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Bouwproductie in Weesp, Ouder-Amstel en Uithoorn 

Regio gaat verhitte woningmarkt niet blussen 

 

De druk op de Amsterdamse woningmarkt is enorm. Amsterdam bouwt tegen de klippen op, maar wat 

kunnen en willen andere plaatsen in de Metropoolregio Amsterdam bijdragen? NUL20 spreekt met 

wethouders van een drietal gemeenten nabij de hoofdstad. In Weesp, Ouder-Amstel en vooral Uithoorn 
zijn slechts bescheiden bouwmogelijkheden. Tenzij Rijk en provincie nieuwe wegen inslaan. 

Ouder-Amstel: De Nieuwe Kern 

De gemeente Ouder-Amstel denkt de komende tien jaar eveneens duizenden woningen te kunnen 

toevoegen. “We werken aan de ontwikkeling van de Nieuwe Kern. In het gebied tussen Amsterdam 

Arena en autosnelweg A2 kunnen 4500 woningen worden gebouwd. Wellicht worden het er nog meer,” 

zo zegt CDA-wethouder Rineke Korrel-Wolvers van Ruimtelijke Ordening en Wonen. “De gemeente is 

niet zelf grondeigenaar. Vijftig procent van de grond is in handen van de gemeente Amsterdam. We 

zijn dus sterk afhankelijk van de bereidheid van andere partijen om daar te bouwen. Ik verwacht dat 

we op korte termijn met de grondeigenaren tot overeenstemming kunnen komen over de ontwikkeling 

van dat gebied.” Enkele maanden geleden keurde Amsterdam de bouwplannen echter nog af vanwege 

onvoldoende grondopbrengsten. “Dat bericht is enkele maanden oud. We hebben er vertrouwen in dat 

we daar ook met Amsterdam wel uit komen”, aldus Korrel. 

 

Nabij het oude Duivendrecht - tegen het Amstelkwartier aan - ziet wethouder Korrel mogelijkheden 

voor transformatie en verdichting. Het gaat dan om het Ouder-Amstelse deel van het Amstel Business 

Park, zuidelijk van de A10. “We zijn samen met betrokken partijen bezig met het opstellen van een 

ruimtelijk-economische visie voor het gebied. Nu is daar alleen bedrijvigheid met een bijzondere mix 

van kantoren, showrooms, groothandels, de drukkerij van Persgroep Nederland, toeleveringsbedrijven 

voor de bouwnijverheid etc. We zijn ons er heel goed van bewust dat bijvoorbeeld horecagroothandels 

heel belangrijk zijn voor de regio. Die koesteren we dan ook, maar tegelijkertijd denken we dat op 

sommige plekken verandering en verdichting tot de mogelijkheden behoren. Het gebied kent door de 

aanwezigheid van de metro een perfecte ontsluiting en wij zien op een beperkt aantal plekken goede 

kansen voor aantrekkelijke woningbouw.” 

De gemeente verwacht in de eerste helft van 2017 meer duidelijkheid te kunnen bieden over de 

toekomst van het bedrijventerrein nabij de ringweg. In één deelgebied zijn al plannen voor ombouw 

van een verouderd kantoor naar huurwoningen. “Wonam heeft een deel van de kantoren in het 

Entrada-gebied aangekocht met als doel daar betaalbare woningen in het middensegment te 

realiseren. Wij ondersteunen die plannen graag”, aldus Korrel. 

Buiten Duivendrecht zijn er in Ouder-Amstel volgens Korrel weinig bouwmogelijkheden: “Er worden in 

Ouderkerk-Zuid nog enige tientallen woningen gebouwd. Verder kunnen het terrein van een 

voormalige manege en een oud bankgebouw nog een andere bestemming krijgen. Maar dat betreft 
kleinschalige bouwplannen. En dan hebben we het wel zo’n beetje gehad.” 

Wethouder Korrel – zij woont zelf in polder De Ronde Hoep - kan zich niet voorstellen dat de 

beschermde groengebieden in haar gemeente wijken voor woningbouw. “Voor het goed functioneren 

van de Metropool Amsterdam is het belangrijk dat de inwoners over aantrekkelijke groene gebieden 

kunnen beschikken. Niet voor niks heeft de regio zich uitgesproken voor behoud van Waterland. Dat 

geldt ook voor de groene gebieden in onze gemeente. Veel mensen in de regio, bijvoorbeeld uit de 

oostkant van Amsterdam, genieten bij ons van de natuur.” 
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