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Geachte Raadsleden, 

Met deze brief biedt de werkgroep Openbare Ruimte van Coherente u haar kritische kanttekeningen 
aan bij het woningbouwproject Entrada. Een vertegenwoordiger van de werkgroep is lid van het 
zogenoemde adviesteam Entrada en heeft bijgevoegde notitie ook ingebracht in het overleg van dit 
adviesteam. Deze notitie is het resultaat van een uitgebreide discussie in de werkgroep Openbare 
Ruimte. 
 
Voor het bedrijventerrein Entrada in Duivendrecht wordt een hoogstedelijk woningbouwproject 
ontwikkeld. De werkgroep vindt woningbouw in dit gebied een goede zaak. Voor versterking van het 
winkelcentrum op het Dorpsplein, een grotere sociale veiligheid bij het metrostation Van der 
Madeweg en als bijdrage aan de woningbehoefte in de regio Amsterdam. Daarbij zal een bepaalde 
mate van verstedelijking vanzelfsprekend zijn. 

Echter, de werkgroep vindt het plan, zoals beschreven in de concept-stedebouwkundige visie van 
Wonam van 14 juli 2017, veel te omvangrijk, te dicht en te hoog. Het te bebouwen gebied is ca 3 ha. 
groot. Met de voorgestelde 1000 tot 1200 woningen leidt dat tot +2500 nieuwe inwoners. 
Duivendrecht heeft nu 4700 inwoners. Met het Entradaproject krijgt Duivendrecht ruim 50% meer 
inwoners op nog geen 5% van het grondgebied.  
 
In deze vorm wordt het een zeer hoogstedelijk project dat een bevolkingsdichtheid krijgt van naar 
schatting ruim 6001 personen per ha. Ter vergelijking: Duivendrecht heeft nu een bevolkingsdichtheid 
van 35 personen/ha, het KNSM-eiland in Amsterdam 190 personen/ha.  

De omvang, hoogte en massieve uitstraling van het bouwproject verhouden zich slecht tot het 
kleinschalige karakter van Duivendrecht. Dit aspect is van belang door de geringe afstand tussen 
Entrada en de dorpskern van Duivendrecht. De toren(s), met een hoogte van maximaal 70 meter2, 
zullen de omgeving domineren. Bovendien zal van torens vrijwel zeker precedentwerking uitgaan 
waardoor op termijn mogelijk meer torens in de directe omgeving van Duivendrecht of zelfs 
daarbinnen kunnen verrijzen.3  

Daarnaast is het de vraag of de huidige wegencapaciteit in de directe omgeving van Duivendrecht 
toereikend is. Door een toekomstige 'stapeling' van projecten (o.a. de Nieuw Kern, Overamstel, het 
Bajes Kwartier en woningbouw op het ABP), zal de druk op het wegennet, die nu al heel groot is, 
verder toenemen. 

Voor het Entradagebied, dat deel gaat uitmaken van het dorp Duivendrecht, zijn korte fysieke 
verbindingen nodig met het dorpshart, zodat mensen kunnen lopen of fietsen naar het Dorpsplein en 
niet de auto nemen. Die verbindingen zijn onvoldoende uitgewerkt in de concept-stedebouwkundige 
visie.  
 
In de concept-visie wordt geen aandacht besteed aan de op Entrada benodigde voorzieningen, 
waaronder gezondheidzorg, onderwijs en sportvoorzieningen. Een gebrek daaraan zou tot 
ongewenste druk op de voorzieningen in Duivendrecht kunnen leiden. Om dit te voorkomen zijn ook 
voorzieningen op Entrada nodig. Er moet echter wel een balans worden gevonden tussen het 
bestaande voorzieningenniveau in Duivendrecht en het aanvullende op Entrada. Zo kan een 
evenwichtig geheel ontstaan dat bijdraagt aan een goed sociaal weefsel tussen beide gebieden. 

                                                           
1 In de berekening van de bevolkingsdichtheid is een deel van de oppervlakte van het aangrenzende groengebied uit de concept-
stedebouwkundige visie meegenomen. 
2 Torens met een vergelijkbare hoogte staan in het Amstelkwartier (zie foto's in de bijlage). 
3 Een dergelijk ontwikkeling voltrekt zich bijvoorbeeld rond het Amstelstation en in het Amstelkwartier. 



Adres aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel 
onderwerp: Entrada                                

        Duivendrecht,  18 oktober 2017 

 

 2 
 

Wonam en de gemeente hebben mondeling aangegeven dat dit project op een andere wijze dan 
gebruikelijk wordt ontwikkeld. De maximale omvang, dichtheid en hoogte worden niet vooraf 
vastgesteld door het college van B&W en de gemeenteraad, zoals is gebeurd bij de Nieuwe Kern. In 
dit geval zal het project door Wonam, in samenspraak met gemeente, gemeenteraad en bewoners, 
in verschillende fasen van besluitvorming worden ontwikkeld. 
 
Dat legt op u als gemeenteraad een extra verantwoordelijkheid. U zult immers steeds over alle 
benodigde cijfers, berekeningen en andere gegevens moeten kunnen beschikken om op een 
verantwoorde manier te kunnen oordelen over dit project. Inherent aan deze aanpak is dat de druk 
op de gemeenteraad relatief groot zal zijn, omdat een externe partij de ontwikkeling geheel voor 
haar rekening neemt. Wonam zal grote druk op het tempo willen leggen en impliciet ook op een zo 
hoog mogelijke rentabiliteit. 

De werkgroep is van mening dat het project zoals het nu voor ligt - en op de gemeentewebsite 
beschikbaar is - aanzienlijk bescheidener zou moeten zijn en minder hoog, zodat er een betere balans 
ontstaat met het huidige dorp Duivendrecht. Dit betekent dat een goede afweging moet worden 
gemaakt tussen aan de ene kant het leefklimaat in Duivendrecht en aan de andere kant de 
rendementsdoelstellingen van het voorgenomen project.  
 
De notitie met kritische kanttekeningen inclusief fotobijlage vindt u bij deze brief. De werkgroep 
heeft geprobeerd de consequenties van het project, voor zover mogelijk, inzichtelijk te maken in 
woord en beeld. Helaas kunnen vooraf niet alle consequenties van een dergelijk omvangrijk en 
complex project worden voorspeld. Ook dat is een reden om het project kleiner te maken.  

Wij hopen met onze notitie tevens een bijdrage te leveren aan de openbare discussie over het 
project Entrada in Ouder-Amstel, en vooral met de inwoners van Duivendrecht. 
 
Wij zijn graag bereid om in een persoonlijk gesprek met u onze kanttekeningen toe te lichten en 
nader met u van gedachten te wisselen over het project. Wij vinden het eveneens van belang om stil 
te staan bij de verschillende fasen in het besluitvormingsproces. De huidige raad zal naar verwachting 
in december 2017 een eerste besluit nemen over de ontwikkelingsrichting van het project. De 
nieuwe raad (2018) zal besluiten nemen over de vervolgfasen. Het is ons inziens van belang dat een 
open en duidelijk besluitvormingstraject wordt gewaarborgd, dat niet belast wordt door tijdsdruk. 
Daartoe is onder meer nodig, dat vooraf inzicht bestaat in de belangrijkste aspecten van de 
verschillende besluitvormingsfasen. 

Hoogachtend, 

Namens de werkroep Openbare Ruimte  
Jan Hesterman  
Roland Vallentin 


