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Geachte heer Van der Putten, en de besturen van Ons Lustoord, Nieuw Vredelust, Dijkzicht en de 

Federatie, 

 

U hebt ons op 2 november 2022 een brief gestuurd over de vraag van de heer Grondel, 

onafhankelijk voorzitter van het overleg op 21 oktober jl. over de planontwikkeling voor De 

Nieuwe Kern. De vraag van de heer Grondel aan de gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam na 

dit overleg luidde: ‘Bent u bereid in het co creatie-traject ook te onderzoeken of binnen de 

uitgangspunten van de visie meer delen van de huidige volkstuinen kunnen worden geïntegreerd in de 

plannen?’ In uw brief van 2 november jl. vraagt u om een reactie op de vraag van de heer Grondel. 

Daar geven we in deze brief graag antwoord op. 

 

We willen daarbij in de eerste plaats stellen dat we als gemeente Amsterdam buitengewoon veel 

waarde hechten aan volkstuinen in het algemeen en, in deze specifieke situatie, aan volkstuinen in 

het plangebied van de toekomstige wijk De Nieuwe Kern. Het vormt in onze ogen een goede 

groene aanvulling op het stadspark waar we eveneens ruimte voor maken in de plannen.  

Mede om die reden hebben we ons ook ingespannen om de oorspronkelijke plannen voor De 

Nieuwe Kern – waarbij het merendeel van de volkstuinen zou moeten verdwijnen – aan te passen.  
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In 2018 is daarom een aangepast plan gemaakt, waarbij er meer geconcentreerde woningbouw 

komt en circa 2/3 van de huidige volkstuinen op hun huidige plaats kunnen blijven. Voor de op te 

heffen volkstuinen is een alternatieve, zij het wel kleinere, locatie beschikbaar in het 

volkstuinengebied van De Nieuwe Kern. 

 

Wat de vraag van de heer Grondel betreft zijn we consequent met onze eerdere reacties en met 

die van de gemeente Ouder-Amstel. We houden ons aan de uitgangspunten van de Structuurvisie 

en dat betekent dat het niet mogelijk is om Nieuw Vredelust geheel of gedeeltelijk te behouden en 

te integreren in de plannen. Tijdens de bijeenkomst van 21 oktober jl. is nogmaals toegelicht dat 

hiervoor niet alleen ontwerptechnische redenen gelden maar ook civieltechnische. Ook voor de 

punt van Ons Lustoord geldt dat behoud niet mogelijk is.  

 

We zien wel in andere onderdelen van de planvorming in relatie tot de volkstuinen veel ruimte 

voor inbreng van de volkstuinders. Bijvoorbeeld over de aard en omvang van de fietsroute door 

het gebied, de openbare functies en de inpassing van de te verhuizen volkstuinen. Hoewel de 

planvorming steeds meer concreet vorm krijgt, zien we hier nog steeds mogelijkheden voor 

participatie, wellicht zelfs nog co creatie. We hopen dat we hier met u en uw leden toch nog tot 

een constructieve samenwerking komen. We hopen op uw positieve reactie hierop.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ellen Nieuweboer 

Opdrachtgever Gebiedsontwikkeling en Transformatie 

Zuidoost en Ouder-Amstel 

 


