. 
g. Snelle doorgang/start uitvoering Centrumplan.  
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4. Gemeente Ouder-Amstel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Een specifieke visie van de Gemeente m.b.t. 
het gebied Ouderkerk Noord zijn mij onbekend; 
ik heb via zgn desk-research informatie 
verzameld) 

a. Bewegen, sporten, ontmoeten en educatie 
stimuleren voor burgers Ouder-Amstel. 

b. Alle burgers laten genieten van landelijke 
omgeving. 

c. Veilige verkeerssituatie waarborgen. 
d. Kosten voor de Gemeente laag houden (er is 

volgens wethouder de Reijke geen budget voor 
infrastructuur HEN en BW,MP en WP op korte 
termijn). 
Nb budget 2021 kent al een te kort; 2020 is oa 
door Corona behoorlijk overschreden; 

e. Centrum Ouderkerk ontwikkelen; 
parkeerprobleem Centrum Ouderkerk 
oplossen. 

f. Bewoners Nieuwe Kern en toeristen 
recreatieve mogelijkheden bieden. 

5. Provincie Noord-Holland ( inclusief NHZ 
Agrarisch collectief) 

a. Behoud agrarische waarden in Buitengebied 
Noord/ De Amstelscheg. 

b. Bescherming weidevogelgebied en naleving 
van zgn. maairegels in dit gebied. 
Zie bijlage 2 

6. Natuurnetwerk Nederland 
 

a. Natuurgebieden verbinden met omringende 
agrarische gebieden. 

7. Toeristen en recreanten a. Genieten van landelijke, toeristische omgeving 
buiten Amsterdam. 

b. Veilig fietsen en wandelen. 
c. Recreëren, consumeren op mooie plekken. 
d. Geïnformeerd worden over cultureel erfgoed 

en natuur (planten en dieren) in Ouder-Amstel. 

8. Gijs de Nooij,  
agrarisch bedrijf en direct gelegen aan locatie 
IJsbaan 

a. Continuering familiebedrijf (al 4 generaties) 
b. Beperken bedrijfsrisico’s en voorkomen traject 

planschade. 
c. Agrarische  en natuurwaarden behouden cq 

vergroten voor gebied en burgers van 
Ouderkerk. 

d. Koeien veilig kunnen verlanden en/of leiden 
naar stallen. 

e. Kwaliteit privé-leefomgeving behouden. 
f. Geluidsoverlast voorkomen. 
g. Verkeersoverlast verminderen/voorkomen. 
h. Ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar  traject 

voorkomen m.b.t. herbestemming tot horeca.  
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4. Resultaten  

 

Binnen mijn plan kom ik tot resultaten/voorstellen op de volgende onderdelen: 

A. Borging voortbestaan Locatie IJsbaan/ De Amstelbocht. 

B. Ontwikkeling sport- en beweegmogelijkheden rondom Molenpad 2. 

C. Verbeteren verkeerssituatie Hoger Einde-Noord. 

D. Oplossen parkeerprobleem Centrum Ouderkerk. 

E. Uitbreiden educatieve en/of zorgruimte binnen Ouderkerk. 

F. Toeristen en recreanten vertier bieden. 

G. Behoud en ontwikkeling agrarische waarden Buitengebied Noord/ De Amstelscheg. 

H. Situatie Gijs de Nooij. 

 

A. Borging voortbestaan Locatie IJsbaan/Amstelbocht 

 

A1. De 2-3 kavels, m.b.t. Molenpad 2, waar zowel de ijsbaan en kantine Amstelbocht op liggen 

worden verruild met land bij de brug over de Amstel. De ruilverkaveling vindt plaats tussen de Gemeente 

Ouder-Amstel en Gijs de Nooij. Het land bij de brug kan ingezet worden als parkeerstrook t.b.v. Centrum 

parkeren. 

Nb uitzicht op de koeien (en geen zicht op de auto’s) wordt voor bewoners gewaarborgd door passende 

groenvoorziening.  

 

Het stuk “ijsbaan” land wordt door Gijs de Nooij in wintermaanden 

beschikbaar gesteld voor de ijsbaan. In de overige maanden (met in acht 

name van broedseizoen) zal hier kleinvee (kippen, schapen en lammeren) 

van Gijs de Nooij lopen. Wellicht ook plaatsing van bijenkorven. Hier zal 

een natuurplan aan ten grondslag liggen. Kantine blijft eigendom van de 

Amstelbocht. Gebruik, onderhoud en toegang etc. wordt vastgelegd in 

een overeenkomst met de Amstelbocht. 

 

A2. De 2-3 kavels (land en kantine) krijgen een bredere  en ook zomerse invulling welke bij voorkeur aan de 

regels van het bestemmingsplan en Provinciale Ruimtelijke Verordening zouden kunnen voldoen. De 

kantine en aangrenzend, kleinschalig terras van de Amstelbocht blijft als nostalgisch pand bestaan. 

Ontwikkeling van een bredere invulling kan 3-ledig door de Amstelbocht in samenwerking met derden 

plaatsvinden: 

 

A2-1. Sportieve en ijsclub gerelateerde invulling 

* ijsbaan of beweegevenementen. 

* trainingsfaciliteiten; denk aan fiets- en krachttrainingsfaciliteiten voor de 1600 leden van de Amstelbocht. 

Maar er kan meer; zie ook punt B. 

* (met vergunning) ijsclub gerelateerde evenementen, denk aan recepties jubilarissen, Algemene 

Ledenvergadering, vergaderingen. 

  

A2-2. Recreatieve doeleinden  

Benutten grasveld voor de kantine 

Publieke toegang van juni tot en met september (evt oktober) voor passanten tot deel van het grasveld van 

vrijdag t.m. zondag (10.00-19.00). Eventueel picknick tafels en uiteraard voldoende afvalbakken. Er is sprake 

van extensief recreatief gebruik met in acht name van bijv. weidevogelgebied regels. Toezicht en toegang 

nog nader uit te werken. Natuurmonumenten heeft voor ludiek beheer  van 

natuurlocaties al succesvolle pilots gedraaid. Een mooi voorbeeld is bij Plompe Toren 

Zeeland. Natuurmonumenten heeft mijn adviseur alle ins en outs hierover al verteld. De Amstelbocht zou 

hierdoor geen zorgen over het beheer hoeven hebben. Toilet zou eventueel tegen betaling ingezet kunnen 

worden; of in samenspraak met Groengebied Amstelland een openbare sanitaire voorziening plaatsen. 
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Eten en drinken 

Er wordt eet-en drinkmogelijkheid geboden. Bijvoorbeeld: 

* 1 standplaatsvergunning plek voor “Koek en Zopie, IJscocar etc” op het 

Molenpad dichtbij de ingang van de kantine. Langslopend of fietsend 

verkeer kan dan eten/drinken nuttigen zonder dat hiervoor de keuken 

van de kantine van de Amstelbocht ingezet hoeft te worden.  

* In een pop-up streekproducten winkel, te creëren in de kantine, 

kunnen consumptieve producten gekocht worden. Geopend van juli t.m. september (evt. oktober). De 

Rabobank stimuleert dit soort initiatieven.  

De producten worden in de winkel gekocht, maar kunnen eventueel buiten genuttigd worden aan de 

picknicktafels of gewoon op het gras. 

 

Beheer van deze pop-up winkel zou i.s.m. kunnen gaan met de leveranciers van de streekproducten. 

Denk aan: producten van Boeren van Amstel, Vlees van Gijs, Bier van KEK, Wijn van De Amsteltuin 

Wijngaard Turfjes van Out, gedroogde worst van Bart de Ridder, Limonade van Madame en Monsieur,  

honing en jam etc. Een beperkt, eenvoudig productaanbod; geen mini-market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijk kunnen er ook nog automaten met echte regionale producten geplaatst worden. 

 

A2-3. Overige ontwikkeling i.s.m. Gemeente  zie ook punt B en E.  

Uitbreiden educatieve en/of zorg en schoolsportactiviteiten voor senioren en schooljeugd; kleinschalig en 

autoluw. Verder uit te ontwikkelen met Coherente en sportaanbieders wat bij voorkeur kan binnen het 

bestemmingsplan. 

 

NB Molenpad en Weidepad blijven uitdrukkelijk autoluw. Geen toegang voor personenauto’s, m.u.v. 

leveranciers, of Technische Dienst Amstelbocht ( max 2-3 parkeerplekken), invalidenwagens. 

Ik benadruk dat de percelen welke langs het Molenpad liggen Agrarisch gebied met waarden zijn; Natuur-en 

landswaarden (zie bijlage 3). Hier is geen sprake van een berm langs de weg. Auto’s mogen daar niet 

zomaar parkeren. Wanneer je parkeren mogelijk wilt maken langs het Molenpad zul je ook hier het 

bestemmingsplan voor moeten wijzigen. 

 

B. Ontwikkeling sport- en beweegmogelijkheden rondom Molenpad 2 

Locatie Amstelbocht 

Op de locatie mogen in samenwerking met sportaanbieders kleinschalige trainingen 

gegeven worden. Denk aan conditielessen, krachttraining, en spinning lessen, 

maar eventueel ook yoga (vanwege het stilte gehalte). 

Nb ook hier geldt niet tijdens het broedseizoen. En uitbreiding van het is pand 

uitsluitend t.b.v. deze kleinschalige trainingsfaciliteiten, er is namelijk een 

tekort aan trainingslocaties in Ouderkerk. 
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Langs Molenpad en Weidepad 

Er wordt al veel gewandeld en hardgelopen over beide paden.  

Dit zou je kunnen uitbreiden met een 6-8 tal (houten, duurzame) trimonderdelen 

die langs de paden komen. 

Hierdoor nodig je Ouderkerkers maar ook Amsterdammers nog meer uit om in 

beweging te komen, in combinatie met een mooie route door een historisch stuk 

Ouderkerk met zicht op de molen de Zwaan en de kudde koeien met kalveren 

(van april tot en met oktober). 

C. Verbeteren verkeerssituatie Hogereinde Zuid 

In overleg met Gemeente Ouder-Amstel, Provincie Noord-Holland en omwonenden komt er een rijweg over 

mijn land voor fietsers en (bedrijfs-) auto’s (zie bijlage 1). 

Het enorme aantal fietsers wat jaarlijks over het Hoger Einde-Noord rijdt/raast wordt dan omgeleid en loopt 

niet meer direct langs de huizen. Alleen bewoners mogen dan nog rijden over de weg die direct langs de huizen 

rijden. 

Al het (bedrijfs-)autoverkeer zal ook over de nieuwe weg gaan lopen. 

D. Oplossen parkeerprobleem Centrum Ouderkerk 

Door ruilverkaveling verkrijgt Gemeente Ouder-Amstel een strook grond voor de aanleg van parkeerplaatsen 

t.b.v (middel) lang parkeren in het centrum van Ouderkerk. 

Dit komt de uitvoering van het Centrumplan Ouderkerk ten goede. 

Volgens het plan Spijkers met Koppen blijft de parkeersituatie in het Centrum 

namelijk De Olifant in de kamer. 

Te denken valt aan een strook langs de provinciale weg. Deze strook wordt 

t.b.v. de omwonenden van het Hoger Einde-Noord voorzien van groen om het 

zicht op de geparkeerde auto’s te ontnemen. 

Mijn vee kan nog tot het Hoger Einde-Noord komen, waardoor nog wel 

gewenst zicht op de koeien blijft. 

Een mogelijke optie heb ik geschetst in bijlage 1. 

 

E. Uitbreiden educatieve en/of zorgruimte binnen Ouderkerk 

Op het terrein van de Amstelbocht kunnen agrarische/ groene, educatieve/ activiteiten ontwikkeld worden 

m.b.v. bijv. crowdfunding of diverse subsidiemogelijkheden. Coherente kan hier ook een rol in spelen. 

Zomaar wat voorbeelden: 

* Een 20-tal bloembakken waar in de eerste plaats sponsors of  

crowdfunders  of ouderen in juli/augustus bloemen kunnen plukken. 

* Er worden bijenkorven geplaatst. 

* Het aanleggen van schooltuintjes voor scholen waarbij de kantine ook 

ingezet kan worden als klaslokaal en het grasveld als sportveld. 

 

Op de fiets komen wordt gestimuleerd; verlichting op de paden is goed 

geregeld en ook het aantal fietsparkeerplekken. Voor ouderen kunnen er 

invalidenplekken of regiotaxi parkeerplekken gecreëerd worden. 

Weinig auto’s 
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F. Toeristen en recreanten vertier bieden  
 
De nadruk in het huidige bestemmingsplan ligt op het verbreden van inkomsten voor bestaande 
(boeren)bedrijven/particulieren gevestigd in de polder, om reden dat hun inkomsten krimpen (geen uitbreiding 
mogelijk, stikstof gedoe) of om leegstand (lees verpaupering) van (karakteristieke) gebouwen (schuren) tegen 
te gaan. 
 
Het dient echter bescheiden in omvang te blijven (extensief in plaats van intensief). 
 
Nieuwe recreatiemogelijkheden 
Naast het terrein van de Amstelbocht (maar wel vlakbij de ingang) kan dus eventueel 
een standplaats met vergunning gecreëerd worden om hier in de zomer bijv. een 
ijsco/frites car ,koffiebar, of rollende keuken te zetten; een pop-up streekproducten 
winkel zorgt voor een klein aanbod eten en drinken.; zie ook pagina 10. 
Het grasveld kan dan als speelveld, met enkele speeltoestellen en picknick tafels, ingezet worden. Dit gebeurt 
al op meerdere  plekken langs de Amstel. Men kan hier schilderen ( schildersezels 
beschikbaar), tuinschaken, doe-tafel voor kids met info over dieren en de omgeving 
etc. 
Dit kan dus een welkome extensieve recreatieve invulling geven voor wandelaars, 
fietsers, toeristen, en recreanten (vanuit Ouderkerk/Amsterdam/ Nieuwe Kern). 
De periode waarin dit plaats kan vinden is van juni tot en met september (eventueel 
ook oktober). 
 
De inkomsten van de standplaatsvergunningen gaan naar de Amstelbocht : zij onderhouden tenslotte het 
terrein en bieden (indien toegestaan) sanitaire voorziening. 
 
Toeristische informatie 
Langs het Molenpad en Weidepad komen informatiezuilen met informatie over 
bijvoorbeeld:  
* Molen de Zwaan 
* de Blonde d ‘Aquitaine koeien; een unieke kudde koeien waar koeien, kalveren 
en de stier nog samen grazen.  
Passanten kunnen lezen dat koeien ook diervriendelijk gehouden kunnen worden; 
ik nodig ze uit om bij mijn bedrijf te komen kijken op geplande kijkdagen. 
* Overige historische informatie over Ouderkerk en de Amstelbocht. 
 
 

G. Behoud en ontwikkeling agrarische waarden Buitengebied Noord/De Amstelscheg 

Het ontwikkelen van intensieve horeca activiteiten past niet binnen de visie van het bestemmingsplan 

Buitengebied/De Amstelscheg. 

 

Molenpad 2 valt namelijk  binnen de provincie Noord-Holland onder gebied de 

Amstelscheg. Aan de kernkwaliteiten Bijzonder Provinciaal Landschap wordt 

grote waarde gehecht. Ik benadruk nogmaals dat het perceel wat langs het 

Molenpad ligt Agrarisch gebied met waarden is; Natuur-en landswaarden. Hier 

is geen sprake van een berm langs de weg maar land met agrarische 

bestemming. 

 

Een voorspelbare groei van het verkeer, parkeren van rijen auto’s (zie foto) in bermen (o.a. ten tijde van 

broedseizoenen) en geluidsoverlast in een beschermd natuurgebied cq rondom agrarische gronden is 

ongewenst.Wellicht minder relevant maar een omwonende ziet het zelfs als mooie, maar ongewenste 

afgelegen plek voor crimineel overleg….. 

Juist door het in met name lente en zomer ontwikkelen van de ijsbaangronden tot bijvoorbeeld gebied voor 

bijenkorven, bloemenvelden, vrije uitloop kippen, krijgt het een invulling waar iedereen voordelen van inziet.  

 

W
at u

 ziet 

 W
h

at yo
u

 see
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H. Situatie Gijs de Nooij  

Continuering bedrijf en behoud woongenot 

Al 4 generaties wordt in het gebied rondom Molenpad 2 door mijn familie 

een agrarisch bedrijf gehouden en duurzaam, diervriendelijk ontwikkeld. 

Mijn zoons zullen naar verwachting het bedrijf gaan voortzetten. 

Ontwikkeling van horeca zal een enorme impact hebben op het nog wel of 

niet kunnen houden van vee rondom onze bedrijfslocatie. Ik kan daarom 

niet accepteren dat een bestemmingsplanverandering  ten gunste van 

commerciële horeca-ontwikkeling  wordt doorgevoerd. 

Door het uitblijven van deze horeca activiteiten en het beperkt houden van verkeersstromen (paden autoluw) 

loopt mijn bedrijfsvoering geen onnodige risico’s  en/of planschade op. Incidenten met bezoekers van het 

gebied zullen ,net als vóór de situatie van Proeflokaal KEK, tot een minimum beperkt kunnen blijven. 

Uiteraard wil ik er verder alles aan doen dat de kwaliteit van mijn gezin en mijn moeders woongenot behouden 

blijft en dat geluidsoverlast tot een minimum beperkt blijft. 

 

Diervriendelijk ontwikkelen 

Op het terrein van de ijsbaan zal buiten de wintermaanden, en rekening houdend met het broedseizoen, 

klein(pluim) vee gaan lopen wat de ontwikkeling van het agrarisch gebied ten goede komt.  

Zie ook punt G; uiteraard zal ik, zoals ik ook nu doe, samenwerken met diverse groene instanties om het gebied 

interessant te houden voor o.a. vogels, amfibieën en insecten. 

Wanneer er wel over wordt gegaan tot een verandering van het bestemmingsplan met horeca bestemming zal 

ik naar verwachting een claim m.b.t. te verwachtte planschade moeten gaan indienen. 

Binnen het  gebied in de 3-hoek Molenpad, Weidepad, Burgermeester Stramanweg zal ik mijn bedrijfsvoering 

staken cq drastisch moeten wijzigen en naar alternatieve invulling van deze gronden moeten overgaan. 
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5.Conclusie 

Mijn plan (nu in hoofdlijnen geschetst en dit behoeft waarschijnlijk nog fine-tuning) biedt veel mooie 

mogelijkheden om het buitengebied Ouderkerk Noord, inclusief Molenpad 2 (de IJsbaan/ kantine De 

Amstelbocht) te behouden én te ontwikkelen zonder (ingrijpende) verandering van een bestemmingsplan 

m.b.t. deze locatie. 

 

Ik zie een samenwerking ten aanzien van het onderhavige gebied met de Amstelbocht en de Gemeente vol 

vertrouwen tegemoet. De 2-3 kavels m.b.t. Molenpad 2 ruil ik graag met de Gemeente Ouder-Amstel. 

Ideeën m.b.t het gebruik van de kantine en het beheer van het terrein zullen zeker met de Amstelbocht nog 

verder uitgewerkt moeten worden. Er staat echter al iemand klaar die de implementatie hiervan graag op zich 

wil nemen en gezien de expertise ook kan. 

Nagenoeg alle belangen genoemd in de hoofdstuk 2 worden met dit plan gewaarborgd. 

Mede door de ontwikkelingen m.b.t. Centrum Ouderkerk en de horeca aan de Ouderkerker Plas en de 

Binnenweg komen alle doelgroepen van de horeca ( van binnen en buiten Ouderkerk) ruimschoots aan hun 

trekken.  

Daarbij biedt Ouder-Amstel met de horeca in het centrum, langs de Amstelzijde, Elsenhove, boerderij 

Polderzicht, De Voetangel ook voor een grote verscheidenheid aan doelgroepen, recreatie, restauratieve en 

uitgaansgelegenheden. Met een goed promotieplan van de Gemeente Ouder-Amstel i.s.m Amsterdam zullen 

deze bedrijven nog meer kunnen profiteren van de gewenste komst van toeristen naar Ouderkerk. 

Definitieve vestiging  van een horecalocatie op Molenpad 2  geeft onnodige (verkeers) overlast aan buurt en 

natuur. Ik heb al eerder aan wethouder de Reijke verteld en schriftelijk bevestigd dat het verstandiger is om te 

focussen op de ontwikkeling van het Centrumplan, recreatie aan de Ouderkerkerplas, en de Nieuwe Kern waar 

ook een enorm park komt met horeca en culturele mogelijkheden. 

Tot slot, nog niet benoemd in dit plan, maar voor de boogschietvereniging De Amstelschutters zijn naar mijn 

mening nog voldoende stukken grond beschikbaar. Een bezwaar tegen het vergunningsvrij vestigen van de 

Amstelschutters op Molenpad 2 is overigens al kenbaar gemaakt door mij. Indien nodig wil ik m.b.t. deze club 

best in gesprek gaan met de Gemeente om mee te denken over een geschikter stuk binnen de Gemeente 

Ouder-Amstel.  
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Bijlage 1 Schets nieuwe parkeer- en verkeerssituatie Hoger Einde-Noord 

 

Schets parkeerstrook met groen t.b.v.  parkeren Centrum Ouderkerk én  

aanzet looplijnen omlegging van de weg voor fietsers en (bedrijfs-) auto’s (rode lijnen) ten gunste van 

verminder verkeersoverlast Hoger Einde-Noord. Zie Rode pijl. 

 

 

 

 

  

P 
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Bijlage 2:   Molenpad 2, Onderdeel De Amstelscheg; weidevogelgebied. 

Gebied Provincie Noord-Holland met Kernkwaliteiten Bijzonder Provinciaal Landschap. 
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Bijlage 3:               Percelen  H474 en 202 ,gelegen direct langs Molenpad:  

Groot Agrarisch percelen met waarden: Natuur-en landschapswaarden;  

Brede stroken land waar nu wordt geparkeerd hetgeen officieel niet is toegestaan. 

 

 

 

Gemeente: OUDER-AMSTEL 
Sectie: H 

Perceelnummer: 474  

Kadastrale grootte: 7.880 m² 
Laatste controle: 26-01-2021 

 

   

 

 

Gemeente: OUDER-AMSTEL 

Sectie: H 

Perceelnummer: 202  

Kadastrale grootte: 3.815 m² 

Laatste controle: 26-01-2021 

  

 

 

 

https://www.planviewer.nl/percelen/OUDER-AMSTEL/H/474
https://www.planviewer.nl/percelen/OUDER-AMSTEL/H/202

