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Voorwoord

Voor elke stad en ieder stadsdeel is het essentieel dat er 

goede plekken zijn waar mensen buitenshuis hun vrije tijd 

kunnen doorbrengen. Van oudsher zijn dit plekken in en aan 

het groen, op en langs het water, al dan niet georganiseerd 

in sportverenigingen, een zondags uitje naar het park of een 

rustig moment langs de waterkant om bij te komen van een 

drukke werkdag. Ontwikkelingen en nader onderzoek naar 

de betekenis van groen, water en vrije tijd voor de stad en 

stadsdelen laten zien dat er sprake is van grote dynamiek. 

Amsterdammers zijn steeds uithuiziger en doen steeds 

meer verschillende dingen in hun vrije tijd. Daarbij gaat het 

vaker om individuele vrijetijdsbesteding dan gezamenlijk, in 

georganiseerd verband. Ook het economische belang van de 

plekken waar men in de vrije tijd vertoefd is sterk gegroeid. 

Voor bijna de helft van de Amsterdamse huishoudens is de 

aanwezigheid van een park in de buurt een reden om zich in 

die buurt te vestigen. Ook voor bedrijven is de aanwezigheid 

van kwalitatief hoogwaardig groen en water een zeer belangrijk 

vestigingsmotief. Kortom, succesvolle wijken kunnen niet meer 

zonder een park. 

Deze verkenning zoomt in op ontwikkelingen en trends in 

vrijetijdsbesteding in relatie tot groen en het water in het 

algemeen en specifiek in relatie tot stadsdeel Oost. Daarbij 

wordt ook ingegaan op sport en op vrijetijdsbesteding in de 

bebouwde omgeving: de zogenaamde ‘rode’ vrijetijdspotentie 

in Oost. Tot slot worden kansen en aanbevelingen genoemd.   
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Diemerpark
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Trends in de 
vrijetijd

Meer geld, meer activiteiten en meer uithuizigheid  
Amsterdammers hebben, sterker nog dan de overige 

Nederlanders, gemiddeld genomen minder vrijetijd gekregen, 

maar meer financiële bestedingsruimte om in de vrijetijd te 

benutten. Door de welvaartstijging en hogere opleiding wordt 

het vrijetijdsperspectief veel breder, zodat meer activiteiten 

ontplooid worden. Het gaat om ontspannen in het groen, 

sporten, terrasbezoek, concertbezoek, funshoppen en 

dergelijke. 
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Die uithuizigheid is de laatste jaren flink toegenomen. 

In de Amsterdamse parken bijvoorbeeld is het aantal 

Amsterdammers dat vandaag de dag parken bezoekt twee 

keer zo groot als in 1996.  Bovendien gaan Amsterdammers 

veel vaker naar parken zoals blijkt uit het Grote Groen 

Onderzoek uit 2000 (DRO). Niet alleen de eigen bewoners 

worden uithuiziger, ook het toerisme neemt in Amsterdam 

toe. Amsterdam is een aantrekkelijke toeristische attractie 

vanwege de historische stad, de vele musea en culturele podia, 

de ‘typisch stedelijke sfeer’ (veel verschillende soorten mensen 

om verschillende redenen op verschillende momenten), en 

tenslotte de evenementen. Kortom, het wordt behoorlijk druk 

in onze stad en dat merken we in de openbare ruimte.  De 

openbare ruimte zijn het groen, water, pleinen en straten in de 

stad. Dat het zo druk is geworden lijkt nu bijna onoverkomelijk, 

maar was dat begin jaren ’90 van de vorige eeuw bij lange 

na niet. Toen verklaarden gerenommeerde sociologen en 

stedenbouwkundigen de openbare ruimte in steden ‘dood’. 

Toenemend belang openbare ruimte 
Wat is er aan de hand? Naast de welvaartstijging en de hogere 

opleiding zijn er nog andere oorzaken voor die gedaanteverwis-

selingen en toenemend belang van de openbare ruimte aan te 

geven. Een voor ons belangrijke is de ‘paradox van de telecom-

municatie’: hoe groter de digitale contactmogelijkheden bva, 

hoe intensiever het aantal face to face contacten is gebleken. 

De plekken waarvan men aangeeft digitaal bereikbaar te zijn 

zullen een prominentere rol gaan spelen in vrijetijdsgedrag. , 

bedoel je wifi? want via het mobiel weet je los van al dan niet 

aanwezige hardware op een plek wara je bent, daarnaast heb je 

ook foursquare, via dat kan je vrienden aangeven wara je bent. 

Tenslotte is de drukte in de parken en openbare gelegenheden 

ook een gevolg van het nieuwe werken. Waar het om gaat in 

de huidige stedelijke economie is het uitwisselen van kennis en 

Oosterpark,Oost
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opdoen van nieuwe ideeën via directe, ‘face to face’ contacten. 

Deze interacties vinden in toenemende mate plaats  in omge-

vingen als ontbijtcafés, louncheplekken, bibliotheken, musea, 

cafés, galerieën en ook parken. Dit is ook nog eens gemak-

kelijk door het sterk toegenomen gebruik van smartphones 

ten behoeve van uitwisseling van werkdata en werkcontacten.  

Daarmee wordt de werknemer nog meer losgewrikt uit de 

stoel achter het bureau op kantoor. Dit leidt weer tot interes-

sante gevolgen voor de publieke ruimte. Werktijd en vrijetijd 

vervloeit, wat gepaard gaat met vervlechting van werkplek en 

vrijetijdslocatie. 

Mooie voorbeeld is restaurant Dauphine bij het Amstelstation 

en dat vanaf negen uur ’s ochtends vol stroomt met mensen die 

informatie uit de lucht halen en hun zakenrelaties ontvangen. 

Cafe Restaurant Dauphine, Watergraafsmeer 

Smartphone
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Deze vier type zijn er altijd geweest. Maar ze zijn in aantal 

toegenomen, aan verandering onderhevig geweest en zullen in 

de toekomst in belang toenemen en zich (moeten) aanpassen aan 

de nieuwe behoeften van de oude en de nieuwe bewoners. Zo 

zijn vrijetijdsmilieus van doorslaggevende betekenis geworden 

als vestigingsmotief voor bewoners en bedrijven. het is dus van 

essentieel belang om hier in de ruimtelijke ordening rekening mee 

te houden. Frankendael, Watergraafsmeer

In toenemende mate zijn ook parken Wifi-gedekt, zodat ze geschikt 

zijn om te werken. Er zijn dus steeds meer plekken in de openbare 

ruimte of semi-openbare ruimte, waar al werkend de vrije tijd wordt 

doorgebracht, of al relaxend wordt gewerkt: Third Places noemt men 

dat.

Vrijetijdsmotieven
De motieven om buitenhuis de vrijetijd door te brengen zijn grofweg 

in te delen in het opzoeken van stedelijk vertier, het bezoeken 

van culturele voorstellingen of evenementen, iets leuks doen 

met de kinderen, sporten en bewegen om gezondheidsredenen, 

en tenslotte de natuur opzoeken. We maken ons druk over onze 

gezondheid, bewegen meer, consumeren volop, en zijn door 

het krapper tijdsbudget wèl genoodzaakt vrijetijdsactiviteiten te 

combineren. 

De meeste motieven schuilen in elk mens, maar verschillen per 

moment. De ene dag willen we naar de Oostvaardersplassen, 

de andere dag willen we met een vriend uit eten, om daarna 

naar de film te gaan en de avond te beëindigen in het café. 

De Oostvaardersplassen plannen we bewust en gericht op 

een specifieke plek. Het uit eten, naar de film en het café gaan 

gebeurt meer impulsief en vaak tussen de alledaagse dingen 

door. Dit onderscheid tussen ‘doelgericht’ en ‘alledaags’ en 

helpt ons het veelzijdige vrijetijdsgedrag te ordenen naar zijn 

ruimtelijke consequenties.  Als we het vrijetijdsgedrag indelen 

naar alledaagsheid en aantal activiteiten, ontstaan de volgende 

ruimtelijke typen:
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Weesperzijde, Oost

Trends in de sport
een belangrijke exponent in de vrijtijdsbesteding is sport. Sport 

is de laatste jaren in belang toegenomen. Maatschappelijke 

processen als intensivering, individualisering, informalisering, 

informatisering en internationalisering hebben ook hun 

uitwerkingen in de sport. Informatisering en internationalisering 

hebben een nieuwe dimensie gegeven aan het internationale 

wedstrijdwezen, alsmede aan de berichtgeving daarover. 

Zonder de internationalisering én de informatisering waren de 

Olympische Spelen van Beijing nooit het media-evenement 

geworden dat ze nu wel waren. Het heeft, kortom, de sport en 

de sporters dichter bij de mensen gebracht. 

Ook de intensivering en individualisering zijn gunstig geweest 

voor de sport. Er is weliswaar minder vrije tijd dan voorheen, 

maar dat heeft de waarde van die schaarse uren alleen maar 

doen toenemen. Druk bezette mensen hebben er veel geld 

voor over om in hun vrije tijd unieke ervaringen  op te doen, 

waar ook de sport deel van uitmaakt. Individualisering heeft tot 

gevolg dat meer dan voorheen verbondenheid vorm krijgt door 

middel van gedeelde leefstijlen – overeenkomsten in smaken 

en voorkeuren. De sport speelt daarin een belangrijke rol, 

vanwege zijn potentie om belevenissen te creëren, mensen in 

vervoering te brengen en een platform te bieden waar ze zich 

met elkaar kunnen verbinden. 

Hadden we het in de jaren ‘70 over recreatiegroen (grofweg 

het wandelen en fietsen in groene oases van rust), vandaag 

de dag hebben we het over vrijetijdsmilieus: plekken waar 

meerdere en gevarieerde vrijetijdsactiviteiten mogelijk zijn. Hoe 

groener deze plekken, hoe beter, maar het groen is vooral een 

aangenaam decor waar meerdere activiteiten, ook ‘blauwe’ 

(watersport, oeverrecreatie) en ‘rode’ (cultuurbezoek, horeca) 

mogelijk kunnen zijn. Een combinatie van vrijetijdsactiviteiten is 

essentieel voor de ontwikkeling van het stadsdeel. 
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De sport profiteert ten slotte ook van de processen van 

informalisering. De omgangsvormen zijn veranderd: Thans ligt de 

nadruk op het samen beleven en uiten van intense emoties.

Daar komt bij dat het merendeel van de werktijd zittend 

wordt doorgebracht. Dat heeft de belangstelling en 

noodzaak om zich in de vrije uren lichamelijk in te spannen 

vergroot. De sport, en dan met name de ‘georganiseerde 

sport’, ondervindt echter ook de nadelen van de drukke 

leefpatronen en van de gerichtheid op zichzelf. Zelfbewuste 

en kritische sportconsumenten kiezen niet vanzelfsprekend 

voor de verenigingssport en voor het daaraan verbonden 

vrijwilligerswerk . 

De toegenomen belangstelling voor sport heeft zich in recente 

jaren onder andere geuit in een opvallende toename van 

het aandeel sporters. in de langetermijntrend van stijgende 

sportdeelnames is een versnelling te zien.

Accommodaties: groei en krimp

De groei van de sportdeelname vond plaats in een tijd waarin 

het aantal ‘traditionele’ sportaccommodaties – zwembaden 

en overdekte en openluchtsportaccommodaties niet 

groeide of zelfs licht daalde. De afgelopen jaren heeft de 

georganiseerde verenigingssport marktaandeel moeten afstaan 

aan onder andere de fitnesssector. Deze ontwikkeling heeft 

zich ook in recente jaren doorgezet. Het aantal leden van 

sportverenigingen groeit wel, maar het aantal sporters groeit 

harder. 

Voor zover er sprake is van een toename van de 

sportfaciliteiten, is die toename volledig toe te schrijven aan 

commerciële initiatieven zoals fitnesscentra, sportscholen, 

maneges en de groeiende groep Cruyff Courts en Richard 

Krajicek playgrounds. 

Sporten die sterk zijn gegroeid de afgelopen jaren, 

zoals hardlopen en fitness, vragen ook niet om het type 

accommodaties dat traditioneel door overheden wordt 

Harloper 

in het 

Flevopark
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gefinancierd. Toch blijft het een ongemakkelijk gevoel dat de 

sportvraag groeit en het (traditionele) aanbod niet meegroeit. 

Zien sporten doet sporten. Dat geldt zeker voor de jeugd. Voor 

hen vormt aanbod dichtbij huis in de sporten die hun aanstaan 

nog een belangrijke stimulans om te gaan of te blijven sporten. 

Op zijn minst dient de vraag beantwoord te worden of er nu 

werkelijk sprake is van een accommodatietekort 

De toekomst van Nederland sportland

De moderne mens is op zoek naar belevenissen. Aan dat 

verlangen wordt tegemoetgekomen door grote evenementen, 

zowel op het gebied van muziek en film, als op het gebied van 

de sport. Hardloopwedstrijden zijn lang voor de sluiting van de 

inschrijftermijn volgeboekt, wedstrijden in het betaald voetbal 

trekken een steeds groter en gevarieerder publiek. 

Voor de commercie is de sport een aantrekkelijke niche 

geworden van de beleveniseconomie. Aangenomen dat die 

ontwikkelingen de komende jaren zullen doorzetten, gaat de 

sport een mooie toekomst tegemoet. Vergrijzing en de komst 

van nieuwe groepen Nederlanders bieden daarbij uitdagingen 

voor de sport. 

Beleidsmatig is er de afgelopen jaren beduidend meer 

geïnvesteerd in de sport. De sport sloot goed aan bij een 

overheidsbeleid waarin gezondheid, cohesie en presteren 

centraal stonden. Gezien de huidige situatie lijkt het niet voor 

de hand te liggen dat die lijnen in het beleid in de nabije 

toekomst minder betekenis zullen krijgen. Met de vergrijzing,de 

individualisering en de multiculturele samenleving zullen 

gezondheid, eigen verantwoordelijkheid en cohesie ook in de 

komende jaren belangrijke thema’s blijven. 

Openbaar speelveld
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Water en Vrijetijd 
Voor de stedelijke ontwikkeling speelt het water, als 

onderdeel van de openbare ruimte, een belangrijke rol in 

de vrijetijdsbesteding van bewoners dichtbij huis. in de 

ruimtelijke plannen voor de stedelijke gebieden aan het IJ en 

IJmeer krijgen de gebruiksfuncties en de belevingswaarde 

van water en oevers dan ook volop de aandacht. Water, zo 

wordt verondersteld, levert een bijdrage aan een attractief 

vestigingsmilieu voor bewoners en bedrijven en versterkt 

het stadsbeeld. In de plannen gaat het over ‘wonen aan het 

waterfront’, ‘publieksfuncties en historische elementen aan het 

waterplein’, ‘stimuleren van de pleziervaart’, ‘versterken van het 

open waterkarakter’, ‘netwerk van op- en afstap voorzieningen 

voor vervoer over water’ etc. etc.

Wonen aan het water is hip en recreëren op en rond het 

water is voor heel veel mensen ‘a way of life’. Bewoners 

en toeristen hebben het water en haar oevers ontdekt. De 

opkomst van stadsstranden, extreme watersporten zoals 

kitesurfen, de explosieve groei van het aantal sloepen en de 

haven als verblijfsplaats zijn voorbeelden van de diversiteit aan 

activiteiten en de inhoudelijke verbreding van de begrippen 

watersport en waterrecreatie. De activiteit zelf wordt minder 

een doel op zich. Zo zal de activiteit zonnen/zwemmen 

niet verder toenemen, maar wel zullen oeverrecreanten 

een groter ruimtebeslag genereren door groeiende vraag 

naar voorzieningen op de wal. Voor zonnen en zwemmen 

is niet alleen de belevingswaarde, maar zijn vooral ook de 

gebruiksmogelijkheden van de oevers en het water van belang. 

Een goede zwemwaterkwaliteit, een niet te steil talud, een 

geringe waterdiepte tot een redelijke afstand vanaf de oever, 

de afwezigheid van begroeiing in het water nabij de oever, de 

inrichting van de oever met steigers, picknickplekken en de 

aanwezigheid van horeca zijn belangrijke eisen. Voor toervaren 

met motorboot of zeilboot geldt die trend ook.  Varen is voor 

veel watersporters het ultieme doel, door veel anderen is het 

gebruik van vaartuigen (met name sloepen en motorboten) een 
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middel om van A naar B te komen. Steeds meer festiviteiten en 

evenementen vinden plaats aan het water en worden bezocht 

door mensen die met de boot komen. Of de boot is verworden 

tot drijvend tuinhuisje waarbij men de haven nauwelijks meer 

uitkomt. 

Het water wordt zo steeds meer het decor voor tal van 

activiteiten. Keuzemogelijkheden, trendgevoeligheid en de 

wens alles zelf in te willen vullen, staan daarbij voorop. 

Water in de stad krijgt nog meer betekenis met het oog op de 

veranderingen van het klimaat. In dichtbebouwde delen waar 

de openbare ruimte voor een groot deel is versteend, neemt 

het belang van water in de strijd tegen het urban heat island 

effect toe en draagt het bij aan het op peil houden van de 

kwaliteit van het woon-, werk- en recreatief milieu. 
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Hogeweg,Watergraafsmeer
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Vrijetijd in 
Oost

Stadsdeel Oost kent een diverse bevolkingssamenstelling, met 

verschillen in opleidingsniveau, leeftijdscategorieën, inkomen 

en etnische achtergrond. Daarbij kent Oost een grote variatie 

aan stedenbouwkundige verschijningsvormen ook wel een 

eilandenrijk genoemd.  Dat brengt ook een enorme variatie 

aan groene, blauwe en rode plekken waar vrije tijd beleefd 

wordt en hoe dit gedaan wordt. Daarnaast hebben de hiervoor 

beschreven trends in de vrijetijd ook in Oost een duidelijke 

weerslag. 
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Groen

Oost is wat betreft groen rijkelijk bedeeld. Het heeft vijf 

parken, een grote openbaar toegankelijke begraafplaats, 

singels, vele groenstroken, sportparken en volkstuincomplexen. 

De stadsdelen Zuid-Oost, Noord en Nieuw West profileren 

zich weliswaar als groene of groenste stadsdelen, maar een 

dergelijke profilering zou ook stadsdeel Oost niet misstaan. 

Het is in elk geval het groenste stadsdeel binnen de ring A10 

aan de zuidkant van het IJ. Bovendien worden de meeste 

parken in Oost goed bezocht, in tegenstelling tot de meeste 

Tabel 1: percentage Amsterdammers dat 

parken bezoekt in 2008 en 1996

Bron: GGO 2009 DRO 

groengebieden buiten de ring, zo blijkt het Grote Groen 

Onderzoek. Iets meer dan de helft van de Amsterdammers 

bezoekt het Oosterpark, een op de vier komt in park 

Frankendael en bijna een op de vijf in het Flevopark. Het 

Darwinplantsoen daarentegen is het slechtst bezochte park in 

het stadsdeel (en een van de slechtste in Amsterdam). 

In tabel 1 valt af te lezen dat ten opzichte van het midden van 

de jaren ’90 het aantal Amsterdammers dat de parken in Oost 

bezoekt sterk gegroeid is (een beeld dat geldt voor alle parken 

binnen de Ring A10). 

Park Frankendael is na het Westerpark de sterkste groeier 

onder de Amsterdamse parken.Er komen niet alleen meer 

Amsterdammers naar de parken in oost, ze doen dat ook 

nog eens vaker. Vooral het dagelijks en wekelijks gebruik 

is toegenomen. Het parkbezoek is explosief gegroeid. En 

alsof dat nog niet genoeg is, is ook de waardering voor deze 

parken hoog. Voor Park Frankendael is dat een acht, voor het 

Ooster- en Flevopark een ruime zeven (het Darwinplantsoen 

komt er bekaaider vanaf ). Tenslotte, het Oosterpark en Park 

Frankendael ontvangen ook substantiële aantallen bezoekers 

van buiten het stadsdeel. Kortom, parken in Oost doen er in de 

metropool Amsterdam toe.
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Het eerder beschreven veranderende recreatiegedrag zien we 

ook terug in de parken in Oost. Traditionele actieviteiten zoals 

wandelen, zonnen, zitten en fietsen worden afgewisseld met 

lezen joggen, restaurantbezoek,terrasbezoek maar ook met 
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Amstelscheg

Open 

landschap, 

werken. Het activiteitenpatroon in het groen wordt breder en 

diverser.     

Buiten de stad. Ook de recreatiegebieden aan de rand van en 

buiten de stad zijn veel populairder dan in 1996. De toename 

van het aantal bezoeken is niet zo explosief, maar eveneens 

opmerkelijk. Ruim anderhalf keer zoveel Amsterdammers 

bezoeken in 2008 deze gebieden als in 1996 (zie tabel Bezoek 

recreatiegebieden). 

Bezocht in 1996 18 procent van de Amsterdammers de 

Amstelscheg (Amstelland), nu is dat bijna éénderde!. Het zijn 

De Kennemerduinen, Waterland en Amstelland die het sterkst 

Route door 

Diemerscheg

Tabel 2:  Bezoek 

Cultuurhistorische 

landschappen

Bron: GGO 2009 DRO 
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Amstelscheg

Diemerscheg

Waterland

Op de onderstaande kaart is ligging van Oost ten opzichte van de 

Cultuurhistorische landschappen te zien.
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groeien. Daarbij komt dat één op de tien Amsterdammers 

aangeeft dat zij de Amstelscheg het meest bezoeken. Dat was 

in 1996 slechts vier procent. Opmerkelijk is de daling van het 

percentage mensen dat de in de jaren ’70 van de vorige eeuw 

aangelegde recreatiegebieden als Spaarnwoude en Het Twiske 

het af laten weten wat als meest bezocht recreatiegebied. 

Blijkbaar daalt de interesse voor aangelegde gebieden als 

deze. Dit geldt overigens zelfs voor het Amsterdamse Bos. 

Kortom, de belangstelling voor cultuurhistorische landschappen 

stijgt. 

Maar naast de succesvolle parken en groene scheggen is er 

nog meer. Op de groene Weesperzijde flaneren wandelaars 

langs het water, werken joggers er aan hun gezondheid en zijn 

journalisten van de serieuze media te bewonderen op een van 

de mooiste Amsterdamse terrassen, dat van café De IJsbreker. 

Een andere verbinding is de groene oost-west tangentiaal 

de Ringvaart. Ook hier is het aangenaam wandelen, flaneren, 

zitten, broodje eten. Deze kan bijna vanaf de Weesperzijde 

tot aan het Sciencepark belopen worden. Een andere groene 

wandelroute is die langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De 

Radioweg tussen de sportvelden van sportparken Middenmeer 

en Voorland is eveneens een belangrijke wandel- en fietsroute 

tussen Diemen en de Watergraafsmeer. 

Sporten op sportpark Middenmeer

Sportparken in Oost

1.

2.

3.

4.

6.

7.

Sportparken 
1 Middenmeer/Voorland
2 Drieburg
3 IJburg
4 Politie*
6 Flevopark
7 Linaeushof

*niet openbaar toegankelijk
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Opgave/Groene aandachtspunten:
Het stadsdeel Oost heeft een unieke groenstructuur. Ten eerste 

omdat Oost het groenste stadsdeel binnen de Ring is op Noord 

na. In de tweede plaats omdat de variatie in het groen sterk 

is: druk bezochte en rustigere parken, groene singels, groene 

kades, de publiek toegankelijke Nieuwe Oosterbegraafplaats, 

sportparken, volkstuinen, een zeer aantrekkelijk Amstelscheg 

en andere, gemakkelijk toegankelijke scheggen in de 

nabijheid. Bovendien zijn een aantal groene plekken zoals Park 

Frankendael en de Weesperzijde voorzien van hedendaagse 

horecagelegenheden, waardoor zij voldoen aan de moderne 

eisen van stedelijk parkgebruik. Het Oosterpark, Park 

Frankendael, Weesperzijde en Oosterbegraafplaats zijn 

groene plekken in Oost die in de mental map van de meeste 

Amsterdammers, ook buiten het stadsdeel, een markante 

plaats hebben ingenomen. 

•	 De	variatie	in	het	groen,	maar	zeker	ook	de	diversiteit	

van het groengebruik, dienen in de toekomst gekoesterd, 

onderhouden en gewaarborgd! Daarbij moet niet vergeten 

worden dat de parken in de bebouwde omgeving en de 

groengebieden buiten de bebouwde kom complementair zijn. 

Het gebruik van de parken bijvoorbeeld is ingebed in het leven 

van alledag.  Amstelland en Waterland daarentegen worden 

bezocht voor natuurgerichte en sportieve activiteiten, waarbij 

het cultuurhistorische decor van aantrekkende betekenis is. Dit 

cultuurhistorisch decor moet uitgangspunt blijven bij nieuwe 

herstructurerings of herinrichtingsplannen. 

•	 Door	de	geringe	betekenis	van	de	Diemerscheg	

(behalve het succesvolle park en de gewaardeerde fiets-

,wandel-,jog- en skateroutes langs het Amsterdam-Rijnkanaal) 

heeft ontwikkeling hiervan als recreatie gebied minder prioriteit 

(? nieuwe diep wel) 

•	 Uitbreiding	en	programmatische	intensivering	van	

het Oosterpark is essentieel in de hedendaagse vraag naar 

interactieve openbare ruimte.

•	 Na	het	Oosterpark	is	het	Flevopark	aan	de	beurt

 

•	 De	Weesperzijde	verdient	in	dat	verband	ook	een	

update in kwaliteit van de fysieke openbare ruimte, ‘de vloer’, 

waardoor de gebruiksdruk gereguleerd en nog meer kan 

worden veraangenaamd. 

•	 Aanpak	van	kleine	obstakels	aan	de	Ringdijk	

verbeteren deze flaneerlocatie. 

Nieuwe Diep? 

Algemene termen over bereikbaar maken van parken er 

scheggen?
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Plannen en Projecten aan het Water

Pleziervaatuigen in het Oostelijk Havengebied

Blauw

Water in Oost
Niet alleen vanwege de nieuwe trends maar ook va nuit de 

historische ontwikkeling van Amsterdam is het vanzelfsprekend 

dat de gebruiksfuncties en de belevingswaarde van water en 

oevers in de ruimtelijke plannen voor de stedelijke gebieden 

aan het IJ en IJmeer weer volop de aandacht krijgen. Water, 

zo wordt verondersteld, levert een bijdrage aan een attractief 

vestigingsmilieu voor bewoners en bedrijven en versterkt 

het stadsbeeld. In de plannen gaat het over ‘wonen aan het 

waterfront’, ‘publieksfuncties en historische elementen aan het 

waterplein’, ‘stimuleren van de pleziervaart’, ‘versterken van het 

open waterkarakter’, ‘netwerk van op- en afstap voorzieningen 

voor vervoer over water’ etc. etc.

De toename van de stedelijke bevolking van Amsterdam 

concentreert zich in sterke mate langs het IJ en IJmeer. Wonen 

aan het water is hip en recreëren op en rond het water is voor 

heel veel mensen ‘a way of life’. Bewoners en toeristen hebben 

het water en de -kant ontdekt. Voor de stedelijke ontwikkeling 

speelt het water, als onderdeel van de openbare ruimte, een 

belangrijke rol in de vrijetijdsbesteding dichtbij huis. Daarnaast 

zal het, met het oog op de veranderingen van het klimaat van 

grote betekenis zijn in de strijd tegen het urban heat island 

effect.    
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In de onderstaande kaat is de 

waterstructuur van Oost weergegeven

Waterstructuur in 

en rond Oost



26

Diemerzeedijk Historie (nader 

toelichten)

Intensief gebruik van het water op het IJ

Het water en de bijbehorende oevers en kaden worden in 

Oost intensief gebruikt. De oude havenbekken zijn tot op 

de vierkante meter bebouwd en worden gekenmerkt door 

fraaie architectuur. Aan de Diemerzeedijk is de grootste 

concentratie jachthavens van de stad te vinden; het enige 

stadstrand van betekenis bevindt zich in Oost; er zijn meerdere 

roeiverenigingen, kanoclubs en actieve zeilscholen en de 

rondvaartsector heeft er zijn op- en afstaphalten; er wordt 

gezwommen in de IJhaven en aan de vele openbare oevers en 

kaden liggen honderden pleziervaartuigen.   

Stadsdeel Oost heeft als pluspunt dat het zowel aan groot 

open buitenwater ligt (IJmeer) als gebieden met gevarieerd 

binnenwater heeft. De stadsdelen Noord, Centrum en 

West (i.c. Westerpark) beschikken ook over een aanzienlijke 

waterstructuur, maar in Oost is de grootste variatie en 

toegankelijkheid te vinden. In de Structuurvisie Amsterdam 

2040 wordt het accent van de oostkant van het waterfront dan 

ook gelegd op de waterrecreatie.

Sommige onderdelen van de waterstructuur in Oost zijn al 

eeuwenoud zoals de karakteristieke Amstel, het Nieuwe Diep 

(ontstaan na een dijkdoorbraak), delen van het Oer-IJ, de 

Weespertrekvaart, de ringvaart om polder Watergraafsmeer en 

het IJmeer dat zijn oorsprong heeft in de Zuiderzee. Andere 

wateren zijn later ontstaan zoals het IJ dat na inpolderingen en 

aanplempingen zijn huidige vorm heeft gekregen, de singels en 

grachten verbonden aan stadsuitbreidingen en buitenplaatsen, 

de havenbekkens, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Nieuwe Vaart 

en het Lozingskanaal. 
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functies in de kaart toevoegen,

inventarisatie kaart

Functies en bebouwing langs het 

water in Oost
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Opgave/aandachtspunten 
Ondanks de reeds bestaande hoeveelheid (water)recreatieve 

voorzieningen zijn er trends en ontwikkelingen aan de gang 

die een optimalisering van het gebruik van het waternetwerk 

verantwoorden:

•	 Recreatie	dichtbij	huis	

De toename van de stedelijke bevolking van Amsterdam 

concentreert zich in sterke mate langs het IJ en IJmeer. Meer 

mensen betekent een toename van de recreatiebehoefte 

(dichtbij huis). Naarmate de stedelijke omgeving aantrekkelijker 

is, gaan bewoners minder snel de stad uit om ontspanning 

te zoeken. In Oost zijn de grootste woningbouwprojecten 

specifiek op het water georiënteerd waardoor de gebruiks- en 

belevingswaarde van water en oevers voor meer mensen aan 

belang toeneemt. Nu gaat het er om de aanknopingspunten 

die water biedt concreet  te benutten. Een stadsbrede 

watervisie kan hierbij helpen.

•	 Spreiding	van	recreatie

In het oude centrum is de druk op de openbare ruimte groot 

waardoor het noodzakelijk is de recreatie te spreiden naar 

andere stadsdelen. Stadsdeel Oost kan daar een bijdrage in 

leveren zij het dat dit moet samengaan met de eigen behoefte 

en vanuit de eigen locatiespecifieke kenmerken. Dat betekent 

dat enkel opvang van te veel aan recreatie elders niet aan de 

orde is, maar dat een toevoeging een meerwaarde voor Oost 

moet inhouden. Het stadsdeel kan bijvoorbeeld locaties bieden 

voor stalling van rondvaartboten, maar interessanter is te 

onderzoeken in hoeverre Oost als vaardoel kan dienen en hoe 

de nieuwe woongebieden kunnen aansluiten op het netwerk 

van routes en opstapplekken. 

•	 Water	en	leefklimaat

Als gevolg van klimaatsveranderingen zal het aantal extreem 

warme dagen toe gaan nemen. Door de openheid, waardoor 

de wind vrij spel heeft, en de aanwezigheid van koud water, 

zijn het IJ en het IJmeer een belangrijke openbare ruimte voor 

hen die verkoeling zoeken. Het water is echter niet overal 

even goed toegankelijk of aantrekkelijk om te verblijven. 

Op strategische plekken zijn kwalitatief hoogwaardige 

openbare verblijfsruimten nodig zoals zit- en zwemplekken 

(waterstoepen, steigers, strandjes en schone oevers).

Op locaties met weinig oppervlaktewater, zoals in de Indische 

buurt, de Oosterpark- en Transvaalbuurt en delen van de 

Watergraafsmeer, zorgt de verstening van de openbare ruimte 

voor extra hoge temperaturen. Meer aandacht voor ontwerpen 

met water in de openbare ruimte (fonteinen, kinderspeelbadjes 

en waterspeeltuinen) is ten behoeve van de leefkwaliteit, 

waterberging en het gebruik gewenst. Op andere plaatsen is 
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verbetering van de doorstroming en de waterkwaliteit aan de 

orde.  

•	 Beheer	openbare	oevers	en	kaden

Alleen al in het Oostelijk Havengebied werden in 2003 ruim 800 

vaartuigen aan openbare kaden geteld.  Het aantal vaartuigen 

is teruggebracht door de aanleg van een jachthaven in het 

Spoorwegbassin. Eén van de redenen voor het opschonen van 

de kaden was dat handhaving en beheer te kostbaar werden. 

Het opschonen betekent niet dat er niets meer mag. Met de 

aanleg van IJburg is het aantal vaartuigen dat aan openbare 

kaden en oevers ligt aangemeerd, weer toegenomen. 

Aanbevolen wordt beheersproblemen te voorkomen door 

bewoners meer verantwoordelijkheid te geven in onderhoud, 

toezicht en eventueel ook aanleg van steigers. Voor de 

Zuidbuurt van Steigereiland is een studie verricht om te 

achterhalen of hier draagvlak voor is.  Van belang is dat de 

openbaarheid van de oevers intact blijft. 

Op stadsdeelniveau is behoud en versterking van de diversiteit 

aan oevers en kaden aan de orde met aandacht voor ‘lastige’ 

functies die nodig zijn (soms zelf om waterrecreatieve 

voorzieningen in stand te houden) zoals nautische 

bedrijvigheid. Het ontwerp voor het Oeverpark in Overamstel 

is een goed voorbeeld hoe oevers openbaar en optimaler 

gebruikt kunnen worden. Een duidelijke functie heeft ook de 

noordoostelijke oever van de Diemerzeedijk, hier is primair 

ingezet op de ecologie. 

•	 Functie	van	het	binnenwater

Het binnenwater is veel minder dan het buitenwater (IJmeer, 

’t IJ en de havenbekkens) geschikt als vaarwater. Sommige 

wateren zijn helemaal niet bestemd voor recreatief gebruik 

zoals de Nieuwe Vaart en het Lozingskanaal. In de Integrale 

Keur van AGV zijn ze aangewezen als gevoelig gebied om 

hun afwateringsfunctie en het is om die reden verboden 

ligplaats te nemen met een vaartuig of aanmeervoorzieningen 

te maken. Van belang is hier de waterhuishouding te 

optimaliseren en de oevers gebruiksvriendelijker in te richten. 

Het gemaal Zeeburg is voor Amsterdam en Amstelland van 

groot belang en verdient een veel prominentere plek op de 

(cultuurhistorische/toeristische) kaart. Ook voor de ringvaart 

en de Weespertrekvaart zou de cultuurhistorische waarde 

meer benadrukt moeten worden en de gebruiksmogelijkheden 

werden uitgewerkt door aan te haken op andere 

vrijetijdsvoorzieningen (horeca, wandelen en fietsen, schaatsen, 

uitzichtpunten en zitbanken). Kwaliteit gaat hier boven 

kwantiteit. De kleine binnenwateren in de polder zijn minder 

interessant voor recreatief gebruik vanwege de geringe 

diepte, de doorvaartbeperkingen en de waterkwaliteit. Hier 

zijn vooral esthetische en waterhuishoudkundige motieven 
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aan de orde als het gaat om kansen voor blauw. Het recreatief 

medegebruik van het IJ en Amsterdam-Rijnkanaal is vanwege 

de beroepsvaart ondergeschikt en dat is jammer want het IJ 

wordt met alle ontwikkelingen wel steeds meer een stedelijk 

waterplein. Het medegebruik kan op een aantal punten 

nog wel verbeteren, evenals het benutten of realiseren van 

vaarverbindingen tussen stad en buitengebied. Studie naar 

andere mogelijkheden en andere vaarverbindingen (o.a. naar 

Zuidoost) zijn wenselijk. Zie ook het haalbaarheidsonderzoek 

naar een vaarverbinding tussen Sloterplas en ringvaart 

Haarlemmermeer. 

•	 Behoefte	aan	ligplaatsen

Anders dan de stadsdelen Noord, Centrum en West (i.c. 

Westerpark) heeft Oost directe toegang tot het buitenwater, 

het IJmeer. Daarmee kan Oost als hét watersportcentrum 

van Amsterdam worden betiteld.  Niet alleen varen met 

zeil- of motorboten, kano of roeiboot, het water biedt ook 

in samenhang met andere functies andere waterrecreatieve 

mogelijkheden zoals strandverblijf, waterskien, rondvaart, 

waterspeeltuin, kamperen op het water, botenhuis etc.

Uit	het	onderzoek	Watersport	in	Amsterdam	en	de	visie	

Kansrijke locaties voor jachthavens aan het IJ & IJmeer is 

gebleken dat de vraag naar vaste en passantenligplaatsen 

voor pleziervaartuigen groot is.  Stadsdeel Oost kan van 

deze doelgroepen profiteren vanwege de ligging aan het 

buitenwater. Het Zeeburgereiland komt van alle potentiële 

jachthavenlocaties aan het IJ en IJmeer als beste naar voren.   

Het is een gemiste kans als de ontwikkeling te lang gaat duren 

en andere locaties eerder gerealiseerd worden. 
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Rood

Stadstraten en -pleinen in stadsdeel Oost
Plekken waar verschillende vormen van rode 

vrijetijdsactiviteiten samenkomen, zijn stadsstraten.  

Stadstraten kunnen als vrijetijdsmilieu fungeren. Denk aan de 

Beethovenstraat,	Utrechtsestraat,	Overtoom,	Haarlemmerdijk,	

Ferdinand Bolstraat. De kwaliteit en gebruikswaarde van 

de openbare ruimte (zoals straten, trottoirs, pleinen, kades, 

parken) als vrijetijdsmilieu wordt vooral bepaald door de 

winkels, cafés, restaurants, maar ook bedrijven en andere 

voorzieningen die aan de openbare ruimte grenzen, en in 

tweede instantie door de fysieke gesteldheid van de openbare 

ruime zèlf. Hoe gevarieerder dat voorzieningenaanbod, hoe 

gevarieerder het publiek, hoe groter de kans op uitwisseling 

tussen mensen van goederen, kennis en contacten. Want 

uitwisseling is de belangrijkste functie van die openbare ruimte. 

Belangrijk is dat de openbare ruime vrij toegankelijk is voor 

de verschillende typen bewoners, werkenden en toeristen. 

De uitwisselingsfunctie werkt het best als men vrijwillig, 

anoniem en  vrijblijvend in de openbare ruimte aanwezig is. 

Deze condities zijn elementair voor stedelijk plekken waar 

uitwisseling plaatvindt. Daarmee zijn deze plekken onmisbaar in 

een kennismetropool. 

Wat zijn stadstraten en -pleinen? De meesten zullen denken 

aan brede drukke straten en pleinen die het verkeer van en 

naar de binnenstad respectievelijk het centrummilieu binnen de 

Ring geleiden.  In veel gevallen hebben ze een winkelfunctie. 

Klassieke stadstraten als de Overtoom en Kinkerstraat zijn 

dan voor de hand liggende voorbeelden. Het winkelaanbod 

is hier van onderscheidbaar niveau. Maar ook de Middenweg 

is een stadstraat, die ter hoogte van Park Frankendael zijn 

winkelkarakter verliest. 

Stadsstraten en pleinen 



33

Duidelijk is dat stadstraten en –pleinen enerzijds een 

verkeersgeleidende functie kunnen hebben. 

Anderzijds is stadstraten van oudsher een rol toe te bedelen als 

ontmoetingsruimte of, meer actueel, ruimte voor uitwisseling. 

Als we stadsstraten langs deze twee functies indelen, ontstaan 

vier typen stadstraten in Oost.

Tabel: indeling in typen stadstraten en -pleinen

De ‘voldragen’ stadsstraat heeft een onmiskenbare 

uitwisselings- én verbindingsfunctie. Het zijn straten met een 

sterke identiteit. Men ‘kent’ de aanliggende buurten vooral 

door de desbetreffende stadsstraat. Voorbeelden zijn de 

Linnaeustraat en de Weesperzijde.  De aanliggende buurten 

zijn in de meeste gevallen gewilde woonmilieus.

De stadsstraat in ontwikkeling heeft een erkende 

verbindingsfunctie maar is als  uitwisselingsmilieu vooralsnog 

onvoldoende ontwikkeld, wat opmerkelijk is gezien de gunstige 

(relatieve) ligging in de stad. Dat kan liggen aan het ontbreken 

van (de kwaliteit van de) voorzieningen of een kwaliteitsarme 

woningvoorraad in de belendende gebieden. 

Het gaat in Oost dan om straten als de, Pretoriusstraat, de 

Molukkenstraat en de Wibautstraat.
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Niche-stadstraten zijn stadsstraten met een sterk 

uitwisselingskarakter maar met een beperkte 

verbindingsfunctie. Deze straten hebben een sterke identiteit, 

niet doordat ze zo goed op de route liggen maar omdat ze 

tot op zichzelf staande uitwisselingsmilieus zijn uitgegroeid, 

om verschillende redenen. Soms zijn het oorspronkelijk 

buurtverzorgende straten die een buurtoverstijgende 

betekenis hebben gekregen (Dapperstraat), soms zijn het 

straten die zich ontwikkeld hebben als neveneffect van een 

publiekstrekkende functie in de buurt (1ste Van Swindenstraat 

bij de Dappermarkt). Ook toevallige samenlopen van 

omstandigheden zijn soms oorzaak van opkomst van dit 

type stadsstraat (etnische concentratie rond traditionele 

winkelbestand in de Javastraat). Door hun huidige ‘cultstatus’ 

zijn deze straten wel belangrijk geworden in het fiets- en 

voetgangersverkeer. Het is immers ‘leuk’ om door deze straten 

te fietsen en te wandelen.

 

Potentiële stadsstraten zijn straten die in het oorspronkelijke 

ontwerp bedoeld waren als verkeersgeleidende en/of 

winkelstraat maar die functie(s) niet meer hebben (Mauritskade, 

Ruyschstraat, Insulindeweg).  Een andere reden is het 

ontbreken van direct aantakking op het centrumstedelijk milieu 

(Kruislaan). 

De indeling van stadsstraten is een momentopname. 

Stadsstraten zijn net als andere plekken in de stad aan 

dynamiek onderhevig of ‘missen juist de boot’. Binnen 

de typen zijn er ook verschillen. De kwaliteit van het 

voorzieningenaanbod  op de Middenweg verschilt enorm van 

dat in de Javastraat. Ook het ‘achterland’ van de stadstraten 

verschilt. De kwaliteit van de woonmilieus grenzend aan 

de Middenweg verschilt als dag en nacht van dat in het 

zuidelijke deel van de Molukkenstraat, wat gevolgen heeft 

voor het bevolkingsprofiel van die woonmilieus. Dit betekent 

dat het vooral bij de ‘voldragen’ stadstraten en pleinen 

Middenweg,Oost

Javastraat, Oost
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zinvol is een onderscheid te maken tussen gevarieerd 

voorzieningenniveau voor gevarieerd publiek respectievelijk 

eenzijdig voorzieningenniveau voor eenzijdig publiek. Beleid 

met  betrekking tot stadstraten is dan ook niet uniform, maar 

gebiedsgericht.

 Opgaven/Aandachtspunten

Stadstraten hebben een verkeersgeleidende en  verblijfsfunctie. 

Dat heeft tot gevolg dat de  kwaliteit van een stadstraat een 

kwetsbaar evenwicht is tussen voorzieningen, aankleding 

(groen), breedte van trottoirs, en de aanwezigheid van 

verkeersmodaliteiten. Dit betekent dat het primaat van 

het verkeer in stadstraten achterhaald is. Per straat is een 

nauwkeurig afwegen van de verschillende functies noodzaak, 

waardoor een straatspecifiek profiel ontstaat.  

Net zoals de kwaliteit van een stadstraat van invloed is op 

de aangrenzende woonmilieus, zo hebben deze woonmilieus 

een grote invloed op de kwaliteit van de stadstraten. Een 

gevarieerd,  rustig, en hoogwaardig woonmilieu versterkt de 

stadstraat. 

 Via de stadsstraten raken tamelijk anonieme buurten aangetakt 

bij het stedelijk leven. 

Voor het (verder) ontwikkelen van stadsstraten zijn 

verscheidene bouwstenen voorhanden, zoals het verruiming 

van de bestemmingen.  (Ruimtelijk) beleid ten aanzien van 

stadstraten en stadspleinen  is hieronder voorgesteld. De 

voorstellen die per  type stadstraat en –plein  genoemd worden 

verdienen voor dat type de meeste aandacht, maar gelden ook 

voor de andere typen. Belangrijk is het uitgangspunt dat het 

ruimtelijk  beleid straat- en pleinspecifiek is. 

 1 voldragen

•	 De	kwaliteit	en	verloop	van	het	voorzieningenniveau	

is natuurlijk marktgerelateerd, maar kan via straatmanagers in 

belangrijke mate beïnvloed  worden. Dat betekent wel flexibele 

bestemmings- en gemakkelijke transformatiemogelijkheden. 

•	 De	kwaliteit	van	het	belendende	woonmilieu	moet	

gewaarborgd zijn, zowel in cosmetische zin als in juridisch 

flexibele wijzen van splitsen en samenvoegen van woningen. 

•	 Permanente	aandacht	voor	de	aankleding	(vloer-	en	

groenprofiel) en staat van de panden. 

2 in ontwikkeling

•	 Actief	beleid	om	voorzieningenniveau	op	te	krikken	

of te realiseren. Om het voorzieningenniveau te verruimen en 

te diversifiëren is in een aantal gevallen bestemmingswijziging 

nodig. Met name in de plint. In veel gevallen zal het om 
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omzetting van de woonbestemming gaan richting winkel- of 

horecabestemming.

•	 In	sommige	gevallen	moeten	de	straatwanden	

afgemaakt of gerealiseerd worden. Gesloten wanden zijn een 

vereiste voor adequate stadstraten.

•	 Ook	hier	is	de	kwaliteit	van	het	achterland	zorg	voor	

aandacht. 

3 niche

•	 Schouwend	straatmanagement	elementair.	Straat	

kan gemakkelijk gedomineerd gaan worden door eenzijdige 

‘klanten’ en daardoor afglijden tot ramsj of verworden tot 

gated community voor de elite. Toegankelijkheid voor ieder is 

belangrijke troefkaart. , 

4  potentieel

•	 De	motor	achter	dit	proces	is	de	vestiging	van	

menselijk kapitaal (vaak hoger opgeleiden) in buurten die tot 

voor kort nog niet geambieerd werden door deze doelgroep. 

Met de vestiging van dit ‘menselijk kapitaal’ groeit ook de 

behoefte aan uitwisselingsmilieus in de buurt en een sterkere 

fysieke link met het stadsleven.

  

Pretoriusstraat

Eerste Oosteparkstraat
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Vrijetijd Oost in 
Kaart

In het hiervoor gaande zijn voor de groene, blauwe en rode 

vrijetijdsplekken in Oost per facet een aantal kansen en opgaven 

benoemd. Deze kunnen los van elkaar beoordeeld worden. 

In de huidige stedelijke samenleving zijn die plekken interessant 

waar veel verschillende vrijetijdsactiviteiten mogelijk zijn. Ruimtelijk 

zijn combinatiemogelijkheden van groene, rode en blauwe plekken 

het meest kansrijk.

We hebben daarom de kansen in zowel groen, blauw als rood, 

ruimtelijk gesorteerd. Hiermee komen bepaalde gebieden in het 

stadsdeel in beeld die vanuit meerdere perspectieven aandacht 

verdienen. Door die meerzijdige benadering kan de plek in zijn 

geheel meer worden dan de som der afzonderlijke ingrepen: 

vrijetijdsmilieus  

De aandacht voor het Nieuwe Diep, herstructurering van het 

Flevopark, ontsluiting van de scheggen, realiseren van recreatieve 

routes en het uitmunten van de directe verbinding van Oost met het 

open water, heeft geleid tot het nader bekijken van vrijetijdsmilieu 

Waterfront Oost.

De ontsluiting van de Amstelscheg, het optimaliseren van 

recreatieve routes, de recreatieve potenties van de Weespertrekvaart 

en het optimaliseren van de Weesperzijde, maken een nadere 

beschouwing van de Amstelzone noodzakelijk.

Het integreren van de groene sportmogelijkheden in het leven van 

alledag in de aangrenzende buurten in Oost, het vanuit vrijetijd 

inrichten van de Kruislaan als aantrekkelijke Oost-Westverbinding, 

brengt ons bij de Groene SportzoneWatergraafsmeer. 

Een schaalniveau hoger ligt het nader beschouwen van de plekken 

waar de verschillende typen stadstraten, de verschillende typen 

groen en de verschillende blauwe stromen ruimtelijk met elkaar 

in contact komen. Hier worden ook de ‘vrijetijdskansen’ van de in 

potentie aantrekkelijke oost-westverbindingen in kaart gebracht. 

Het gaat om de binnenstedelijke vrijetijdsmilieus.
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Introductie gebieden verhalen maken inclusief kaart!

Polder UvA

De Nieuwe Ooster

Darwinplantsoen

Frankendael

In dit hoofdstuk worden de verschillende 

vrijetijdsvoorzieningen en hun context besproken. Door 

de voorzieningen,landschappen en parken niet individueel 

te bekijken wordt inzichtelijk gemaakt hoe Oost met zijn 

vrijetijdsvoorzieningen en zijn omgeving omgaat. 

Door middel van analyses per landschap of gebied wordt inzichtelijk 

gemaakt waar de kansen en opgave voor het groen,water en de 

recreatie liggen. 

Oost ligt aan de Amstel, de IJ-As, het centrum en heeft beschikking 

over de gehele groen-blauwe watergraafsmeer. Binnen deze 

ruimtelijke hoofd structuren vallen alle recreatieve voorzieningen in 

Oost.

 Op de volgende pagina worden de verschillende gebieden 

geintroduceert.
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De ligging van Oost ten opzichte van grote recreatieve 

landschappen is bijzonder. In Oost komen Waterland, de 

Diemerscheg en de IJ-As bij elkaar bij het Zeeburgereiland en 

het Nieuwe Diep.  

Rondom en in dit gebied liggen een aantal recreatieve 

voorzieningen en lopen een aantal veel gebruikte recreatieve 

fiets- en wandelroutes.  De aangrenzende wijken in Oost zijn 

niet allemaal goed verbonden met dit recreatieve landschap. 

De entrees vanuit de wijken naar de landschappen zijn 

niet optimaal en de herkenbaarheid en helderheid van het 

landscahp is niet overal even goed. Het landschap heeft een 

versnipperde structuur. Hierdoor zijn de meeste recreatieve 

voorzieningen nog opzichzelf staande elmenten. 

Naast de recreatieve routes loopt in het gebied ook een 

belangrijke provinciale ecologische verbindingszone en is 

het gebruik van het water zeer intensief, voor zowal recreatie 

als beroepsvaart.  De aanwezigheid van goede recreatieve 

voorzieningen is belangrijk voor de inwoner van Oost. De 

waardering van cultuurhistorisch landschappen is groot. Het is 

daarom van belang te bekijken hoe Oost om gaat en kan met 

deze rijke cultuurhistorische landschappen en landschappelijke 

elementen in en rondom het stadsdeel.

Analyse en Kansen Waterfront Oost 

Ligging Waterland,Nieuwe Diep,IJ-As
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Functies en routes

In het gebied liggen veel recreatie voorzieningen en lopen een 

aantal doorgaande recreatieve verbindingen. In het gebied 

liggen recreatieve voorzieningen voor zowel de gehele stad als 

lokale voorzieningen. In het gebied liggen stedelijke functies 

zoals twee campings, blijburg,jeugdland en het Sciencepark 

van	de	Uva.

De aanwezige recreatieve routes zijn onderling niet overal 

goed verbonden en hebben niet overal voldoende kwaliteit. De 

functies en de routes hebben niet veel relatie met elkaar. Het 

versterken,verbinden en uitbreiden van de recreatieve routes  

in samenhang met de functies en cultuurhistorie in het gebied 

biedt kansen het gebied beter als recreatielandschap neer te 

Recreatieve routes en functies rondom de

blauwe scheg

rood = bestaande routes

pictogrammen= recreatieve voorzieningen 

met buurtoverstijgende functie
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Voordat er gekeken kan worden waar het recreatieve netwerk/ 

landschap uitgebreid kan worden is het belangrijk het gebied 

ruimtelijk goed te doorgronden. In deze studie is een quickscan 

naar de ruimtelijke/landschappelijk dragende elementen 

gedaan. 

In de onderstaande kaart is schematiesche weergegeven uit 

welke elementen het totale landschap is opgebouwd. 

Landschap

Toevoegen in kaart :

dijken

industrie

routes

wonen

polder

aanplempingen

wonen

werken

zetten. Het gebied kan versterkt worden door de routes te 

versterken, de routes beter aan elkaar te verbinden, de routes 

uit te breiden en de routes beter te verbinden met omliggende 

wijken. Naast het inzetten op de routes is het ook belangrijk 

te kijken naar ligging van de verschillden (stedelijke en lokale) 

functies in het gebied en hun ruimtelijke condities. 
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Ideeen en kansen

In de onderstaande kaart is weergegeven waar de kansen en 

mogelijkheden liggen om het recreatieve netwerk in het gebied 

uit te breiden. De meeste routes lopen over dijken. De dijken 

zouden kunnen als ruimtelijke hoofddragers de recreatieve 

routes kunnen vormen. De industrie gebieden die nog niet in 

het gebied aanwezig zijn liggen allen op strategische plekken.  

De industrie gebieden hoeven niet gemeden te worden in 

de routes. De historie van het gebied en het karakter van het 

gebied wordt door de industrie deels te handhaven en te 

transformeren goed verankerd in het landschap.    

Het industieel erfgoed kan een goede bijdrage leveren aan de 

indentieteit van het gebied.

Recreatieve routes en functies 

rondom de

blauwe scheg

rood = bestaande routes

rood gestippeld = mogelijke uitbreiding

grijs = route zonder recreatieve waarde

roze = wijk die in potentie meer binding 

met de recreatie kan krijgen
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Mogelijk eindbeeld 

Wanneer de routes in verschillende stukken landschap 

goed met elkaar verbonden zijn kan er sprake zijn van een 

aaaneengesloten recreatielandschap, een groene blauwe scheg 

de stad in. De omliggende wijken zijn allen goed verbonden 

met het landschap. 

Oost heeft in potentie het meest veelzijdige recreatielandschap 

van de stad. Wanneer Oost zorgvuldig met zijn positie tussen 

deze drie landschappen kunnen de inwoners van Oost optimaal 

profiteren van deze unieke ligging. 

oranje = nieuwe routes

rood = bestaande routes

vraagteken = nieuwe functie

rondje = ontwerpopgave of kansrijkgebied
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Analyse en Kansen Watergraafsmeer 

In de Watergraafsmeer liggen verschillende vrijetijdsvoorzieningen: 

drie grote sportparken, een ecolint door de diverse 

parken,groenstroken en en zijn verschillende waterpartijen, 

zoals de molenwetering, de ringdijk en de weespertrekvaart. De 

vrijetijdsvoorzieningen werken nog veel samen. De voorzieningen 

liggen verspreid door de hele polder en functioneren meestal 

onafhankelijk van elkaar. Het totale aanbod heeft de potentie een 

stedelijk vrijetijdspark voor heel Amsterdam te worden voorzien van 

alle wensen van de hedendaagse gebruikers. 

De druk op het groen in de polder is echter hoog, de afgelopen 

deccennia zijn diverse sportvelden opgegeven ten koste van 

woningbouw. Hoe beter het groen gebruikt wordt, hoe minder 

snel er groen zal verdwijnen. In deze ruimtelijke analyse is gekeken 
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hoe de verschillende voorzieningen ten opzichte van elkaar 

functioneren en hoe dit verbeterd kan worden. Het groen in de 

Watergraafsmeerpolder is ook zeer waardevol in relatie tot het 

stedelijk klimaat.

Park Frankendael is een stadspark dat los van het andere groen 

in de polder goed functioneert.De sportparken zijn omringd 

door verschillende stukken groen en liggen ingeklemd tussen 

verschillende bundels infrastructuur. 

Er zijn weinig verbindingen tussen de sportparken en de 

omliggende groenstructuren. Een duidelijke ruimtelijk 

hoofdstructuur in en rond de sportparken mist.

De sportparken bestaan nu grotendeels uit losse stukken. De groene 

ruimtes in en rond de sportparken liggen los in het stedelijk weefsel 

en hebben beperkte relaties met elkaar.

De entrees van de verschillende verenigingen op de complexen zijn 

niet verbonden met de belangrijkste lijnen in het gebied. 

nummers = recreatieve voorzieningen

zwarte lijnen = hoofdinfrastructuur wgm

rood = entrees van voorzieningen

oranje= routes door en langs recreatieve 

voorzieningen
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De Kruislaan kan gebruikt worden als hoofdverbindingsas 

waaraan de verschillende groene en recreatie gebieden 

gekoppeld kunnen worden. De entrees van de complexen de 

parkeergelegenheid zou hieraan gekoppeld kunnen worden.

De sportparken kunnen betere verbindingen aangaan met de 

omliggende wijken. Entrees verbeteren, focus aanbrengen.

Ideeen en kansen

grijze stippel= verbinding tussen routes

dikke groene lijn = kruislaan als verbindende 

as 
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Sportparken koppelen aan omliggende wijken en het 

wijkgroen. De parken kunnen dan meer betekenis hebben dan 

alleen voor de sportparken zelf.

Sportparken zijn meer dan alleen sportparken. Het is mogelijk 

de parken en hun directe omgeving vorm te geven als recreatie 

gebied voor heel oost en niet alleen sporters.

Mogelijk eindbeeld 

grijze stippel= verbinding tussen routes

dikke groene lijn = kruislaan als verbindende 

as 

grijze stippel= verbinding tussen routes

dikke groene lijn = kruislaan als verbindende as 

rondjes= ontwerpopgaves nader onderzocht worden
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Analyse en Kansen Amstelzone

Oost heeft een bijzondere posite van ten opzichte van de Amstel. 

Binnen Oost verandert de Amstel van een rivier in een landelijke 

omgeving tot een rivier door de stad. Langs de Amstel liggen diverse 

vrijetijdsvoorzieningen. Langs de Amstel wordt gefietst, gewandeld, 

hardgelopen, gegeten, geroeid en meer. De oostelijke oever van 

de Amstel is een recreatieve hoofdroute voor heel Amsterdam. 

De Amstel is een recreatieve voorziening voor de gehele stad. In 

deze analyse wordt ingegaan op het stuk van de Amstel en de 

Amsteloever in Oost. 

De toegankelijkheid en bereikbaarheid van deze voorzieningen 

draagt bij aan de kwaliteit van wonen in Oost.

Deze ruimtelijke dragers zijn groen,blauwe verbindingen die de 

stad aan de Amstel verbinden of kunnen verbinden.

De ruimtes langs de amstel en recreatieve hoofdroutes hebben 

vaak een gesloten/ontoegankelijk karakter. Op strategische 

plaatsen heeft geresultaat in onduidelijke ruimtelijke sitauties.
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Functies en routes

De Amstel is een verbindend element tussen vele verschillende 

voorzieningen. In de kaart recht zijn de verschillende routes en 

vrijetijds voorzieningen langs de Amstel weergegeven.

Aan de routes en de voorzieningen langs de Amstel lijkt 

niet veel te ontbreken. De kwaliteit van de routes en de 

verbindingen met het achterland is een wel een aandachtspunt.

De Amstel is niet vanuit alle wijken in Oost goed te bereiken en 

de sfeer van groen,water en recreatie is pas echt bij de Amstel 

te merken. De Amstel en het recreatieve karakter kan beter 

voelbaar gemaakt worden de wijken in. De Weespertrekvaart, 

de Duivendrechtsvaart, de ringdijk en de singelgracht zijn 

sterke landschappelijke elementen die hierin bij kunnen dragen.

Opgave

Verbinden achterland met de Amstel

Verbeteren routes langs de Amstel

Amstel en achteliggende structuren in beter verbinden. 

Verankering Amstelroute in het stedelijk weefsel.

Bereikbaarheid van het gebied met de metro trein en auto 

(A10) beter benutten.

Stationsgebieden koppelen aan recreatie

rood=route langs de amstel die voorzieningen 

koppelt

pictogrammen= recreatieve functies

sterrenrood=horeca

sterrengeel=stedelijke recreatieve functies
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Functies langs de routes relateren aan positie langs de gehele 

route. Strategische postionering van functies.

Benutten en beseffen van bijzondere positie. 

oranje=route naar de amstel

donkergrijs=goed verbonden stedelijke weefsel 

oranje=route naar de amstel

donkergrijs=goed verbonden stedelijke weefsel 

donkere rood= lange lijnen-doorgaande stedelijke assen
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Op een aantal strategische locaties langs de Amstel het 

recreatiegebied van de Amstel uitgebreid worden. Langs lange 

lijnen.

Ideeen en kansen

De Amstel functioneert als verbindend element tussen vele 

verschillende recreatieve voorzienningen ,de Amstel is een 

route de stad uit,  de amstel is bereikbaar en voelbaar in alle 

omliggende wijken. 

Mogelijk eindbeeld 

zwart=uitbreiding routes richting de Amstel

vraagtekens=strategische locatie nieuwe functies 

rood=uitbreiden hoofdstructuur (zijtakken amstel benutten)

zwart=uitbreiding routes richting de Amstel

vraagtekens=strategische locatie nieuwe functies 

rood=uitbreiden hoofdstructuur (zijtakken amstel benutten)

roze = wijken die in de toekomst betere verbinding met de ‘amstel’ kunnen krijgen
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Analyse en kansen recreatie ‘in de stad’



55

Opgaven en ingrepen gebied IV




