
 
Stichting	Vrienden	van	Duivendrecht	

	
	

Groen	en	kleinschalig	
	

 
Correspondentieadres: Waddenland 41, 1115 XD Duivendrecht, tel: 020 - 699.2574, kvk nr. 34316669   
email: vriendenvanduivendrecht@gmail.com       http://www.vriendenvanduivendrecht.nl 

  
Aan het college van B en W en de gemeenteraad  
Ouder-Amstel 
Vondelstraat 1 
1191 BD Ouderkerk a/d Amstel 
T: (020) 496 21 21  
 

 
Verzonden per email aan: gemeente@ouder-amstel.nl en raad@ouder-amstel.nl 

 
 
Duivendrecht, 28 januari 2021 

 
 
Onderwerp: Reactie op voorstel gemeente Amsterdam d.d. 19 januari ’21 n.a.v. zienswijze 
ontwerp bestemmingsplan Smart Mobility Hub van 8 oktober 2020 
 
 
Geacht college en raad, 
 
Bij deze geven wij, Stichting Vrienden van Duivendrecht, hierna te noemen: ‘stichting’ onze 
reactie op het op 19 januari ’21 door de gemeente Amsterdam toegelichte nieuwe 
ontwerpvoorstel naar aanleiding van onze zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan 
Smart Mobility Hub van 8 oktober 2020, hierna te noemen ‘O-BP-SMH’.  
 
Wat is er aan de hand? 
Door de rechthoekige vorm van het ontwerp van de SMH valt een deel van de SMH op grond 
van Amsterdam Old Course (AOC). Dit heeft gevolgen voor de bomen, de ecologische 
verbinding, de watergang, ontsluitingsweg en de 150kV kabel.  
 
Nieuwe ontwerpvoorstel < in tekst >  
Gemeente Amsterdam heeft onderzocht hoe tegemoetgekomen kan worden aan de 
zienswijze en heeft een nieuw ontwerpvoorstel uitgewerkt. In het aangepaste 
ontwerpvoorstel is in het noordoosten een hoek van de SMH-plangrens afgehaald.  
Met deze aanpassing blijft het huidige gebruik mogelijk en blijft de AOC bereikbaar.  
 
De aanpassingen die de gemeente Amsterdam heeft doorgevoerd betreffen:  
• De huidige Oude Spoordijk wordt de nieuwe plangrens;  
• De waterstructuur wordt iets aangepast, de polder waarin de AOC ligt, blijft hiermee 

intact en is compleet gescheiden van de SMH;  
• De wegstructuur (Passage) blijft zoals het is, zonder dat het een doorlopende weg wordt; 

de AOC blijft hierdoor bereikbaar;  
• De bomen langs de Oude Spoordijk blijven staan. Daarnaast worden zo veel mogelijk 

bomen in het gebied gehandhaafd door ze te laten staan of te herplaatsen. 
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Nieuwe ontwerpvoorstel < in beeld >  
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Reactie stichting op nieuwe ontwerpvoorstel 
De stichting heeft de toelichting en tekeningen van het nieuwe ontwerpvoorstel bestudeerd 
en afgestemd met betrokkenen. Zoals al tijdens de bespreking van 19 februari ’21 
aangegeven is de stichting tevreden met het aangepaste ontwerp.  
 
Het aangepaste ontwerpvoorstel stemt overeen met het hoofddoel van de zienswijze. 
Namelijk dat de waterbuffering en de weg niet worden aangelegd op grond van de AOC 
totdat het totale plan van Duivendrechts Kwartier definitief is en ontwikkeld gaat worden. 
Belangrijk in de voorgestelde aanpassing is dat de aanwezige landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden rondom de AOC behouden blijven. Ook de toegang tot de AOC 
blijft met het aangepaste ontwerpvoorstel intact.  
 
Als het gepresenteerde ontwerpvoorstel overeenkomstig wordt vastgesteld in het 
bestemmingsplan SMH stelt de stichting op dit aspect geen juridische procedures in.  
 
Gronden zienswijze 
Ongewijzigd uit haar zienswijze blijft staan dat de stichting onderstaande aspecten verder 
uitgewerkt c.q. toegelicht wil zien: 
• Opnemen samenhang tussen de deelplannen in het plangebied Duivendrechts Kwartier 

o Dit is ook als aanbeveling opgenomen met betrekking tot het onafhankelijke 
MER-advies van 12 november 2020; 

• Toevoegen van het Zwartje Laantje  
o Aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het plangebied en 

de directe omgeving kunnen veel uitgebreider en ambitieuzer qua behoud 
worden beschreven. Zo kunnen de recreatieve en landschapsgerichte 
verbindingen tussen de kern Duivendrecht en de kern Ouderkerk a/d Amstel 
aangevuld met: 

§ Archeologische (verwachtings)waarden;  
§ Gebouwd erfgoed, zoals het clubhuis van de Amsterdam Old Course; 
§ Landschappelijke elementen, zoals de oude veendijk.  

• Verrijken van het flora en fauna onderzoek  
o Beschrijf op ambitieuze wijze de kansen voor een ecologische verbinding tussen 

de Amstelscheg (ten westen van de A2) en andere groengebieden, door 
optimalisatie van de groenblauwe zone en andere groenstructuren in het 
plangebied. Er zijn veel kansen de bestaande natuurwaarden en ecologische 
verbindingen te versterken. Het plangebied bevat veel ‘spontane natuur’, onder 
andere binnen en rond de volkstuinencomplexen, langs wegen en op weinig 
gebruikte plaatsen. 

• Zienswijze van de AOC wordt nog steeds onderschreven, behalve daar waar het afwijkt 
van het aangepaste ontwerpvoorstel. 
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Uiteraard zijn ondergetekenden bereikbaar voor aanvullende vragen en toelichting. 
 
Dank! 
De stichting realiseert zich dat het aangepaste ontwerpvoorstel veel inzet van de gemeente 
Amsterdam heeft gekost. De stichting dankt Amsterdam voor het vele werk dat is verricht en nog 
gedaan moet worden om de stukken af te ronden en gereed te maken voor besluitvorming.  
 
De stichting heeft het overleg als plezierig en constructief ervaren. Zij spreekt de hoop uit dat zowel 
de gemeente Amsterdam, als ontwikkelende partij, en de gemeente Ouder-Amstel, als bevoegd 
gezag, bij vervolgontwikkelingen in het gebied Duivendrechts Kwartier actief contact met haar 
onderhoudt. 
 
 
Hoogachtend,  
mw. Niek Heering     mw. Ans Quirijnen – Cocx                                   

                                      
Voorzitter      Secretaris   
Stichting Vrienden van Duivendrecht  Stichting Vrienden van Duivendrecht 
 
 
 


