
Horecaondernemer gezocht 
voor recreatiegebied De Hoge Dijk 
in Amsterdam Zuidoost. 

Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen,
Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen. Met elkaar zorgen zij ervoor dat het landelijk gebied tussen Amstelveen en het
Amsterdam-Rijnkanaal behouden blijft.

www.groengebied-amstelland.nl

Tussen Amsterdam en Abcoude ligt het recreatiegebied De Hoge Dijk. Voor 

deze unieke locatie gelegen aan het water aan de Abcouderstraatweg 79, zoekt 

Groengebied Amstelland een ondernemer die een eigentijdse horecagelegenheid 

kan ontwikkelen. Wie gaat de uitdaging aan?



Groengebied Amstelland

www.groengebied-amstelland.nl
© Groengebied Amstelland 2014
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Ontspanning en vermaak
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Een recreatiegebied met horecapotentie

Een goed bereikbare locatie
De locatie voor de horeca ontwikkeling ligt aan 
de Abcouderstraatweg 79. Door de nabijheid 
van Amsterdam-Zuidoost is de bedrijven- en 
bevolkingsdichtheid groot. De snelwegen A2 
en de A9 liggen op vijf minuten afstand. De 
wandel-, fiets- en ruiterpaden in het gebied 
liggen in verbinding met andere omliggende 
natuur- en recreatiegebieden waardoor 
verrassend veel mogelijkheden ontstaan om 
het gebied te bereiken.

De horecavoorziening kan gebouwd worden 
binnen het onderste oranje kader,  te zien 
op de rechter afbeelding hieronder, op het 
bovenste oranje kader kan een terras worden 
gerealiseerd. 

Ten noorden van Abcoude in Amsterdam Zuidoost ligt het recreatiegebied de 

Hoge Dijk. Het gebied heeft een totale oppervlakte van 180 hectare waarvan 

58 hectare vrij toegankelijk voor recreatief gebruik. Het recreatiegebied telt 

100.000 bezoekers per jaar. 

Het gebied heeft bos, speelweides met speeltoestellen en een golfbaan. De recreatieplas is populair 
onder gezinnen met kinderen vanwege het strandje en de speelsloot. Ook biedt het gebied genoeg 
ruimte voor diegenen die behoefte hebben aan rust en ruimte in de nabijheid van de stad. 

De locatie biedt kansen voor het realiseren van een volwaardige horecavoorziening met combinaties 
van sport, educatie en maatschappelijke activiteiten in een groene omgeving. De unieke ligging 
aan de recreatieplas vergroot de mogelijkheden voor bijvoorbeeld een terras aan het water. Door 
de aangrenzende wandel- en fietsroutes is de locatie een voor de hand liggend rustpunt. Naast het 
openbare clubhuis van de golfbaan aan de overkant van de straat bevindt zich de dichtstbijzijnde 
horeca in het centrum van Abcoude. 



Belangrijke aandachtspunten 

Beleidskaders vanuit 
bestemmingsplan
●    Naast horeca zijn maatschappelijke 

voorzieningen, voorzieningen ten 
behoeve van natuureducatie, alsmede 
ondersteunende detailhandel, 
kleinschalige recreatieve voorzieningen en 
speelvoorzieningen toegestaan, zoals een 
speeltuin of midgetgolfbaan.

●    De huidige karakteristieke ingangspartij, 
de bestaande sloten en de karakteristieke 
gesnoeide leilindes, blijft in stand.

●    Parkeren voor bezoekers wordt op het  
terrein gefaciliteerd.

●    De bebouwing moet zorgvuldig worden 
ingepast op het perceel, zonder inbreuk te 
doen aan de landschappelijke inpassing.

Maximale afmetingen
●   Bruto vloeroppervlak voor bestemming 

horeca maximaal 500 m2.
●   Dienstwoning maximaal 125 m2 bruto 

vloeroppervlak met minimaal 1 ‘’stille’ zijde.
●   Bebouwingspercentage van maximaal 15%.
●   Mogelijkheid terras aan het water 

maximaal 500 m2.
●   Maximale goothoogte 4 m.
●   Maximale bouwhoogte 9 m.
●   Minimale dakhelling 30 graden.
●   Binnen de stippellijn in de afbeelding 

op pagina twee geldt de aanduiding 
“karakteristiek” en zijn andere afmetingen 
van toepassing. Zie het bestemmingsplan.

●   De horecavoorziening dient binnen de kaders van het bestemmingsplan De Hoge Dijk 
gerealiseerd te worden.

●    Er wordt uitgegaan van nieuwbouw voor de locatie.
●    De voorkeur gaat uit naar een horecaconcept dat is verbreed met andersoortige activiteiten op 

gebied van recreatie, sport, cultuur, spel, zaalverhuur, duurzaamheid en/of ontspanning.
●    Het uitgangspunt van de werving is een volwaardige horecavoorziening, categorie 4 van het 

bestemmingsplan. Dat zijn: restaurants, eetcafés, grand-cafés, lunchrooms, koffiehuizen, 
theehuizen en ijssalons.

●    De voorziening dient deels openbaar toegankelijk en laagdrempelig te zijn en voorziet in de 
recreatieve behoeften van de huidige bezoekers van het gebied en de wijde omgeving.

●    De ontwikkeling dient te passen in de groene omgeving, duurzaamheid is hierbij een belangrijk 
uitgangspunt.

●    Rendabele exploitatievormen met voldoende financiële draagkracht is een eis.
●    Een exploitatie die het gehele jaar open is geniet de voorkeur.
●   Indien het huidige parkeerterrein bij het plan wordt betrokken dienen er ook openbaar 

toegankelijke parkeerplaatsen te blijven.



Vergoeding en gebruik

Meer informatie

Indienen visie

Benodigde vergunningen 
en ontheffingen

Deadline: 4 maart 2019 voor 12.00 uur

Na de deadline ingeleverde inschrijvingen 
worden niet beoordeeld. Indien nodig voor 
de beoordeling van een visie treedt het 
recreatieschap na de inschrijvingsdeadline 
in contact met de opsteller om eventuele 
toelichting en/of aanvullende informatie te 
verkrijgen. Vervolgens beoordelen wij alle tijdig 
ingediende visies en streven wij ernaar begin 
maart bekend te maken welke ondernemers 
hun plan verder mogen uitwerken.

Het recreatieschap is op zoek naar een 
ontwikkeling die een substantiële financiële 
bijdrage levert aan het beheer en onderhoud 
van Groengebied Amstelland. De hoogte 
van de jaarlijkse vergoeding voor het gebruik 
van de grond zal afhankelijk van de concrete 
plannen van de ondernemer bepaald worden. 
Voor de gronduitgifte is het uitgangspunt 
een (onder) erfpachtovereenkomst voor de 
duur van 30 jaar. Andere contractvormen en 
contracten met kortere looptijden zijn ook 
bespreekbaar.

Naast het bereiken van een overeenkomst voor 
de uitgifte van de grond met Groengebied 
Amstelland dient de ondernemer ook de 
noodzakelijke vergunningen en ontheffingen 
te verkrijgen bij de gemeente Amsterdam

U kunt uw visie mailen naar 
pbakker@recreatienoordholland.nl. Visies 
groter dan 4 MB graag via WeTransfer. Het is 
toegestaan het plan persoonlijk in te leveren 
en eventueel toe te lichten. De inschrijver van 
een visie ontvangt een ontvangstbevestiging. 
Pas na het ontvangen van een bevestiging telt 
een inschrijving als ingeleverd.

Onderstaande documenten treft u aan op: 
www.groengebied-amstelland.nl/horeca

●    Bestemmingsplan ‘De Hoge Dijk’
●    Welstandsnota
●    Referentiebeelden nieuwbouw
●    Alg. bepalingen erfpachtvoorwaarden
●    Beoordelingscriteria voor de visie 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact 
opnemen met Paula Bakker op 06-1217 6662  
of pbakker@recreatienoordholland.nl.

Disclaimer - Het recreatieschap behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden te kunnen afzien van gunning zonder gehoudenheid tot schade-vergoeding. 
De gunning is pas definitief zodra er een getekend contract ligt. Na definitieve gunning dient de ondernemer binnen drie maanden alle benodigde vergunningen en/of 
ontheffingen bij de gemeente en andere overheidsinstanties aan te vragen. Alle kosten voor het inleveren en eventueel aanvullen van een plan zijn voor eigen rekening 
en risico van de inschrijver tot anders schriftelijk overeengekomen met het recreatieschap. De werving van een horecaondernemer voor de Abcoudestraatweg 79 is in 
opdracht van Groengebied Amstelland uitbesteed aan Recreatie Noord-Holland.

januari 2019

Open dag 
Tijdens de open dag op maandag 11 februari 
2019 kunt u vragen stellen en op eigen 
gelegenheid de locatie bezoeken. 

U kunt zich hiervoor aanmelden via 
pbakker@recreatienoordholland.nl


