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Inleiding 

In het voormalige Rabobankgebouw aan ’t Kampje in Ouderkerk aan de Amstel vond op 8 

december 2014 het lab “’t Kampje als aantrekkelijk dorpsplein met cultuurhistorie als 

drager” plaats. Het lab is onderdeel van Expeditie Mooi Noord-Holland. Dit project is een initiatief 

de provincie Noord-Holland en Cultuurcompagnie Noord-Holland om ruimtelijke 

ontwikkelaars bij het maken van ontwerpen bewust te maken van de cultuurhistorische 

en landschappelijke waarden die een gebied kent. Het doel van een lab is om ideeën en 

mogelijke invalshoeken te genereren voor de ruimtelijke opgave door te kijken op locatie, te 

luisteren naar experts, belanghebbenden en andere geïnteresseerde partijen en concreet aan het 

werk te gaan door al discussiërend mogelijke scenario’s op kaartmateriaal van de locaties uit te 

werken. De centrale vraag tijdens een lab is dan ook: hoe kunnen cultuurhistorische waarden als 

inspiratie dienen bij de ruimtelijke opgave? 

Tijdens het lab in Ouderkerk aan de Amstel stond ’t Kampje centraal: een plein in het centrum van 

Ouderkerk aan de Amstel waar cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen letterlijk naast elkaar 

staan. Zo is er sprake van cultuurhistorie, onder andere in de vorm van de Portugees-Israëlitische 

begraafplaats Beth Haïm, die in 2014 haar 400 jaar bestaan viert, en de Amstelkerk uit de 

achttiende eeuw. Er is echter ook sprake van hedendaagse ontwikkelingen, zoals bij het voormalige 

Rabobank gebouw dat een nieuwe bestemming moet krijgen. De gemeente wil deze ontwikkeling 

aangrijpen om, indien mogelijk, ook iets aan het plein te veranderen, dat nu voornamelijk als 

parkeerplaats functioneert. De opgave van het lab luidde dan ook: “Hoe ‘t Kampje omvormen 

tot aantrekkelijk dorpsplein voor ondernemers, inwoners en bezoekers met de 

omliggende culturele erfgoederen als dragers van de ruimtelijke ontwikkeling?” 

 

De deelnemers vormden een gemêleerd gezelschap met veel diverse achtergronden. Inhoudelijk 

werd het lab begeleid door landschapsarchitecten Ruut van Paridon en Karen de Groot van bureau 

van Paridon x de Groot. 
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Historie 

De cultuurhistorische inleiding werd verzorgd door Alex de Boer, voorzitter van de Werkgroep 

Cultureel Erfgoed. Aan de hand van een rijke verzameling historische kaarten en foto’s nam hij de 

groep mee in de geschiedenis van Ouderkerk aan de Amstel en ’t Kampje.  

Ouderkerk aan de Amstel werd aan het begin van de elfde eeuw gesticht. Het werd de thuisbasis 

van de Heren van Aemstel en tot circa 1350 vormde Ouderkerk aan de Amstel het bestuurlijke en 

kerkelijke centrum van Amstelland. Vervolgens behield zij tot de zeventiende eeuw haar 

streekfunctie als verzorgingskern van de veeteelt. In die tijd functioneert het dorp vooral als 

pleisterplaats voor het verkeer tussen Utrecht, Leiden en Amsterdam. 

’t Kampje was vroeger een weide die behoorde bij boerderij De Haegh en tot 1950 was het 

eigendom van Portugees-Israëlitische gemeente. Vandaag de dag wordt het plein aan de noord- en 

westzijde omgeven door bebouwing, onder andere door de Amstelkerk uit 1775 en een strook 

bebouwing aan de westzijde. Het plein zelf is echter nooit bebouwd geweest.  

Al zeker 150 jaar wordt het weitje en daarna het plein als gemeenschapsplek gebruikt tijdens de 

kermis, Koninginnedag/Koningsdag, het Zomerfestival, de Pure Markt, enzovoorts. Naast deze 

activiteiten functioneert het plein voornamelijk als parkeerplaats voor winkelbezoekers en voor 

bezoekers van onder andere de Amstelkerk. Er lijkt in het verleden nooit sprake te zijn geweest 

van een marktfunctie: de markt vond plaats in een ander gedeelte van Ouderkerk aan de Amstel. 

 

 
Kaart 1. ’t Kampje in 1636 (afbeelding via Alex de Boer) 
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Kaart 2. ’t Kampje in 1793 (afbeelding via Alex de Boer) 

 
 

 
Kaart 3. ’t Kampje in 1993 (afbeelding via Alex de Boer) 
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Foto 1. De Kerkstraat in 1904 met aan de linkerzijde ’t Kampje (afbeelding via Alex de Boer) 

 

 

Opgave 

Na de historische inleiding lichtte wethouder Rineke Korrel (wethouder van onder andere verkeer 

en vervoer en ruimtelijke ordening) de opgave van het lab toe. De centrale vraag van het lab was: 

“Hoe ‘t Kampje omvormen tot aantrekkelijk dorpsplein voor ondernemers, inwoners en bezoekers 

met de omliggende culturele erfgoederen als dragers van de ruimtelijke ontwikkeling?” 

 

Rineke Korrel gaf de groep hierbij nog mee om rekening te houden met het te ontwikkelen 

Rabobank gebouw, de parkeerkopgave op het plein en de verkeersafwikkeling. Tot slot was het ook 

van belang om tot een resultaat te komen dat haalbaar zou kunnen zijn. 

 

Expeditie  

Onder leiding van Ruut van Paridon en Karen de Groot werd vervolgens ’t Kampje verkend. Er werd 

een rondje over het plein gelopen, onder andere langs de parkeerplaats, de Amstelkerk en Beth 

Haïm. Ook de aanlegplaats achter de Amstelkerk werd bezocht, van waar je een weids uitzicht hebt 

over de zogenaamde Driemond. Tot slot werd er nog kort stilgestaan bij de ingang van de 

begraafplaats Beth Haïm, van waar ‘t Kampje goed was te overzien en waar het nieuwe paviljoen 

van Beth Haim moet komen. 
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Terug in het voormalige Rabobankgebouw kregen alle aanwezigen de opdracht om kort de 

volgende drie punten van ‘t Kampje te beschrijven: 

- Kernkwaliteiten en cultuurhistorische kenmerken  

- Opgaven en knelpunten  

- Denkrichtingen, scenario’s en dromen voor de toekomst. 

Hieruit kwamen de volgende antwoorden naar voren: 

Kernkwaliteiten en cultuurhistorische kenmerken: 

- Amstelkerk 

- Historische bebouwing 

- Middeleeuws stratenpatroon 

- Beth Haïm 

- Bakker Out (“Anton Piek-achtige sfeer”) 

- Voormalig weiland 

- Centrale ligging 

- Hoogteverschil 

- Nabijheid van de Amstel 

Opgaven en knelpunten: 

- Parkeerdruk (momenteel circa 60 parkeerplaatsen). 

Parkeren is gratis op ‘t Kampje. Door de vele auto’s is de ruimte niet als plein ervaarbaar 

en bruikbaar. Aan de ene kant leeft de wens om van ‘t Kampje meer betekenis als plein te 

geven. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat de bewoners hier moeten kunnen 

blijven parkeren om bij de winkels te kunnen komen.  

- Parkeren voor bussen. De vraag zal toenemen door de ontwikkeling van Beth Haïm. 

- Druk verkeer over het ‘t Kampje. 

- Herontwikkeling voormalige Rabobankgebouw. Wat zou hier moeten, maar ook kunnen 

komen? Een nieuwe functie die de kosten zou kunnen dragen, zal ook weer nieuwe 

parkeerdruk met zich meenemen.  

- Zoeken van huurders 

- Winkeliers hebben het moeilijk. Bereikbaarheid is belangrijk, maar ook uitstraling en 

levendigheid. 

- Ondernemers willen toerisme om winkelbestand op peil te houden en levendigheid te 

vergroten.  

- Weinig terras op zonzijde. 
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- Waarin zou Ouderkerk aan de Amstel zich kunnen onderscheiden van naburige gemeentes? 

De inrichting van ‘t Kampje zou kunnen worden ingezet om het eigen gezicht / het profiel / 

karakter van Ouderkerk te versterken.  

- Geen toeristisch informatiepunt aanwezig, geen bebording naar prominente historische 

plaatsen, gebouwen of voorzieningen. Geen relatie met het bijzondere buitengebied. 

 

Denkrichtingen, scenario’s en dromen voor de toekomst:  

- Genoemde optie voor het Plein: 

o Ontmoetingsplaats voor de inwoners 

o Centraal plein 

o Centrumfunctie voor Ouderkerk aan de Amstel/Amstelland 

o Eenrichtingsverkeer over de korte brug 

o Horeca: 

 “Plein is zitten, straat is lopen” 

 Horeca: ’s avonds leven  

o Paviljoen en parkeren: zoals in Laren 

o Verrijdbare muziektent.  

Hiervoor is ooit al een ontwerp gemaakt, maar dit is uiteindelijk nooit uitgevoerd. 

 

- Genoemde opties voor het Parkeren: 

o Parkeerruimte aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door middel van heggen 

o Gratis parkeren buiten de stad, om vervolgens met een pontje of een nieuwe brug 

naar het centrum van Ouderkerk aan de Amstel te gaan 

o Ondergronds parkeren 

o Minder parkeerplaatsen. Alleen betaald of tijdelijk parkeren. Geen parkeerplaatsen 

op het centrale deel. 

o Parkeerplaatsen voor fietsen 

 

- Genoemde opties voor het Voormalige Rabobankgebouw 

o Horeca (met terras) 

o Hotel/bed and breakfast 

o Woningbouw 

o School met schoolplein 

o Meerdere gebruikers in het Rabobankgebouw 
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o Bierbrouwerij, lokale ambachten 

o Verkoop lokale producten, centrum voor Amstelland toerisme, VVV punt 

o Vestiging van de bibliotheek 

o Lichte, tijdelijke ‘Pop-up’ ontwikkeling die levendigheid brengt. 

o Supermarkt 

 

- Toerisme 

o Toerisme is een kans, onder andere voor behoud van het winkelbestand 

o Ouderkerk aan de Amstel kan wat toerisme betreft profiteren van Amsterdam. 

Amsterdam bezoeken, Holland zien. 

o Er is al sprake van toerisme in Ouderkerk aan de Amstel, hier kan het dorp van 

profiteren: 

 Beth Haïm: veel groepen, circa 2500 betalende bezoekers per jaar 

 Museum: circa 2500 betalende bezoekers per jaar. 

o  ‘Slow tourism’ 

o Amsterdam Marketing heeft zes themagebieden rondom Amsterdam aangewezen 

om toerisme in de regio rondom Amsterdam te stimuleren. Toeristen die buiten 

Amsterdam rond willen kijken, kunnen naar zo’n themagebied toe gaan. 

Amstelland is zo’n onderscheidend gebied. De Amstelscheg heeft het thema 

‘Gardens en Castles’ meegekregen. Ouderkerk aan de Amstel zou hier met 

bijvoorbeeld de grote landhuizen langs de Amstel, het meer openbaar maken van 

Beth Haim, en het ‘t Kampje als groene plek en goede verbindingen naar het 

buitengebied op aan kunnen sluiten.  

o Om toeristen te trekken moet een dorp zich wel kunnen onderscheiden. Wat maakt 

Ouderkerk aan de Amstel onderscheidend? Waar kan het dorp zich op richten?  

 Op het streekeigene: zoals een boerenmarkt, streekproducten (wijn/vlees), 

water, de omgeving, ambachtelijk produceren in het dorp 

 Kunst (kunstcentrum, kunstenaarsdorp).  

 Op ‘historisch Ouderkerk aan de Amstel’ 

 Op het museum. Misschien een dependance van het Amsterdam Historisch 

Museum in Ouderkerk aan de Amstel, al dan niet in combinatie met het 

museum dat er al is?  

 Een wekelijkse markt op het plein? 

o Wat kun je in Ouderkerk aan de Amstel doen? Mogelijkheden voor de toekomst: 

 Fietsverhuur 

 Sloepverhuur 
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 VVV punt op ’t Kampje 

o Connectie met het buitengebied 

 Bewegwijzering/borden 

 Wandel- en fietsroutes 

 

- Connectie tussen het water van de Amstel en ’t Kampje: 

o Bereikbaarheid van de Amstel vanaf ’t Kampje vergroten, bijvoorbeeld door middel 

van steegjes en doorgangen 

o Doorgang naast de Hubo naar het water meer benutten 

o Steiger bij de Amstelkerk meer benutten 

o Varen 

o Integreer ‘water’ in het dorp. Haal het water naar ’t Kampje toe, bijvoorbeeld in de 

vorm van waterspeeltoestellen. 
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(Schets)ontwerpsessie 

Vervolgens werden de deelnemers in twee groepen verdeeld. Onder leiding van een 

landschapsarchitect gingen de afzonderlijke groepen aan de slag om al discussiërend mogelijke 

scenario’s op kaartmateriaal uit te werken. 

Groep 1  

Onder leiding van Karen de Groot 

Tijdens het lab onder leiding van Karen de Groot kwamen verschillende ideeën naar voren. Wat 

betreft het plein is het belangrijk dat dit een ruimte voor de gemeenschap wordt. Het verminderen 

van de parkeer en verkeersdruk staat hierbij bovenaan het lijstje van de groep. Er zijn 

verschillende opties op tafel gekomen van helemaal verplaatsen van het parkeren naar de rand van 

het dorp en mensen via nieuwe bruggen naar het centrum laten lopen, het knippen van het 

doorgaande verkeer of er een richtingsverkeer van maken, tot zoeken naar oplossingen die de 

parkeerdruk verminderen, maar toch de mogelijkheid houden voor bewoners om dicht bij de 

winkels en voorzieningen te parkeren. Om tot de juiste keuze te komen wordt in de eerste plaats 

een goed verkeersonderzoek van belang geacht.  

Uitgangspunt voor alle ideeën is de Kerkstraat weer een ruimtelijke drager van ‘t Kampje te 

maken. (ontwerpschets 1) Met een nieuwe profilering, bomen, wellicht een slootje onderlangs kan 

de oude route ruimtelijk en functioneel weer belangrijker worden. Van de Kerkstraat kunnen 

nieuwe verbindingen worden gelegd met de Amstel aan de ene kant en ‘t Kampje en Beth Haïm 

aan de andere kant. 

Vervolgens zijn verschillende opties geschetst voor de mogelijke betekenis en inrichting van het 

plein. Er is een praktische oplossing (ontwerpschets 2) verkend die alles zou veel mogelijk bij het 

oude laat, maar het inrichting optimaliseert door wat minder te parkeren en daarmee een plein 

ruimte vrij te spelen. De insteek is dat er voor een plein niet zoveel ruimte nodig is in een dorp.  

Maar bij de inrichting van het plein zou men ook aan een brink zoals in Het Gooi kunnen denken: 

een open ruimte met bomen, hagen en struiken (ontwerpschets 3). Met wat minder 

parkeerplaatsen dan nu. ‘t Kampje zou daarmee ruimtelijk en functioneel kunnen gaan aansluiten 

op de wandelpaden (gras met hagen) over de begraafplaats. Het thema ‘gardens en castles’ aan de 

Amstel kan hiermee worden uitgebouwd. In het groene park zijn allerlei mogelijkheden voor 

genoemde wensen zoals een fontein, muziektent, kunst, markt, etc.. De versterkte Kerkstraat, met 

winkels en terrasjes wordt de drager de groene plek. 

Het centrale plein zou ook een open ruimte in de vorm van een ‘weilandje’ kunnen worden, zoals 

het oorspronkelijk was. In plaats van ‘’t Kampje’, zou dit ‘’t Landje kunnen gaan heten. Je zou hier 

een landmark van kunnen maken. Ook zouden in de omliggende panden, of op ‘’t Landje’ zelf, iets 

met ambachten, kunst en/of bier gedaan kunnen worden. 

Wanneer het parkeren wel op het plein behouden zou blijven, zou er nagedacht kunnen worden 

over een ander parkeersysteem, zoals een parkeergarage, kort parkeren of alleen parkeren voor 

bewoners. 

De Korendragerstraat aan de oostzijde ’t Kampje is een drukke weg. Deze weg zou meer naar 

het oosten verplaatst kunnen worden, zodat deze dichter langs de begraafplaats komt te liggen. 

Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte voor een groter, centraal plein. Een andere optie is om de 

Korendragerstraat eenrichtingsverkeer te maken, of om hem zelfs in zijn geheel te verwijderen. 

Daarvoor in de plaats zou eventueel een fietspad of een wandelpad aangelegd kunnen worden.  



 

11 

De ontwikkeling van het voormalige Rabobank gebouw zou in context van andere ontwikkelingen 

en vrijkomende locaties moeten worden bezien. Een optie voor de herontwikkeling van het 

voormalige Rabobankgebouw zou kunnen zijn om meer uitwisseling plaats te laten vinden tussen 

het huidige gemeentehuis, aan de overzijde van de Dorpsstraat. De gemeente zou de voormalige 

Rabobanklocatie als kantoorruimte kunnen gebruiken, of misschien zelfs kunnen verhuizen naar 

het voormalige Rabobankgebouw. 
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Ontwerp 1. In dit ontwerp wordt de nadruk weer op de Kerkstraat gelegd, zoals dat oorspronkelijk 
is geweest. De Korendragerstraat zou verlegd kunnen worden in de richting van de begraafplaats, 
zodat er meer ruimte voor een centraal plein ontstaat, of zelfs in zijn geheel kunnen worden 
verwijderd. 
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Ontwerp 2. In dit ontwerp blijft de tweedeling van het plein door de Korendragerstraat behouden. 
Aan de oostzijde (aan de Beth Haïm kant) zou ruimte kunnen blijven voor parkeren, aan de 
westzijde (aan de Amstelkant) zou de ruimte gebruikt kunnen worden voor een plein (van steen of 
gras).  
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Ontwerp 3. Dit ontwerp onderzoekt de mogelijkheid voor het maken van een centraal plein met 

gras en hagen, met of zonder circa 30 parkeerplaatsen. In aansluiting op het wandelpaden netwerk 
over de begraafplaats. Overwogen kan worden om de dichte beplantingsrand om de begraafplaats 
meer open te maken, waardoor dit bijzondere gebied meer zichtbaar en ervaarbaar wordt. Met wat 
meer openheid kan het nieuwe paviljoen van Beth Haim ook meer zichtbaar worden aan ‘t Kampje. 
Ruimtelijk dragende structuur is de Kerkstraat, met nieuwe bomen, uitkomend bij de kerk, met 
versterkte relatie naar de Amstel. De locatie van de Rabo-bank zou hier een prachtig terras op de 
zon, met uitzicht over het groen kunnen bieden. 
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Ontwerp 4. In dit ontwerp wordt ’t Kampje verkend als een weilandje met gras, zoals het ooit is 
geweest. In plaats van ’t Kampje zou dit ’t Landje genoemd kunnen worden. De inzet is het 
landelijke, het landschappelijke als belangrijkste kwaliteit van Ouderkerk aan de Amstel naar boven 
te halen. De open ruimte biedt mogelijkheden voor streekmarkten, kermis en andere festiviteiten. 
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Groep 2  

Onder leiding van Ruut van Paridon 

In de andere groep, onder leiding van Ruut van Paridon, werden ook diverse mogelijkheden voor 

de ontwikkeling van ’t Kampje onderzocht. Allereerst werd het idee van toerisme verder 

bediscussieerd. Over het algemeen was iedereen het erover eens dat het toerisme kleinschalig en 

‘dorps’ zou moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld in de vorm van horeca in een achtertuin aan 

de westzijde van ’t Kampje, aan de Amstel. Een soort ‘Boerin en de kok’ zoals in Amstelveen: 

horeca met streekproducten. Ook werd er een grote kans gezien in het benutten van de Amstel. 

Rondvaarten op de Amstel, die aanleggen bij Ouderkerk aan de Amstel, zijn nog niet aanwezig. 

Een boot zou bijvoorbeeld bij de Amstelkerk aan kunnen leggen. Dit biedt een goede kans voor de 

zogenaamde ‘slow tourist’, dus de ‘rustige toerist’, die voor Ouderkerk aan de Amstel een goede 

optie zou zijn. In de toekomst zouden er dan meer aanlegmogelijkheden (steigers die dieper het 

water in gaan) en/of bruggen geplaatst kunnen worden. Een andere optie is de verhuur van boten, 

bijvoorbeeld fluisterbootjes. 

Wat betreft het voormalige Rabobankgebouw kwamen ook diverse opties naar voren. De 

eigenaresse van de Plus Supermarkt zou met de supermarkt graag haar intrek willen nemen in het 

voormalige Rabobankgebouw aan ’t Kampje. De huidige locatie van de supermarkt ligt aan het 

water van de Amstel. Wanneer zij dit pand met de supermarkt verlaat, kan deze plek aan het 

water herontwikkeld kunnen worden. 

Het gebouw zou eventueel ook voor andere functies, al dan niet in combinatie, gebruikt kunnen 

worden, zoals een VVV, met een hotel, een bed & breakfast of appartementen, publiek terras, 

restaurant, etc.. Deze functies zijn prima te combineren met andere functies, zoals 

expositieruimte. Appartementen op de bovenste etage zouden bijvoorbeeld in combinatie met een 

commerciële functie op de begane grond kunnen. Dit kan in de vorm van nieuwbouw of door het 

verbouwen van het huidige gebouw.  

Uit ervaring van een projectontwikkelaar blijkt dat, om een parkeergarage onder nieuwbouw 

rendabel te krijgen, je circa vijf bouwlagen nodig hebt. Hier waren de meningen over verdeeld. 

Sommigen vonden dit te hoog voor ’t Kampje, maar aan de andere kant werd ook de vraag 

gesteld: moet de kerk het meest dominant blijven op het plein, of kan er juist wel een tegenhanger 

op de locatie van het voormalige Rabobankgebouw worden geplaatst? Het advies is een 

ruimte/massa studie uit te voeren of een groot gebouw hier wenselijk is en of het het eigen, dorpse 

karakter meer versterkt wordt met een kleiner gebouw. Hiermee kan de koers voor het 

parkeerprogramma worden bepaald. Twee denkrichtingen: ondergronds parkeren met een groot 

programma/gebouw om dit betaald te krijgen of een lichter programma met minder of geen 

ondergronds parkeren om het kleinschalige, dorpse karakter te behouden. De vraag daarbij is of 

uiteindelijk een hogere grondwaarde wordt bereikt door een groter programma (waarmee een 

parkeergarage noodzakelijk is) of een kleiner programma (waarmee er minder hoge investeringen 

in met het project gemoeid zijn).  

Voor het plein zelf werden ook diverse functies bedacht. Verkend is of de huidige parkeerfunctie 

zou kunnen worden verwijderd. Parkeren kan immers ook 100 meter verderop, bij de Bindelwijk. 

Kantoormedewerkers zouden bijvoorbeeld daar kunnen parkeren, in plaats van op ’t Kampje.  

Of als de verdwenen brug over de Amstel wordt terug gebracht, zou er ook geparkeerd kunnen 

worden op het nieuwe parkeerterrein aan de provinciale weg net buiten het dorp. Referentie 

hiervoor is de parkeerstructuur in Muiden, die in de weekenden het hele centrum vrijspeelt van 

auto’s en heel goed werkt om attractiviteit van het dorp te vergroten.  
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Met een nieuwe brug ontstaat er voor bezoekers, recreanten, toeristen, winkelend publiek een 

betere verbinding tussen de noord en de zuidoever. Op lange termijn zou er een tweede brug 

kunnen komen tussen de Amstelzijde en de Amsteldijk, waarmee een rondje maken door het dorp 

gemaakt zou kunnen worden. De Amstel wordt daarmee het hart van het dorp; de Amstel als 

‘waterplein’ van Ouderkerk van de Amstel, waar om heen alles gebeurd.  

 

De opties voor het plein waren verder heel divers: 

- Rotonde functie van het plein behouden 

- Centraal plein 

- Plein met daaromheen winkels (speciaalzaken, producten uit de streek) 

- Open plek met gras (als een soort weiland) 

- Sloot terugbrengen 

- Het zicht op de kerk versterken 

- Een meer open blik in de richting van Beth Haïm bewerkstelligen door bomen en struiken te 

verwijderen 

- Korendragerstraat verleggen in de richting van Beth Haïm, zodat er een meer open, grote 

ruimte ontstaat voor een centraal plein. De Kerkstraat aan de westzijde zou dan meer 

benadrukt moeten worden. Tegelijkertijd ontstaat er zo een groter centraal plein.  
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Ontwerp 5. In dit ontwerp wordt de connectie met de Amstel vergroot, door de verbinding tussen 
’t Kampje en de Amstel te benadrukken/te vergroten. In dit plan wordt de Korendragerstraat 
verwijderd en de Kerkstraat weer dominant. Eventueel kan de sloot langs de Kerkstraat weer 
worden teruggebracht, zodat het historisch profiel een nieuwe betekenis kan gaan krijgen.  
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Ontwerp 6. In dit plan blijft het plein een open ruimte met aan de oost- en zuidzijde veel groen. ‘t 
Kampje vormt samen met de begraafplaats een grote groene plek in het dorp. Het kan een soort 
brink worden zoals in Laren, of een common green zoals je in Engeland ziet. Het voormalige 
Rabobank gebouw kan een prominente plek aan het groen innemen.  

 

 
 
Ontwerp 7. In dit plan is sprake van bebouwing rondom ’t Kampje, dus ook aan de westzijde, 
waar momenteel nog geen sprake is van bebouwing. Door de nieuwe bebouwing ontstaat een 
compact plein tussen de kerk, de kerkstraat en de nieuwe gebouwen. De begraafplaats licht er als 
een groene plek achter. 
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Conclusie 

Een aantal ideeën kwamen tijdens het lab telkens weer terug. Veel deelnemers zien een toekomst 

in een centraal plein voor Ouderkerk aan de Amstel en Amstelland. De parkeerplaatsen zouden dan 

in zijn geheel, of gedeeltelijk, plaats moeten maken voor een plein. Om een groter, centraal plein 

te kunnen bewerkstelligen zou ook de Korendragerstraat verplaatst kunnen worden in de richting 

van Beth Haïm. De Kerkstraat wordt op deze manier weer dominanter. Het plein zelf zou bestraat 

kunnen worden, in combinatie met bomen, heggen en struiken, maar het zou ook een weiland of 

een groene ruimte kunnen worden, zoals het oorspronkelijk is geweest. Om de mogelijkheden en 

kansen goed in beeld te krijgen is een goed verkeersonderzoek een eerste belangrijke stap.  

In toerisme, voornamelijk in de ‘rustige de culinaire, culturele toerist worden grote kansen gezien, 

die sterk gericht is op de kwaliteit, eigenheid, historie en verhalen van een plek. De connectie met 

het water en het buitengebied zou hiervoor versterkt kunnen worden. Maar ook met de 

restaurants, de streekproduncten, musea, cultuurhistorie, etc.. 

In het Rabobankgebouw zouden verschillende functies kunnen komen, al dan niet tegelijkertijd. 

Deze functies zouden te maken kunnen hebben met toerisme, zoals een hotel of bed & breakfast, 

maar ook appartementen en/of een supermarkt zouden hier gerealiseerd kunnen worden. 

Belangrijk om hier een keus te maken voor een ‘hoge’ of ‘lage’ ontwikkeling. 

Al met al was aan het eind van de middag te concluderen dat het een geslaagde middag was met 

grote betrokkenheid van de aanwezigen en veel creatieve ideeën voor de toekomst van ’t Kampje. 

 

 

 

Ontwerpschets 8 Toekomstperspectief: Rondje Ouderkerk aan de Amstel, verbonden met het 

transferium aan de N522. Het ‘t Kampje als een van de bijzondere groene plekken in het dorp, aan 

de Amstel. 
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Expeditie Mooi Noord-Holland 

Het lab maakt onderdeel uit van Expeditie Mooi Noord-Holland. Dit project werd in 2013 gelanceerd 

door Provincie Noord-Holland en Cultuurcompagnie Noord-Holland en is een initiatief om 

ruimtelijke ontwikkelaars bij het maken van ontwerpen bewust te maken van de 

cultuurhistorische en landschappelijke waarden die een gebied kent. De provinciale 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie dient hierbij als vertrekpunt. Deze Leidraad is door de 

Provincie ontwikkeld om ontwikkelaars richting en kaders te geven bij het maken van een ontwerp. 

De Provincie wil de kwaliteit en diversiteit van het Noord-Hollandse landschap en de dorpen 

behouden, maar tegelijkertijd ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Expeditie Mooi Noord-

Holland geeft de deelnemers waardevolle praktijkvoorbeelden en handvatten die zij in hun eigen 

praktijk kunnen inzetten.  

Het doel van een lab is om ideeën en mogelijke invalshoeken te genereren voor de ruimtelijke 

opgave door te kijken op locatie, te luisteren naar experts, belanghebbenden en andere 

geïnteresseerde partijen en concreet aan het werk te gaan door al discussiërend mogelijke 

scenario’s op kaartmateriaal van de locaties uit te werken. De centrale vraag tijdens een lab is dan 

ook: hoe kunnen cultuurhistorische waarden als inspiratie dienen bij de ruimtelijke opgave? 
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