
 

 
 

 

 

 

 

 

    
 

        

     
       

       

      

       

          

 

      

      

    

    

   
 

 

  
 

             

           

       

         

                  

              

              

           

          

           

             

            

   
                 

 

 
  

 
         

    
 
   

            

               
            

           
     

Verslag participatiebijeenkomstTweedeWeteringplantsoen 

Locatie: Speeltuin UJ Klaren, Tweede Weteringplantsoen 10, 1017 ZD Amsterdam 

Datum: 8 september 2021 
Aanwezig: Donald Nutbey, integraal projectmanager Gemeente Amsterdam 

Marieke Nonhebel, omgevingsmanager Gemeente Amsterdam 

Samira Ouaissa, assistent omgevingsmanager Gemeente Amsterdam 

Ruwan Aluvihare, ontwerper openbare ruimte Gemeente Amsterdam 

Arjan Muggen, adviseur huisvesting, kunst en cultuur Gemeente Amsterdam 

Tim Bunink, gebiedsmakelaar Gemeente Amsterdam 

Bas de Joode, communicatieadviseur Gemeente Amsterdam 

Micha Mos, dagelijks bestuurder stadsdeel Centrum 

Daan Burger, buurtwerker Dock 

Circa 25 bewoners en anderszins geïnteresseerden 

Verslag: Cunera Frisart 

1. Inleiding 

Op 30 juni jongstleden vond een online informatie- en participatiebijeenkomst plaats over concept 

plannen voor het Weteringcircuit, met name over ontwerpprincipes daarvoor. Als eerste wordt 

Tweede Weteringplantsoen heringericht (speeltuin UJ Klaren en omgeving). Daarover gaat deze 

participatiebijeenkomst, die plaatsvindt buiten in de speeltuin. Om iedereen voldoende 

gelegenheid te geven om vragen te stellen, enthousiasme dan wel zorgen te uiten en tips mee te 

geven aan de gemeente en bovendien alles coronaproef te laten verlopen, moesten bewoners en 

andere geïnteresseerden zich van tevoren aanmelden voor de bijeenkomst en kunnen zij op drie 

verschillende momenten ‘instappen’. De gesprekken vinden plaats aan verschillende tafels waar 

medewerkers van de gemeente staan en waarop visietekeningen van het Weteringplantsoen/-

circuit liggen en voorbeeldfoto’s van speeltoestellen, hekken, gebouwen, groen en groene 

trambanen. Buurtwerker Daan Burger zorgt met de koffiekar van DOCK voor de innerlijke mens. 

Op zes dagdelen in september staan projectmedewerkers ’s morgens of ’s middags gedurende drie 

uur met een koffiekar in het plantsoen om met bewoners in gesprek te gaan. 
Behalve dit verslag is van de bijeenkomst ook een film gemaakt; deze film is hier te bekijken: 
www.amsterdam.nl/weteringpark 

2. Thema’s 

Thema’s die de revue passeerden zijn: Spelen/speeltuin, Groen, Gebouw, Kunst en Van Randwijk-
monument, Verkeer, Financiën en Planning, Diversen. 

• Thema: Spelen/speeltuin 
Met betrekking tot het thema Spelen/speeltuin wordt onder andere het volgende besproken: 

- in het hele gebied wordt voor het ontwerp gebruik gemaakt van rondere vormen (groene 
eilandenstructuur), dat geldt ook voor de speeltuin, het voetbalveld wordt daarom verplaatst 
richting waar nu pannenkoekenhuis De Carrousel staat (zie ook Thema: Diversen); 

- wens: omtoveren tot verblijfsruimte; 
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Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Centrum 

- hek: ten behoeve van de veiligheid van spelende kinderen graag een hoog, mooi, transparant 
hek, klassiek stadshek biedt mogelijkheid om bloemen/groen organisch door te laten lopen van 
buiten naar binnen de hekken; 

- voetbalveld: graag hoog hek eromheen en ‘plafond’/net, zodat bal binnen het veldje blijft 
- zorg: ervoor waken dat speeltuin top-picknickplek wordt voor toeristen of wachtplek voor 

boottoeristen. Belangrijk in dit kader: sociale controle, aanspreken als sprake is van 
onwenselijke situatie. Huidige praktijk is dat in het plantsoen om de speeltuin heen inderdaad 
toeristen een broodje zitten te eten, zij doen dit echter niet in de speeltuin; 

- inclusieve sfeer; 
- toegang: aan waterzijde/Stadhouderskadezijde, niet aan Weteringschanszijde, anderen willen 

juist het omgekeerde en weer anderen pleiten voor behoud verschillende ingangen. Voor beide 
locaties van de ingang geldt een veiligheidsargument. De ingang aan de waterzijde levert 
gevaar op met voorbij fietsende fietsers. De ingang aan de centrum zijde nodigt mogelijk meer 
uit voor ongewenste bezoekers 

- invulling speeltuin: fijne plek voor verschillende leeftijden, creatief spelen mogelijk maken, 
veldje voor activiteiten waaronder (kinder)yoga, uitbreiden met speeltoestellen waar kinderen 
zelfstandig op kunnen spelen (zoals duikelrekje, [net]schommel), valveilige ondergrond 
(rubber), sociale functie versterken door plaatsen picknickbankjes, let bij inrichting op 
voorkomen van scherpe hoeken; 

- diverse keren genoemd: achterstallig onderhoud speeltuin en groen. Er ligt veel zand in de 
speeltuin waardoor gaten van voetbalpaaltjes verstopt raken, paaltjes niet meer verzinken en 
je erover struikelt, kinderen met fietsjes glijden uit door het zand terwijl speeltuin juist fijne 
plek is om te leren fietsen; 

- vandalisme bij gebrek aan beheerder; 
- wens: behoud UJ Klaren-tegel. 

• Thema: Groen 
Met betrekking tot het thema Groen komen onder andere de volgende zaken aan de orde: 
- wens: bomen behouden en waar mogelijk uitbreiden, 

algemeen uitgangspunt: bestaande bomen van hoge waarde in principe behouden, 
verkeerstechnische inrichting Weteringcircuit zo min mogelijk ten koste laten gaan van bomen 
(verplaatsen is soms onvermijdelijk), 
zorg: genoemd uitgangspunt versus voorgestelde rijbanen voor auto-/fietsverkeer over 
huidige rotonde en in hoeverre dit toch ten koste van bomen zal gaan (zie Thema: Verkeer 
voor alternatief dat geen bomen kost); 

- mussen beschermen/plek gunnen door mus-vriendelijke inrichting; 
- met hoogte groen rekening houden met (sociale) veiligheid; 
- wens: meer gras aan randen speeltuin; 
- brug tussen Stadhouderskade en Weteringlaan: erg stenig (stenen trappen zijn onderdeel van 

het brugontwerp), maaiveld biedt onvoldoende diepte voor beplanting, idee: plantenbakken 
aan brugleuningen, knelpunt: toeristen gooien afval in plantenbakken, suggestie: Heineken 
guides ter afsluiting ‘please respect the city’-boodschap laten afgeven; 

- park door laten lopen tot aan Singelgracht, groene strook aan Tweede Weteringplantsoen 
betrekken bij speeltuin; 

- wens: verminderen enorme verkeersgeluidoverlast in plantsoen (vooral Eerste 

Weteringplantsoen) met name veroorzaakt door optrekkende motoren en sportwagens bij 

stoplicht Stadhouderskade/Hobbemakade, idee: groene geluidswal, extra begroeiing aan 

plantsoenkant of Stadhouderskadekant met name vanaf stoplicht bij Hobbemakade. 

• Thema: Gebouw 
Met betrekking tot het thema Gebouw wordt onder andere het volgende besproken: 

- gebied is hoofdstructuur groen, maximaal 220m² bebouwing toegestaan, maximale 
bouwhoogte is vastgelegd in het bestemmingsplan; 

- locatie/functie nieuwe gebouw: iets opschuiven richting Weteringlaan, met een ‘alzijdige 
oriëntatie’ (transparant naar alle kanten) zodat het gebouw ook een functie heeft voor de 
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Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Centrum 

buitenkant van het gebied (bijvoorbeeld uitgifteloket aan buitenzijde en ‘horeca’ ten behoeve 
van de kinderen/volwassenen aan speeltuinzijde). Ander idee: gebouw plaatsen in het midden 
van dit parkdeel (tussen Stadhouderskade en Weteringschans), dat wil zeggen verder van de 
weg (betere luchtkwaliteit, minder fijnstof/stikstof), verder van het water (veiliger voor 
kinderen), verder van Heineken (minder kans op toeristen), minder verkeersconflicten op 
voetpad langs Singelgracht tussen fietsers en voetgangers/kleine kinderen (die daar in de 
huidige situatie regelmatig van de sokken worden gereden) en het gebouw kan dan een echt 
parkgebouw/tuinpaviljoen zijn. Vanaf Stadhouderskade zie je dan een park liggen in plaats van 
een gebouw; 

- horecavoorziening: zelfstandige horeca is uitdrukkelijk niet de bedoeling, eventueel wel 
additionele horeca, dat wil zeggen horeca die ondergeschikt is aan de hoofdfunctie (hier: 
speeltuin), openingstijden zijn afgestemd op de openingstijden van de hoofdfunctie, 
idee: gezond/vega aanbod, voor de buurt, door de buurt; 

- aandachtspunt met betrekking tot eventueel uitgifteloket: in dit gebied verblijven veel 
toeristen die gebruik zullen maken van uitgifteloket, dat geeft meteen een andere sfeer (geen 
buurtsfeer), voor passanten is er voldoende horeca/uitgifte in de omgeving, liever zo weinig 
mogelijk gebouw en zoveel mogelijk groen; 

- ideeën die geopperd worden voor functies in het gebouw: gezamenlijk gebruik van ruimte 
door voorschool en buitenschoolse opvang (bso), buurtfunctie: ruimte voor buurtkamer annex 
theehuis, sociaal loket. 

• Thema: Kunst en Van Randwijk-monument 
Met betrekking tot het thema Kunst en Van Randwijk-monument komen onder andere de 

volgende zaken aan de orde: 

- Van Randwijk-monument: tekst behouden en terug laten komen in het park, tekst wellicht iets 
kantelen ten behoeve van de leesbaarheid. Muur is nu obstakel dat vrij zicht onmogelijk maakt. 
Ideeën ten behoeve van vrij zicht/transparantie: muur draaien, smaller maken (muur links en 
rechts van tekst verwijderen), doorkijkgaten in muur, tekst op wand van transparant materiaal; 

- Fussillade (de gevallen hoornblazer): behouden op huidige locatie; 
- driehoek, kunstwerk Tweede Weteringplantsoen hoek Weteringcircuit, water terug laten 

komen in eilandenstructuur. 

• Thema: Verkeer 
Met betrekking tot het thema Verkeer wordt onder andere het volgende besproken: 

- mits verkeer(sintensiteit) het toelaat, wordt verkeer tussen Stadhouderskade en Vijzelgracht 
rechtdoor geleid (auto rijdt mee met fiets), Weteringcircuit wordt vergroend en tram blijft zoals 
nu via de cirkel rijden, de cirkel ligt dan in parkachtige omgeving (zie bijvoorbeeld groene 
tramcirkel Frederik Hendrikplantsoen, groene trambaan Plantage Middenlaan), ook noodspoor 
tram wordt opgenomen in het groen; 

- verkeerstechnisch is de verkeerscommissie akkoord met bovenstaande situatie, nader 
onderzoek moet uitwijzen of verkeersintensiteit dit ook werkelijk toelaat; 

- zorg: autoverkeer kruist in beide richtingen tweemaal de trambaan met risico op aanrijdingen, 
alternatief: auto laten meerijden met tram (zoals nu) en in cirkel groot gazon om te verblijven, 
in deze situatie kunnen alle bomen in de cirkel behouden blijven; 

- fietsparkeren is een probleem, aan Weteringschanszijde aan het zicht onttrekken door groen, 
oplopend ‘ezelsoor’ waaronder parkeervoorziening zich bevindt; 

- kruising Stadhouderskade/Weteringlaan: ten behoeve van hun veiligheid krijgen fietsers meer 
opstelruimte en wel vóór de auto, auto rijdt over trambaan, op deze manier krijgen 
voetgangers op de brug meer ruimte zonder dat dit ten koste gaat van ruimte voor fietsers. 
Suggestie: stoplichten die nu na zebrapad vlak voor de Ferdinand Bolstraat staan, verplaatsen 
naar voor zebrapad, stoplichten zijn nu slecht afgesteld, voetgangersoversteek Ferdinand 
Bolstraat (parallel aan Stadhouderskade) en oversteek Stadhouderskade (Weteringlaan 
richting Ferdinand Bolstraat) krijgen tegelijk groen licht; 

- ontwerpoplossing bedenken tegen fietsen over voetpaden; 
- van Stadhouderskade wordt veel verkeersgeluidoverlast ervaren (zie ook Thema: Groen). 
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Stadsdeel Centrum 

• Thema: Financiën en Planning 
Met betrekking tot het thema Financiën en Planning wordt onder andere het volgende besproken: 

- voor aanpak van gedeelte waar speeltuin ligt, is merendeel van benodigde budget toegezegd; 
- voorlopig ontwerp voor speeltuin wordt naar verwachting vastgesteld voor de zomer van 2022; 
- herinrichting speeltuin wordt naar verwachting in 2023 uitgevoerd. 

• Thema: Diversen 
Met betrekking tot het thema Diversen komen onder andere de volgende zaken aan de orde: 
- algemeen: het gebied graag meer parkachtig maken, opener, meer verbinding tussen park en 

speeltuin dan nu het geval is, ook zijn er bewoners die beslotenheid juist fijn vinden (zolang 
sociale veiligheid niet in het geding komt), zichtbaarheid gebied vergroten want wie het niet 
kent, ziet het niet liggen en maakt er dus ook geen gebruik van en dat is jammer, naast 
genoemde aandachtspunten en suggesties positieve reacties op visietekeningen; 

- pannenkoekenhuis De Carrousel heeft een tijdelijke vergunning en komt na de herinrichting 
niet terug. De meningen over verdwijnen van De Carrousel variëren van ‘Jammer, ik kwam hier 
als kind met mijn ouders en nu weer met mijn eigen kinderen’ tot ‘Ik vind het een lelijk gebouw, 
kom er nooit, weg ermee’. Tijdens eerdere participatiesessie gaf de meerderheid te kennen 
geen moeite te hebben met het verdwijnen van De Carroussel ten behoeve van de openheid 
van het gebied. Een van de bezoekers oppert het Museumplein als alternatieve locatie; 

- naast groen ook aandacht voor blauw: verzoek om relatie met water (Singelgracht) en licht te 
betrekken bij het ontwerp, beide zijn voor jong en oud belangrijk; 

- ‘modderpaadjes’ graag zodanig aanpakken dat het niet meer constant modderig is na regen; 
- aandachtspunt: er is sprake van verblijfs-/ontmoetingsplek voor alcoholliefhebbers, 

alcoholverbod; 
- communicatie: ambitieplaatje in binnenk®ant wordt misleidend genoemd; 
- sanitair: graag betere/meer sanitaire voorzieningen ten behoeve van speeltuinbezoekers en 

rondvaartpassagiers, geschikt voor iedereen; 
- zorg: er wordt veel gedeald; 
- idee: wateropvang in combinatie met amfitheater; 
- (sociale) veiligheid: donkere delen lichter maken, voetpad tussen speeltuin en Singelgracht is 

‘s avonds unheimische route met bovendien - ook overdag - vaak (bijna)aanrijdingen door 

fietsers/scooters. 

3. Informatie en contact 

Websites 
- https://www.amsterdam.nl/weteringpark/ 
- Iets kwijt willen over herinrichting Tweede Weteringplantsoen? 

Telefoonnummers en meldingsformulieren 
- Stadsdeel Centrum algemeen 

T 14 020 (maandag t/m vrijdag 08:00 - 18:00 uur) 
- Melding Openbare Ruimte, 

T 14 020, http://meldingen.amsterdam.nl/, www.verbeterdebuurt.nl, 
Apps ‘Opgeruimd’ en ‘BuitenBeter’ 

- Meldpunt straatverlichting, verkeerslichten en klokken 
T 14 020 of via https://meldingen.amsterdam.nl/. 

Rond 20:30 uur, de zon is inmiddels onder, worden de laatste bezoekers bedankt voor hun komst en 
inbreng en keert iedereen weer huiswaarts. 
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