
Denk mee over hoe het Weteringpark eruit gaat zien!

Medio juni van dit jaar wordt een begin gemaakt met het stapsgewijs ombouwen van
het Weteringcircuit naar het Weteringpark. Wilt u meedenken over hoe het park eruit
komt te zien? Bewoners en ondernemers in de omringende buurten en toekomstige
gebruikers zullen binnenkort een uitnodiging van de gemeente ontvangen om de
ontwerpprincipes voor het park met elkaar vast te leggen. In deze eerste bijeenkomst
zal de gemeente de fasering en de uitgangspunten toelichten, en worden de
ontwerpprincipes voor het park met elkaar vastgesteld. Ook zal worden toegelicht hoe
het participatieproces zal verlopen. Tevens zal er een procesgroep/klankbordgroep
worden ingericht die helpt de integraliteit te borgen en een zorgvuldig proces
bewaakt.

Vergroening

Het huidige Weteringcircuit is een groot knooppunt waarbij veel verkeersstromen bij elkaar
komen. Dat is te zien, want er is veel asfalt en weinig groen. In de nieuwe situatie is het park
nog steeds een belangrijke schakel in de OV en fietsverbindingen van de stad, maar is de
omgeving volledig omgebouwd naar een groen buurtpark. In het nieuwe Weteringpark
kunnen stad- en buurtgenoten elkaar ontmoeten en wordt het fijner om te verblijven.

Fasering

In maart van dit jaar is een faseringsnota vastgesteld door het College. Hiermee is besloten
dat sommige delen van het Weteringcircuit op korte termijn vernieuwd worden. Zo wordt de
kruising Stadhouderskade-Weteringlaan nog dit jaar opnieuw ingericht en verkeersveiliger
gemaakt, wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de aanleg van een
wandelboulevard langs de Stadhouderskade en het Tweede Weteringplantsoen (met hierin
de Speeltuin UJ Klaren) heringericht. Andere delen van het Weteringcircuit worden pas over
een aantal jaar uitgevoerd.

Tijdlijn

• 2018: Principebesluit over het park en uitgangspunten
• Juni 2021: vaststellen van de ontwerpprincipes
• Najaar 2021: Participatie over ontwerp voor het Tweede Weteringplantsoen en de

speeltuin
• Oktober-november 2021: Herinrichting kruispunt Stadhouderskade-Ferdinand

Bolstraat
• 2022: Vaststellen definitief ontwerp voor het Tweede Weteringplantsoen

Samenhang

Om te borgen dat het uiteindelijke park een samenhangend geheel wordt, worden
ontwerpprincipes vastgelegd. Met de ontwerpprincipes worden afspraken gemaakt over de
vormentaal van het park. Dit gebeurt in samenspraak met de buurt en de toekomstige
gebruikers. We maken hiermee een ‘toolbox’ voor de toekomst, zodat de onderdelen van het
nieuwe park naadloos op elkaar aansluiten. Op basis van de uitgangspunten en
ontwerpprincipes worden later de verschillende onderdelen van het Weteringpark
ontworpen, met als eerste de herinrichting van het Tweede Weteringplantsoen later dit jaar.

Uitgangspunten



De uitgangspunten zijn al bestuurlijk vastgesteld. In 2018 is namelijk het principebesluit
genomen door het college, waar twee ontwerpvarianten aan het college zijn voorgelegd. Het
college heeft de voorkeur uitgesproken voor variant 2, met behoud van de tramrotonde.
Verder zijn onder andere nog de volgende uitgangspunten bestuurlijk vastgesteld:

• Het Weteringpark is een buurtpark, waar men elkaar kan ontmoeten en welke bijdraagt
aan de sociale cohesie in deze buurt.

• Behoud van hoofdfuncties verblijven, ontmoeten, spelen en tuinieren
• Vergroenen van de looproute bij de Stadhouderskade en het gehele weteringpark
• De basis voor de ontwerpprincipes is het 19-eeuwse Weteringplantsoen; een stadspark

met organisch vormgegeven patroon van paden met rijk beplante plantsoentjes/perkjes
ertussen.

Tekening van het park aan de Weteringschans uit medio 19de eeuw toen het Weteringplantsoen

heette. Stadsarchief Amsterdam.

Ontwerpprincipes

De ontwerpprincipes zijn gebaseerd op het oorspronkelijke, 19de -eeuwse
Weteringplantsoen. Vroeger bestond dit gebied uit groene eilanden met daartussen
half-verharde voetpaden.

Groene eilanden vormen de basis voor het nieuwe Weteringpark. Een eiland kan bestaan uit
beplanting of gras, maar kan ook een specifieke functie herbergen en / of beplanting. De
vorm van de eilanden is vloeiend en nooit hoekig, ook bij de hoeken van het park.
Bestaande en nieuwe bomen staan in principe ook binnen de eilanden. De beplanting is
maximaal 1.5 meter hoog zodat er altijd overzicht is binnen het park. Door de eilanden lopen
kleine slingerpaden indien dat nodig is.

De verblijfsruimtes worden met beplanting zoveel mogelijk afgeschermd van de drukke
straten.

De verkeersstructuur past binnen de eilandenvorm van het park en is hiermee een integraal
onderdeel van het park in plaats van een doorsnijding. Het tramcircuit loopt door enkele
groene eilanden. De stukken waar de tram door een eiland rijdt wordt in gras uitgevoerd. De
veiligheidszone wordt met beplanting gewaarborgd.



De waterkant verbindt de Eerste en Tweede Weteringplantsoenen met elkaar en de
groenstrook langs het water in het Tweede Weteringplantsoen wordt ingericht zodat deze
aansluit bij de rest van het park.

Kunstobjecten krijgen een plek binnen de eilandenstructuur. De banken komen op de grens
tussen de eilanden en paden. De uitgangspunten voor het goed inpassen van het Van
Randwijkmonument worden opgesteld met de buurt, de erfgenamen en Stichting 4 en 5 mei.

De Kruidenpluktuin blijft bestaan. Deze krijgt een eigen eiland in het ontwerp. De
Kruidenpluktuin kan worden gezien als het voorbeeld hoe de eilanden en slingerpaden in het
toekomstige Weteringpark eruit moeten komen te zien.

Wilt u meedenken over de ontwerpprincipes voor het Weteringpark, dan kunt u zich
aanmelden bij Marieke Nonhebel (marieke.nonhebel@amsterdam.nl). Ontwikkelingen
rondom het Weteringpark  kunt u volgen op ww.weteringbuurt.nl


