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Op 29 januar i  2020 presenteerde de gemeente Ouder-Amstel  de concept-

structuurvis ie voor De Nieuwe Kern,  het gebied tussen stat ion

Duivendrecht,  de Johan Crui j f f  ArenA, de A2 en het Amstel  Businesspark.

De concept-structuurvis ie schept de kaders voor een nieuwe stadswi jk voor

4.500 woningen rondom een groot stadspark,  250.000 m² voor bedr i jven,

horeca, kantoren en ui tbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax.  

De gemeente wi l  van bewoners,  organisat ies en gebiedsgebruikers horen

wat hun zorgen, wensen en ideeën zi jn bi j  de gepresenteerde plannen.  De

gemeente heeft  gekozen voor het part ic ipat ieniveau ‘ raadplegen’ .  Op basis

van die ui tgangspunten heeft  Tert ium een part ic ipat ietraject  opgezet en

georganiseerd waar in gebiedsgebruikers,  omwonenden en andere

geïnteresseerden naar hun mening is gevraagd.

In verband met de maatregelen vanwege COVID-19 zi jn de geplande fysieke

part ic ipat iebi jeenkomsten na 16 maart  2020 niet  doorgegaan. Om  wensen,

zorgen en ideeën van bewoners en belanghebbenden zo goed mogel i jk  in

kaart  te brengen heeft  de raadpleging daarna grotendeels plaatsgevonden

door middel  van onl ine presentat ies,  vragenl i js ten en web-bi jeenkomsten.

Met de Groene Denktank, waar in part i jen z i jn vertegenwoordigd die het

meest door de plannen worden geraakt,  heeft  zodra dat mogel i jk  was alsnog

een fysieke bi jeenkomst plaatsgevonden met inachtneming van de

afstandsmaatregelen.

  

V e r s l a g  p a r t i c i p a t i e t r a j e c t
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De interviews voor de omgevingsdocumentaire in december 2019 en

januar i  2020 (bi j lage 1)

De opmerkingen en de door de bezoekers ingevulde kaarten op de

informat iemarkt  van 12 februar i  2020 (bi j lage 2)

De bi jeenkomst over sport  op 9 maart  2020 (bi j lage 3)

De onl ine consul tat ie (apr i l  2020),  web-bi jeenkomst (28 apr i l )  en fysieke

bi jeenkomst (4 juni)  met de Groene Denktank (bi j lage 4)

De bi jdrage van de Amsterdam Old Course aan het part ic ipat ietraject :

“Stadspark met een twist”  (b i j lage 5)

De bi jdrage van De Federat ie,  Ons Lustoord en Di jkzicht  aan het

part ic ipat ietraject :  “De Nieuwe Kern en f ietsroutes;  een al ternat ief

voorstel”  (b i j lage 6)

Onl ine consul tat ie (mei 2020) en web-bi jeenkomst (1 ju l i )  met

maatschappel i jke organisat ies (bi j lage 7)

Onl ine enquête in de metropoolregio (bi j lage 8)

De ui tkomsten van het part ic ipat ietraject  z i jn gebaseerd op een aantal

verschi l lende onderdelen. Voor een ui tgebreid verslag per onderdeel

verwi jzen wi j  naar de bi j lagen.

O n d e r d e l e n  v a n  h e t  t r a j e c t



Voorafgaand aan de presentat ie van de concept-structuurvis ie heeft  Tert ium

een omgevingsdocumentaire gemaakt.  Daar in kwamen verschi l lende direct

belanghebbenden (volkstuinders,  Amsterdam Old Course, LTC Strandvl iet ,

ondernemersvereniging Duivendrecht) ,  omwonenden, organisat ies en

gebiedsgebruikers (NS personeel ,  Ajax-bezoeker etc)  aan het woord.  De

toon was kr i t isch maar meedenkend.

Het belang van meer woningbouw in de regio werd vanaf het begin door

vr i jwel  iedereen onderschreven. Dat gold niet  a l leen voor inwoners van de

metropoolregio,  d ie de komst van de wi jk toejuichen, maar ook voor de

huidige gebruikers van het gebied. De behoefte aan meer en betaalbare

woningen wordt breed gevoeld.

De verschi l lende part ic ipat iesessies hadden elk hun eigen sfeer.  De

betrokkenheid van de organisat ies en bewoners ui t  Ouder-Amstel  is  groot.

Ti jdens het proces werd duidel i jk  dat  veel  deelnemers bi j  voorkeur z ien dat

De Nieuwe Kern een wi jk wordt  met een eigen ident i te i t ,  d ie een verbinding

vormt tussen Duivendrecht en Ouderkerk en zich onderscheidt  van

Amsterdamse wi jken.

Ti jdens het part ic ipat ietraject  werd duidel i jk  dat  er ook part i jen z i jn die hun

twi j fe ls hebben of  de concept-structuurvis ie wel  voldoende rekening houdt

met (het behouden van) bestaande structuren en elementen in het gebied.

De meeste vragen worden gesteld over de noodzaak en ef fecten van de

ophoging van het maaiveld ter  p laatse van de Amsterdam Old Course en

tuinpark Nieuw Vredelust ,  waardoor het huidige groen ver loren gaat.  De

Amsterdam Old Course heeft  h iervoor een al ternat ief  voorstel  ingediend,

waarin wordt  voorgesteld om het stadspark iets te draaien.

I n d r u k  v a n  h e t  p r o c e s



Ook op andere punten hebben deelnemers voorstel len ingediend, zoals het

gezamenl i jke voorstel  van De Federat ie,  Ons Lustoord en Di jkzicht  voor een

doorgaande f ietsroute langs de tuinparken.

Anderen hebben niet  zozeer vragen bi j  de ruimtel i jke kaders van de wi jk,

als wel  op het proces. Zo plei ten zowel de sportverenigingen en de

winkel iers in Ouder-Amstel  voor een gedegen onderbouwing van de

capaci te i t  van de geplande voorzieningen en een studie naar de gevolgen

van De Nieuwe Kern voor de bestaande voorzieningen in de omgeving. Ook

vragen diverse part i jen in de omgeving om een doorrekening van de

gevolgen van de nieuwe wi jk voor de verkeersdruk,  met name t i jdens grote

evenementen in het Arena-gebied.

Over het algemeen was de sfeer t i jdens het part ic ipat ietraject  construct ief

en opbouwend. Het part ic ipat ietraject  heeft  veel  input opgeleverd waarmee

de gemeente Ouder-Amstel  haar voordeel  kan doen bi j  het  aanscherpen of

verder invul len van de concept-structuurvis ie.

Zoals gemeld heeft  de ui tbraak van het coronavirus ertoe geleid dat een

aantal  geplande fysieke bi jeenkomsten niet  heeft  kunnen plaatsvinden.

Deze zi jn vervangen door een onl ine t ra ject .  De fysieke bi jeenkomst met de

maatschappel i jke organisat ies is bi jvoorbeeld vervangen door (1) een onl ine

consul tat ie,  (2)  een terugkoppel ing van antwoorden op de vragen via e-mai l

en (3) een verdiepende onl ine bi jeenkomst.  Op deze manier hebben wi j  toch

een goed beeld gekregen van de zorgen, wensen en opvatt ingen van de

deelnemers.



Het part ic ipat ietraject  heeft  gebiedsgebruikers,  omwonenden en

geïnteresseerden in staat wi l len stel len hun mening te laten horen over de

concept-structuurvis ie.  Di t  is  naar onze mening goed gelukt .  De wensen,

zorgen en ideeën van verschi l lende part i jen z i jn voldoende helder en

concreet geworden, zodat de gemeente daarop kan reageren. 

Een punt van aandacht is dat ondernemers minder gebruik hebben gemaakt

van de mogel i jkheid mee te doen aan het part ic ipat ietraject  dan vooraf

gehoopt.  Enerzi jds bleek al  voorafgaand aan het proces dat de pr ior i te i t  van

veel  ondernemers in de omgeving niet  lag bi j  De Nieuwe Kern.  Di t  heeft

onder meer te maken met het fe i t  dat  de vernieuwing van het centrumgebied

van Ouderkerk,  Amstel  I I I  en de ontwikkel ingen in het Arena-gebied op di t

moment voor hen meer aandacht vragen. Daarnaast hebben veel

ondernemers t i jdens de coronaper iode andere pr ior i te i ten moeten stel len.

Het betrekken van ondernemers is daarom een belangr i jk  aandachtspunt bi j

de verdere ontwikkel ing en ui twerking van de plannen.



Hieronder geven wi j  een samenvattend overzicht  van vaak genoemde en

meest opval lende punten die de deelnemers hebben ingebracht t i jdens het

part ic ipat ietraject .  Het gaat daarbi j  om onderwerpen die vaak zi jn genoemd,

onderdelen die het meeste weerstand oproepen en concrete voorstel len,

suggest ies en ideeën die een bi jdrage kunnen vormen aan de verdere

planvorming.

Wij  hebben deze select ie gemaakt omdat wi j  denken dat deze een goed

beeld schetst  van de verschi l lende bi jdragen. In de bi j lagen bi j  deze not i t ie

zi jn de opmerkingen ui t  het  part ic ipat ietraject  per onderdeel  terug te lezen.

Algemeen

1. Een wijk voor iedereen

Veel deelnemers geven aan dat De Nieuwe Kern een wi jk moet worden met

plek voor al le doelgroepen. De betaalbaarheid van de woningen vormt de

belangr i jkste zorg:  komen er voldoende woningen voor minder

kapi taalkracht igen? Er wordt  gevraagd om een divers woningaanbod (van

woningen voor starters tot  woningen voor senioren).  Inwoners van Ouder-

Amstel  p le i ten voor een voorrangsregel  voor inwoners ui t  de gemeente.

2. Betrek nieuwe bewoners bij  de inrichting van hun wijk

Deelnemers doen de suggest ie dat het plan nog voldoende ruimte moet

laten voor latere invul l ing van de openbare ruimte in samenspraak met de

nieuwe bewoners.  Hierbi j  wordt  de aanslui t ing op de volkstuinparken als

speci f iek voorbeeld genoemd.

U i t k o m s t e n
p a r t i c i p a t i e t r a j e c t

planvorming.

Wij hebben deze select ie gemaakt omdat wi j denken dat deze een goed

beeld schetst van de verschi l lende bi jdragen. In de bi j lagen bi j deze not i t ie

zi jn de opmerkingen ui t het part ic ipat ietraject per onderdeel terug te lezen.

Algemeen

1. Een wijk voor iedereen

Veel deelnemers geven aan dat De Nieuwe Kern een wi jk moet worden met

plek voor al le doelgroepen. De betaalbaarheid van de woningen vormt de

belangr i jkste zorg: komen er voldoende woningen voor minder

kapi taalkracht igen? Er wordt gevraagd om een divers woningaanbod (van

woningen voor starters tot woningen voor senioren). Inwoners van Ouder-

Amstel plei ten voor een voorrangsregel voor inwoners ui t de gemeente.

2. Betrek nieuwe bewoners bij de inrichting van hun wijk

Deelnemers doen de suggest ie dat het plan nog voldoende ruimte moet

laten voor latere invul l ing van de openbare ruimte in samenspraak met de

nieuwe bewoners. Hierbi j wordt de aanslui t ing op de volkstuinparken als

speci f iek voorbeeld genoemd.



3. Aansluit ing op de bestaande kernen en het Amstel Business Park

Een terugkerende oproep t i jdens het part ic ipat ietraject  is  dat De Nieuwe

Kern geen op zichzel f  staande, nieuwe wi jk moet worden, maar goed in

verbinding staat met Ouderkerk a/d Amstel  en Duivendrecht.  De deelnemers

roepen de gemeente op om nog duidel i jker te maken hoe de fysieke

verbindingen tussen de nieuwe wi jk en de bestaande kernen lopen. Ook

wi l len z i j  duidel i jker weten hoe de nieuwe wi jk z ich verhoudt tot  en aanslui t

b i j  het  karakter van de bestaande kernen. Dezel fde vraag  wordt  gesteld

over de aanslui t ing tussen De Nieuwe Kern en het noordel i jk  gelegen

Amstel  Business Park.

4. Aansluit ing op het Arena-gebied

Gebruikers en bewoners van het ArenaPoort-gebied vragen met name

aandacht voor de drukte van meer verkeer en bezoekers in het gebied.

Bewoners van het deel  van De Nieuwe Kern dat hieraan grenst kr i jgen

volgens deelnemers aan het part ic ipat ietraject  te maken met deze drukte.

Di t  is  volgens hen daarom mogel i jk  een minder aantrekkel i jke woonlocat ie

voor gezinnen met jonge kinderen. Daarnaast adviseren zi j  de gemeente

een goede analyse te maken van de verkeersdrukte in het gebied, met name

voor de piekmomenten als er verschi l lende evenementen tegel i jkert i jd in het

Arena-gebied plaatsvinden. De wegen en het openbaar vervoer z i jn op die

momenten nu al  zwaar belast .

5. Parkeren in de wijk

Over de vraag of  De Nieuwe Kern autoluw moet worden ontwikkeld,  bestaat

geen overeenstemming onder de respondenten. Een meerderheid van de

mensen die aangeeft  mogel i jk  in de wi jk te wi l len wonen, zou de auto graag

zo dicht  mogel i jk  b i j  de woning parkeren. Ook de volkstuinders vragen om

voldoende parkeervoorzieningen (die afgesloten kunnen worden met een

slagboom). Er z i jn ook vragen gesteld over de parkeernorm. De gemeente

zou beter moeten ui t leggen hoe zi j  het  autoverkeer en -bezi t  in de nieuwe

wi jk voor z ich z iet .  Door de onderwi js instel l ingen wordt opgeroepen om

vooraf goed na te denken over vei l ige rout ing en mogel i jkheden voor een

kiss & r ide rond de scholen.
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Over de vraag of De Nieuwe Kern autoluw moet worden ontwikkeld, bestaat

geen overeenstemming onder de respondenten. Een meerderheid van de

mensen die aangeeft mogel i jk in de wi jk te wi l len wonen, zou de auto graag
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vooraf goed na te denken over vei l ige rout ing en mogel i jkheden voor een

kiss & ride rond de scholen.



6. Overlast van wegen en vl iegtuigen

Ti jdens het part ic ipat ietraject  kwam di t  onderwerp over last  op meerdere

momenten ter sprake. Er bestaan met name zorgen over geluidsover last  van

overvl iegende vl iegtuigen, het autoverkeer op de aangrenzende snelwegen

en de Holterbergweg. Di t  verkeer zou ook zorgen voor een slechte

luchtkwal i te i t .

Groen & duurzaamheid

7. Behoud zoveel mogeli jk van het bestaande groen (en historische

elementen)

De groene ambit ies die ui t  de structuurvis ie spreken, val len goed bi j  de

deelnemers aan het part ic ipat ietraject .  Leden van de Groene Denktank

plei ten voor een extra inspanning om zoveel  mogel i jk  van het huidige groen

te behouden. Ook om die reden betreuren zi j  het  verdwi jnen van Nieuw

Vredelust  en de Amsterdam Old Course. Een terugkerende vraag is of  de

gemeente geen oplossingen ziet  om meer groen te behouden, zoals

bi jvoorbeeld verdere verdicht ing.  De Amsterdam Old Course doet een

al ternat ief  voorstel  om het stadspark ten noordwesten van de Holterbergweg

af te laten buigen in noordel i jke r icht ing (“een stadspark met een knik” ,

Bi j lage 5),  waardoor meer groen behouden zou kunnen bl i jven. Wat voor het

groen geldt ,  geldt  ook voor de histor ische elementen, zoals het Zwarte

Laant je en het c lubhuis van de AOC. Verschi l lende deelnemers maken zich

hard voor het behoud daarvan, zodat de nieuwe wi jk een aantrekkel i jk

combinat ie wordt  van oud en nieuw.

8. Stimuleer biodiversiteit

Het groen in de plannen moet divers en gevar ieerd z i jn.  Hierbi j  wordt  naar

het huidige karakter van het gebied verwezen: de tuinparken en het groen

rondom de Amsterdam Old Course ( ‘een natuurgebied waar ook gol f  wordt

gespeeld’)  scoren goed op het gebied van biodiversi te i t ,  mede door de

aanwezigheid van i jsvogelwanden en bi jenkasten.



De Groene Denktank plei t  b i j  de ontwikkel ing van De Nieuwe Kern voor het

gebruik van inheemse beplant ing en natuur inclusief  bouwen met

huisvest ig ing voor vogels en vleermuizen. Daarnaast zou het groene

karakter door de hele wi jk heen zichtbaar en aanwezig moeten zi jn,  en niet

al leen op speci f ieke plekken. Daarbi j  wordt  opgeroepen met name goed te

ki jken naar de groene verbinding tussen De Nieuwe Kern en de

Amstelscheg, en naar de verbinding tussen het groen van De Nieuwe Kern

en het groen bi j  Duivendrecht.

9. Creëer ook sti l le plekken

Naast een levendig stadspark zou de wi jk ook st i l le plekken moeten kr i jgen,

zo geven verschi l lende deelnemers aan. Di t  s lu i t  aan bi j  de bevindingen ui t

de enquête onder inwoners van de metropoolregio.  Daarui t  b l i jk t  dat  een

meerderheid van de respondenten (70%) een mooi aangelegd stadspark

wenst,  maar een ook een f l ink deel  (30%) plei t  voor ruige plekken waarin de

natuur meer haar eigen gang kan gaan.

10. Aansluit ing op het groen in de omgeving

Natuurorganisat ies en bewoners van het groene bui tengebied tussen de

Amstel  en de A2 (de Amstelscheg) vragen met name om aandacht voor een

juiste ontslui t ing van de wi jk.  De Amstelscheg is voor bewoners van De

Nieuwe Kern een mooi gebied voor natuurrecreat ie,  maar dan moeten de

f ietsers en wandelaars daar wel  op de ju iste manier kunnen komen. Er z i jn

ook enkele deelnemers die vragen om een onderbouwing van de noodzaak

van een f ietsbrug over de A2. De behoefte bestaat aan het beter inzichtel i jk

maken van de toekomst ige verkeersstromen. Voor de boerenbedr i jven in de

Amstelscheg is di t  ook van belang. Zi j  vrezen dat een toenemende

f ietsdrukte op bestaande wegen een belemmering kan gaan vormen voor het

vervoer van agrar ische producten via de weg.
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Sport en beweging

11. Creëer een omgeving die mensen in beweging laat komen

Deelnemers plei ten ervoor dat de openbare ruimte zo wordt inger icht  dat

sport  en bewegen wordt gest imuleerd.  Di t  kan door routes,  h indernissen,

cardiotoestel len en andere ui tdagingen in het groen en de openbare ruimte

op te nemen, maar ook door f ietsers en wandelaars ruim baan te geven. Ui t

de enquête bl i jk t  dat  onder mensen die mogel i jk  in De Nieuwe Kern wi l len

wonen de behoefte bestaat aan plekken waar ze in natuurwater kunnen

zwemmen. Ook wordt gevraagd om goede f ietsverbindingen met de

omgeving van De Nieuwe Kern,  bi j  voorkeur brede f ietspaden die geschikt

z i jn voor de elektr ische f iets.  Daarnaast plei ten de onderwi js instel l ingen

voor sport-  en speelplekken om en nabi j  de scholen, zodat deze ook t i jdens

school t i jd kunnen worden benut.

De Amsterdam Old Course brengt de suggest ie in dat gol f  een

ident i te i tsdrager zou kunnen vormen voor (een deel  van) het toekomst ige

park.  De AOC ziet  daarbi j  een openbare voorziening voor z ich die

toegankel i jk  is  voor al le bewoners (geen besloten vereniging).  Bi j  gol f  in

een openbaar park dienen andere gebruikers van het park ui teraard

beschermd te worden tegen rondvl iegende bal let jes.  De AOC heeft  h iervoor

een aantal  internat ionale voorbeelden gevonden.

12. Capaciteitsberekening sportverenigingen

Sportverenigingen ui t  de gemeente Ouder-Amstel  vragen zich af  of  de

nieuwe wi jk daadwerkel i jk  voldoende sport faci l i te i ten kr i jgt  voor 10 duizend

inwoners.  Zi j  p le i ten voor een capaci te i tsonderzoek en een prognose van de

mogel i jke toename van de druk op bestaande verenigingen in en om het

gebied. Daarnaast wordt  er  voorgesteld om een behoefteonderzoek te

houden onder inwoners van Ouder-Amstel ,  zodat de voorzieningen

aanslui ten op de wensen.



13. Smart Mobil i ty Hub biedt mogeli jkheden voor sport

Onder de sportverenigingen wordt met interesse gekeken naar de Smart

Mobi l i ty  Hub (SMH). Over het basis idee van de SMH (ongeveer 2.300

parkeerplaatsen gecombineerd met sportvelden inclusief  c lubgebouw op het

dak, een sporthal  en kantoorfunct ies) z i jn de deelnemers enthousiast .

Vooral  de sportvelden op het dak spreken tot  de verbeelding. Wel vragen de

verenigingen nadrukkel i jk  of  z i j  betrokken kunnen worden bi j  de invul l ing

van de voorzieningen. Een speci f iek punt is de invul l ing van de sporthal  in

het complex:  a ls er in De Nieuwe Kern een topsport faci l i te i t  komt dan wordt

dat toegejuicht ,  met de kanttekening dat er daarnaast ook behoefte bl i j f t

aan een sporthal  voor breedtesport .  

14. Nieuwe wijk,  nieuwe sporten

De deelnemers plei ten ervoor om in de publ ieke ruimte van De Nieuwe Kern

ruimte te geven aan nieuwe sport t rends die ef f ic iënt  z i jn in ruimtegebruik,

zoals footy of  padel .  Deze sporten zouden goed in het stadspark kunnen

plaatsvinden. Andere sporten die genoemd worden: skaten, jeu de boules,

cal isthenics,  outdoor f i tness,  beachvol leybal  en v issen. Ook het tekort  aan

voldoende hockeyvelden in de regio verdient aandacht.

Bedrijvigheid & economie 

15. Gevolgen voor ondernemers in de bestaande kernen

Ondernemers in met name Duivendrecht vragen om aandacht voor de

mogel i jke gevolgen voor de bestaande detai lhandel  en horeca. Sinds de

vernieuwing van het dorpsplein in Duivendrecht z i t  daar veel  meer horeca,

waardoor z i j  z ich afvragen of  de ju iste gegevens zi jn gebruikt  b i j  de

behoefteraming. De gemeente wordt gevraagd aanvul lend onderzoek te

doen naar de ef fecten van de nieuwe wi jk.



16. Kantoren en hotels: kleinschaligheid en toegankeli jkheid 

Veel deelnemers z i jn enthousiast  over de bouw van woningen. Di t  geldt  n iet

voor de komst van grote kantoren of  hotels.  De deelnemers plei ten voor

meer ruimte voor k le ine ondernemingen en voorzieningen. Een

nadrukkel i jke en veelgehoorde wens is dat hotels en kantoren een

meerwaarde bieden voor de bewoners van de wi jk;  oa door het toegankel i jk

maken van de hotel-  en kantoorvoorzieningen (werkplekken, zwembad,

sauna, sportschool)  voor wi jkbewoners.

Volkstuinen

17. Volkstuinen als verbinder

De volkstuinverenigingen zouden graag zien dat de concept-structuurvis ie

nadrukkel i jker benoemt dat de tuinparken een funct ie vervul len voor de

sociale cohesie in De Nieuwe Kern.  De tuinparken kunnen zich goed

voorstel len dat er in de toekomst gezamenl i jke act iv i te i ten op de tuinparken

plaatsvinden voor tu inders en toekomst ige bewoners samen.

18. Veil igheid op de openbare Volkstuinparken

Het openbaar toegankel i jk  maken van de volkstuinparken kan rekenen op

begr ip,  ook onder volkstuinders.  Tegel i jkert i jd hebben zi j  zorgen over de

vei l igheid en de rust .  De vrees bestaat voor meer inbraken als er meer

mensen op de parken komen – met name in de winterper iode als de huis jes

leeg staan. Omdat tu inhuis jes moei l i jk  te bevei l igen zi jn roepen

volkstuinders op tot  een bevei l ig ingsplan.

Veel deelnemers zi jn enthousiast over de bouw van woningen. Dit geldt niet

voor de komst van grote kantoren of hotels. De deelnemers plei ten voor

meer ruimte voor kleine ondernemingen en voorzieningen. Een

nadrukkel i jke en veelgehoorde wens is dat hotels en kantoren een

meerwaarde bieden voor de bewoners van de wi jk; oa door het toegankel i jk

maken van de hotel- en kantoorvoorzieningen (werkplekken, zwembad,

sauna, sportschool) voor wi jkbewoners.

Volkstuinen

17. Volkstuinen als verbinder

De volkstuinverenigingen zouden graag zien dat de concept-structuurvis ie

nadrukkel i jker benoemt dat de tuinparken een funct ie vervul len voor de

sociale cohesie in De Nieuwe Kern. De tuinparken kunnen zich goed

voorstel len dat er in de toekomst gezamenl i jke act iv i te i ten op de tuinparken

plaatsvinden voor tuinders en toekomst ige bewoners samen.

18. Veil igheid op de openbare Volkstuinparken

Het openbaar toegankel i jk maken van de volkstuinparken kan rekenen op

begrip, ook onder volkstuinders. Tegel i jkert i jd hebben zi j zorgen over de

vei l igheid en de rust. De vrees bestaat voor meer inbraken als er meer

mensen op de parken komen – met name in de winterper iode als de huisjes

leeg staan. Omdat tuinhuis jes moei l i jk te bevei l igen zi jn roepen

volkstuinders op tot een bevei l ig ingsplan.



19. Snelf ietspad langs volkstuinen/ recreatief f ietsverkeer over de

tuinparken

Volkstuinparken De Federat ie,  Ons Lustoord en Di jkzicht  hebben een

gezamenl i jk  voorstel  ingediend (bi j lage 6) voor de f ietsverbindingen langs

en door de parken. Zi j  maken zich zorgen over een snel le f ietsverbinding

over de parken: het is volgens hen onnodig,  onvei l ig,  creëert  onrust  en

vereist  (ongewenste) ver l icht ing.  In het voorstel  van de tuinparken wordt de

bestaande Bui tensingel  gebruikt  a ls doorgaande f ietsroute.  Op de parken

zel f  l iggen recreat ieve f ietsroutes.  Di t  z i jn gecombineerde wandel-  en

f ietspaden waar de f iets te gast is en waar bromfietsen niet  welkom zi jn.  De

paden over de tuinparken zi jn bi j  voorkeur niet  extra verhard en onver l icht .

Bovendien stel len z i j  voor om de paden na zonsondergang af  te s lu i ten met

(elektronische) hekken, zodat er dan geen verkeer door de parken gaat.

20. Inrichting van de volkstuinparken

Ti jdens het part ic ipat ietraject  over de concept-structuurvis ie z i jn veel

ideeën opgehaald over het openbaar maken van de volkstuinparken en de

nieuwe voorzieningen die daarbi j  passen. Onder meer z i jn voorstel len

gedaan voor school tu inen, natuurspeel tu inen, workshops vogelhuis jes

bouwen en kleinschal ige horeca. Ook hebben deelnemers ideeën geopperd

voor het behoud van de bestaande clubhuizen met een nieuwe invul l ing,  en

de mogel i jkheden voor wi jkbewoners om act ief  mee te doen op de

volkstuincomplexen. De gemeente Amsterdam, eigenaar van de

volkstuinparken, gaat in een apart  part ic ipat ietraject  met de tuinders k i jken

naar de invul l ing van de plannen. Wi j  denken dat het goed is de voorstel len

door te geven ten behoeve van dat t ra ject .



Voorzieningen

21. Liever complementaire dan concurrerende voorzieningen

De voorzieningen van De Nieuwe Kern moeten volgens de deelnemers iets

toevoegen aan de huidige voorzieningen binnen de gemeente Ouder-Amstel .

Om di t  te bewerkstel l igen moet goed onderzocht worden waar binnen de

gemeentegrenzen behoefte aan is.  Er wordt  nadrukkel i jk  verzocht om geen

voorzieningen weg te t rekken. Maatschappel i jke organisat ies denken dat er

tenminste behoefte is aan een buurthuis met een jeugdvoorziening en een

bezinningsruimte.  Daarnaast denken zi j  aan een ruimte die gebruikt  kan

worden door kunst-  en cul tuurorganisat ies.  Ook worden genoemd: een

bibl iotheek en een repair  café.  De maatschappel i jke organisat ies geven aan

dat z i j  in de toekomst graag bl i jven meedenken over de invul l ing van de

voorzieningen. 

22. Creëer een centraal plein waar mensen elkaar ontmoeten.

Deelnemers z ien graag dat er in De Nieuwe Kern een centraal  p le in komt

dat het beste van Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel  met elkaar

verbindt.  Een plek waar lokale voorzieningen zi t ten die passen bi j  de wi jk

en die mensen samenbrengen. 

23. Een f lexibel medisch centrum.

De maatschappel i jke organisat ies z i jn te spreken over de ambit ie om een

breed gezondheidscentrum in De Nieuwe Kern op te nemen. Het is volgens

hen van belang voor de samenwerking tussen zorgver leners en pret t ig voor

de pat iënten. Wel z i jn er twi j fe ls over de grootte van het centrum. Een wi jk

met 10.000 inwoners vraagt mogel i jk  om meer dan een medisch centrum

van 900 vierkante meter en een klein medisch centrum van 200 vierkante

meter.  Er wordt  daarom geplei t  om in ieder geval  f lexibil i te i tsruimte te

reserveren waardoor ui tbreiding mogel i jk  is .  Daarnaast wordt  er  ook geplei t

om goed na te denken over de samenwerking met vooral  het  medisch

centrum in Duivendrecht.



24. Denk aan een brede kind-campus

Volgens de onderwi js-  en k inderopvangorganisat ies kunnen in het gebouw

met de school ,  k inderopvang en BSO, ook zorgfunct ies,  kunst,  cul tuur,  een

bibl iotheek en andere funct ies worden opgenomen. Hierdoor ontstaat een

sterk c luster dat vergel i jkbaar is met een campus. Ook funct ies die ju ist

gekoppeld z i jn aan de vergr i jz ing kunnen goed gekoppeld worden aan een

dergel i jke campus. Ook bi j  het  creëren van de binnen- en bui tenruimtes

moet breder worden gedacht dan al leen de onderwi jsfunct ies.




