
Toelichting bij de twee ontwerpvarianten voor het Tweede 
Weteringplantsoen 
 
Huidige situatie met het Van Randwijk Monument 

 
 
Oud ontwerp in een nieuw jasje 
Het globale, door het bestuur vastgestelde schetsontwerp voor het nieuwe Weteringpark is 
gebaseerd op het oorspronkelijke, 19e-eeuwse Weteringplantsoen. Vroeger bestond dit 
gebied uit groene eilanden met daartussen half verharde voetpaden. Dit concept is een 
uitstekende basis om alle onsamenhangende onderdelen van het Weteringplantsoen bij 
elkaar te brengen tot één Weteringpark. Beide varianten hebben daarom deze 
eilandenstructuur als basis van het ontwerp. 

 



 
Eiland voor de speeltuin 
De speeltuin UJ Klaren, de oudste openbare speeltuin van Amsterdam, wordt één van de 
‘eilanden’ in het park. In beide ontwerpvarianten is de speeltuin opgeschoven in noordelijke 
richting waardoor de speeltuin groener en ruimer wordt en de bredere groenstrook langs de 
Singelgracht het Tweede met het Eerste Weteringplantsoen verbindt. De speeltuin heeft een 
parkachtig karakter, blijft afsluitbaar en wordt voorzien van een sierlijke nieuwe hoge 
omheining in het groen. 
 
Speeltuingebouw 
Er komt een nieuw gebouw aan de rand van de speeltuin, waarin de buitenschoolse opvang 
weer een plek krijgt. Het gebouw maakt integraal onderdeel uit van het park. De gemeente 
wil weten welke locatie voor het gebouw uw voorkeur heeft: aan de kant van de Den 
Texstraat of van de Weteringlaan. 
 
Additionele horeca 
In beide indelingen kan in het speeltuingebouw een ruimte worden ingericht als een 
kleinschalige horeca voor een kopje koffie, thee, ijsjes, e.d. De locatie van het gebouw zal 
bepalen welke bezoekers een horecavoorziening aantrekt, invloed uitoefenen op het reilen 
en zeilen van de speeltuin, en mogelijk gevolgen hebben voor de horecagelegenheden 
rondom het park. De gemeente wil graag uw mening hierover weten. 
 
Van Randwijkmonument 
Het ‘Van Randwijk’ monument in het Tweede Weteringplantsoen en ‘De Gevallen 
Hoornblazer’ in het Eerste Weteringplantsoen zijn door de geschiedenis van het verzet in 
WOII met elkaar verbonden, waardoor de connectie tussen de twee monumenten moet 
blijven. Het belangrijke Van Randwijk monument met zijn altijd actuele boodschap 
onderbreekt echter de belangrijkste zichtlijnen om het park tot een geheel te maken. 
Daarom wil de gemeente het verplaatsen of vernieuwen. Het 4&5 Mei Comité, Wetering- en 
Amstelveldbuurt zijn met de gemeente in contact en bezig met oplossingen. Heeft u ook een 
creatieve oplossing dan hoort de gemeente die graag van u.  
 
Welke ontwerpvariant heeft uw voorkeur? 
Bewoners kunnen hun voorkeur uitspreken voor een van volgende twee indelingen, en 
oplossingen en suggesties aandragen voor de aandachtspunten die daarmee samenhangen. 
 
Variant A 
Bij ontwerpvariant A staat het nieuwe speeltuingebouw aan de Weteringlaan. Het gebouw is 
vanaf de brug en straat gezien het voorportaal van de speeltuin. De ingang van de speeltuin 
is iets in de richting van de Weteringlaan opgeschoven, maar zit nog steeds aan de zijde van 
de Singelgracht. Aandachtspunten bij deze variant zijn: 

• Het gebouw onderbreekt net als het Van Randwijk monument een van de 
belangrijkste zichtlijnen om het park tot een geheel te maken 

• Conflicten kunnen ontstaan tussen de fietsers die uit de Den Texbuurt richting 
Weteringlaan rijden, de fietsparkeerplek voor de speeltuin, en de kinderen die uit de 
speeltuin komen 



• Een horecavoorziening hier zal ook bezoekers op weg naar de Heineken Experience 
en de musea aantrekken. 

• Een oplossing moet worden gevonden voor het Van Randwijkmonument dat op deze 
plek staat. Als mogelijke oplossing is voorgesteld de dichtregel op het gebouw aan te 
brengen. 
 

 
 
Legenda: 1 = nieuwe gebouw, 2 = voetbalveld, 3= ingang en uitgang, 4 = picknickbanken, 5= 
bestaande klimtoestel, 6 = groen rondom speeltuin, 7 = Weteringcircuit, 8 = Tweede 
Weteringplantsoen (straatnaam), 9 = Den Texstraat, 10 = Singelgracht 
 
Variant B 
Bij deze ontwerpvariant staat het nieuwe speeltuingebouw midden in het Tweede 
Weteringplantsoen. Het gebouw ligt meer in het park en zal qua vorm en functie daardoor 
meer op het park en op de speeltuin worden gericht. Aandachtspunten bij deze variant zijn: 

• Een eventuele horecapunt zal voornamelijk speeltuin- en parkbezoekers aantrekken  
• Op deze locatie heeft het gebouw geen directe gevolgen voor het Van 

Randwijkmonument  
• Hier ontstaat geen conflict tussen fietsers, kinderen bij de in- en uitgang van de 

speeltuin  
• Er moet een aparte fietsparkeerplek voor speeltuinbezoekers worden gecreëerd om 

een wirwar van fietsen voor de ingang van de speeltuin te voorkomen en om het 
fietsen in het park tegen te gaan. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn een 
fietsparkeerplek in de straat ernaast (Tweede Weteringplantsoen (8)) 



•  
 
Legenda: 1 = nieuwe gebouw, 2 = voetbalveld, 3= ingang en uitgang, 4 = picknickbanken, 5= 
bestaande klimtoestel, 6 = groen rondom speeltuin, 7 = Weteringcircuit, 8 = Tweede 
Weteringplantsoen (straatnaam), 9 = Den Texstraat, 10 = Singelgracht 
 
 


