
 

 

  
Bezoekadres 

Plein 40-45 nr 1  

1064 SW  Amsterdam 

 

Postbus 2003 

1000 CA  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

amsterdam.nl 

 Retouradres: Postbus 000, 0000 AA Amsterdam 

  
Aan de bewoners van dit pand 

 

 Datum 26  november 2021 
 Ons kenmerk BB 095 
 Behandeld door Arja Nobel, Projectmanager Tuinen van West, Grond & Ontwikkeling 

 
   
 Onderwerp Bewonersbrief inspraakperiode Ruimtelijk kader Lutkemeerkavels Tuinen van West 
   
   

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In de Lutkemeerpolder liggen drie stukken grond die behoren bij Tuinen van West en die nog geen 

definitieve invulling hebben gekregen. Het gaat om de kavels N3 - gelegen aan de Slibveldenweg – 

en de kavels N5 en N6 – gelegen aan de Lutkemeerweg (zie plaatje hieronder). De bestemming 

van deze drie kavels is natuur/stadslandbouw.  

 

  
Figuur: ligging kavels N 3, N5 en N6.  
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De afgelopen periode is een Ruimtelijk kader voor deze drie kavels gemaakt. In dit document staat 

wat er op deze kavels mogelijk is m.b.t natuur, recreatie en/of stadslandbouw. Het dagelijks 

bestuur van het stadsdeel Nieuw-West heeft het vrijgegeven voor inspraak. 

 

In deze brief leest u wat het Ruimtelijk kader inhoudt en hoe u als - u dat wilt - uw reactie kunt 

geven.  

 

Huidige situatie 

Kavel N3 ligt braak. Kavels N5 is tijdelijk in bruikleen voor agrarische activiteiten. N6 is verpacht 

voor landbouw/akkerbouw. 

Voor kavel N3 is in 2018 een prijsvraag uitgeschreven. Er werden ondernemers gezocht met een 

innovatief plan dat past bij “Tuinen van West Lekker de boer op!”. De winnende ondernemers 

hadden een plan voor Landgoed Amsterdam; een combinatie van maatschappelijke functies, 

stadslandbouw, kleinschalig kamperen en horeca. Daarnaast wilden de ondernemers kavel N5 

gebruiken voor stadslandbouw.  

 

Hoewel het plan voor Landgoed Amsterdam prima paste bij het uitgevraagde concept, bleek het 

niet te passen binnen het ruimtelijk beleid van gemeente Amsterdam en van de provincie. Er is 

vervolgens onderzocht hoe het plan voor Landgoed Amsterdam in een aangepaste vorm toch een 

plek kon krijgen in Tuinen van West. Dat kan door een combinatie van de kavels N3 en N5, waarbij 

de noodzakelijke bebouwing vooral op kavel N5 komt. In het bestemmingsplan Lutkemeerpolder 

is op kavel N5 al een bouwvlak met bestemming stadslandbouw opgenomen. Wel is er nog een 

Ruimtelijk kader nodig als basis voor de planontwikkeling. Daarom is dit nu alsnog gemaakt.  

 

Ruimtelijk kader Lutkemeerkavels N3, N5 en N6 

Het Ruimtelijk kader voor deze kavels is een uitwerking voor deze drie kavels van het Programma 

van Eisen Tuinen van West. Bovendien past het binnen de ruimtelijke kaders van Amsterdam en 

het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland.  

 

De belangrijkste uitgangspunten voor N5 en N6 zijn: 

 Openheid en zichtbaarheid van de Wijsentkade.  

 Ontsluiting vanaf de Lutkemeerweg. 

 N6 blijft agrarisch/stadslandbouw en natuur. Hier is geen bebouwing toegestaan. Deze 
kavel wordt verpacht. 

 N5 kan worden gebruikt voor stadslandbouw en natuur. En daarnaast in de zomer worden 
voor kleinschalig kamperen op klein deel van het perceel. In de winter is het gebied open. 
Er mogen dan geen tenten staan en de meeste gewassen zijn afgestorven. Alleen in de 
zone langs het bedrijventerrein mag opgaande beplanting komen.  

 

De belangrijkste uitgangspunten voor N3 zijn: 

 Beslotenheid met doorzichten naar de omgeving. 

 Ontsluiting via de Osdorperweg en de Slibveldenweg (langzaam verkeer met 
medegebruik door automobilisten met bestemming N3). 

Ruimte voor nieuwe functies die iets toevoegen aan de natuurbeleving en de recreatieve routes. 

Beperkte bebouwing toegestaan. 
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De bestemming van de drie kavels is natuur/stadslandbouw. Wat houdt dat in?      

stadslandbouw: voedselproductie in en nabij de stad in combinatie met nevenactiviteiten die 

bijdragen aan maatschappelijke waarden op het gebied van kennisuitwisseling (voedseleducatie), 

bewustwording, participatie, zorg, sociale cohesie, landschapsbeheer en recreatieve 

landschapsbeleving. 

natuur: behoud en ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden, water en extensief recreatief medegebruik.  

 

Hoe wordt het Ruimtelijk Kader gebruikt? 

Binnen het Ruimtelijk kader kunnen ondernemers te zijner tijd een plan ontwikkelen. Hiervoor 

moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dan wordt afgewogen of de plannen 

voldoende passen binnen het Ruimtelijk kader.  

 

Inspraak Ruimtelijk kader 

Het Ruimtelijk kader wordt ter inzage gelegd van 8 december 2021 tot 24 januari 2022.  

 

Het kunt het Ruimtelijk kader Lutkemeerkavels N3, N5 en N6 inzien via 

https://www.amsterdam.nl/lutkemeerkavels. 

 

U kunt het Ruimtelijk kader inzien bij het Stadsloket, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Dit kan 

alleen op afspraak. Bel hiervoor 14 020. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 

09:00 tot 17:00 uur.  

 

Tijdens de inspraakperiode kunt u een reactie geven. Vermeld in uw reactie altijd:         

De datum 

Of u bewoner/ondernemer van Tuinen van West 

Waarop u een reactie geeft en waarom. 

 

U kunt uw reactie sturen naar: tvwruimtelijkkader@amsterdam.nl 

Of naar: 

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West 

t.a.v. Arja Nobel 

Postbus 2003 

1000 CA Amsterdam 
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Digitale bijeenkomst 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Meld u dan aan voor de digitale bijeenkomst. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op 14 december van 19.30 tot 21.00 uur.  

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar tvwruimtelijkkader@amsterdam.nl. 

U ontvangt dan een uitnodiging om te kunnen deelnemen via MS Teams. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kom dan langs bij de inloopbijeenkomst.  

Deze bijeenkomst vindt plaats op 14 december van 19.00 tot 21.00 uur. 

 

Vervolg 

Na de inspraakperiode worden alle reacties voorzien van een antwoord. En wordt aangegeven 

welke punten eventueel leiden tot wijziging van het Ruimtelijk kader en maken we het document 

definitief. Uiteindelijk stelt het college van B&W het Ruimtelijk kader vast. U krijgt altijd een 

antwoord van ons op uw inspraakreactie. Dit gebeurt na de vaststelling van het Ruimtelijk kader.  

 

Vragen 

Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u mailen naar arja.nobel@amsterdam.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Arja Nobel 

Projectmanager Tuinen van West  
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