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Inleiding
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Inleiding

De Confuciusbuurt in Geuzenveld ligt tussen
voorzieningen en groen. De buurt is goed
bereikbaar met auto, openbaar vervoer en
fiets. Zowel de Amsterdamse binnenstad als 
de Noord-Hollandse regio liggen binnen hand-
bereik. De voorzieningen en het groen van het
Sloterpark om de hoek, een zwembad naast de
deur. En een ruim assortiment winkels in de
naaste omgeving. De Confuciusbuurt heeft
alles om een plek te worden waar mensen
graag willen wonen. Maar dan moet er wel het
een en ander gebeuren. De afgelopen jaren is
de woonkwaliteit in de buurt achteruit gegaan.
De portiekflats tussen de Socratesstraat en
Descartesstraat verkeren in slechte staat; ze
zijn klein en gehorig. En het Confuciusplein -
ooit het centrum van de buurt - heeft zijn
charme verloren. Veel winkels zijn gesloten en
het plein oogt verlaten en verloren. 

Hoog tijd dus voor vernieuwing van de
Confuciusbuurt. Voor dat gebied hebben stads-
deel Geuzenveld-Slotermeer en de woningcor-
poraties Far West en Ymere in 2003 een ver-
nieuwingsplan opgesteld. Daarin zijn voorstel-
len gedaan voor een ingrijpende vernieuwing
van de buurt. Waarbij het Confuciusplein weer
het bruisend hart wordt van Buurt 5. 
Op en rond het plein komen woningen,
bedrijfsruimten, een nieuwe school en voor-
zieningen voor ouderen. En in de wijk ten
noorden van de Socratesstraat komen nieuwe
woningen. De woningen zijn beter geschikt
voor gezinnen met kinderen en voor ouderen.
Voor zorgbehoevenden komen er speciale
woningen.

1 Inleiding

Stelt u zich eens voor: het Confuciusplein met in het midden een paviljoen
met een terras. Rondom dat plein gevarieerde gebouwen met op de begane
grond allerlei voorzieningen. Kinderen spelen op het schoolplein dat 
verhoogd op een van de nieuwe gebouwen ligt. Met de fiets steek je zo
door naar het Sloterpark. En ten noorden van de Socratesstraat ligt een
groene woonwijk met eengezinswoningen en appartementen. Een droom?
Nee hoor. Over een paar jaar is dat realiteit in de Confuciusbuurt.

 



Inmiddels zijn voor de Confuciusbuurt de uit-
gangspunten uit het vernieuwingsplan verder
uitgewerkt. Het uitwerkingsplan dat voor u
ligt, is daarvan het resultaat. Dit plan is op-
gesteld door de betrokken corporaties en het
stadsdeel in samenwerking met het steden-
bouwkundig bureau INBO. Er is een nieuwe
stedenbouwkundige structuur ontwikkeld en 
de invulling van voorzieningen en woningbouw
is concreter gemaakt. Nu ook de voorstellen
financieel doorgerekend zijn, kan worden
geconcludeerd dat het plan uitvoerbaar is. 
Uit overleg met de buurt blijkt dat er een
groot draagvlak is voor de uitvoering van het
plan. Met dit plan is dan ook een belangrijke
stap gezet om - de door velen gewenste - ver-
nieuwing van de Confuciusbuurt te realiseren. 

Opzet en leeswijzer

In dit uitwerkingsplan Confuciusbuurt wordt
eerst een beschrijving gegeven van de opgave.
Vervolgens wordt het plan voor een nieuwe
Confuciusbuurt geschetst. Dit bestaat uit 
maatregelen op sociaal en economisch gebied,
een nieuw stedenbouwkundig ontwerp en de
daarbij behorende welstandscriteria. De her-
huisvesting komt aan bod in hoofdstuk 4, de
planning in hoofdstuk 5 en de maatregelen
voor interim beheer in hoofdstuk 6. In hoofd-
stuk 7 leest u meer over het participatietraject
en de communicatie rondom de plannen. 
De ruimtelijke en financiële onderbouwing
vindt u in het bijlagenboek. 
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De opgave volgens 
het vernieuwingsplan

2 De opgave volgens het 
vernieuwingsplan

De vernieuwing van de Confuciusbuurt is gebaseerd op eerder vastgestelde
uitgangspunten voor Buurt 5. Dit wordt ook wel de opgave genoemd. 
In dit hoofdstuk leest u wat in eerdere fasen is vastgesteld voor de
Confuciusbuurt en wat geldt als vertrekpunt voor de verdere uitwerking 
van de plannen.
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De opgave volgens 
het vernieuwingsplan

2a Het programma
Het vernieuwingsplan voor Buurt 5 beschrijft
op hoofdlijnen de kaders voor de vernieuwing
in de Confuciusbuurt. Het programma voor de
vernieuwing van de Confuciusbuurt is in-
gedeeld in verschillende categorieën ook wel
pijlers genoemd: sociaal, economisch en fysiek.
Hieruit blijkt dat stedelijke vernieuwing niet
alleen bestaat uit 'stenen stapelen'. 
Een belangrijk onderdeel bijvoorbeeld is ook 
het vergroten van de sociale cohesie, het 
verbeteren van de sociaal-economische positie
van bewoners en het versterken van de maat-
schappelijke participatie en zelfontplooiing. 
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van 
de plannen per pijler zoals deze in het ver-
nieuwingsplan zijn vastgesteld.

Sociaal - Fysiek
• Bouw van een dienstencentrum voor ouderen.
• Nieuwbouw van een brede school.
• Ruimte voor een kinderdagverblijf en 

peuteropvang.
• Onderzoek naar een nieuwe intramurale 

verpleegvoorziening.

Sociaal - Activiteiten
• Aandacht voor het creëren van kansen voor

jongeren.
• Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten

wonen.
• Bevorderen van integratie en participatie van

bewoners.
• Vergroten van werkgelegenheid en sociale

activering.
• Verbeteren van de veiligheid.
• Bevorderen van een schone en mooie leef-

omgeving.
• Bevorderen van sportparticipatie.
• Verbeteren van voorzieningen, zorg en 

maatschappelijke dienstverlening.

Economie
• Nieuwbouw van 9.000 m2 bedrijfsruimte.

Fysiek - Woningbouw
• Nieuwbouw van 250 woningen, waarvan

minimaal dertig procent sociale huurwonin-
gen en veertig procent huur- en koopwonin-
gen in de middencategorie. Als wordt beslo-
ten tot sloop van de bejaardenwoningen aan
de Descartesstraat bedraagt de nieuwbouw-
opgave 274 woningen.

• Zorgwoningen voor ouderen conform de
nota Wonen, Welzijn en Zorg.

• Een mix van laagbouw en middelhoogbouw
met hier en daar een markant gebouw in
hoogte of vorm.

• Woonvormen voor specifieke doelgroepen
zoals jongeren en woongroepen.

Fysiek - Sloop
• Sloop van de portiekflats tussen George

Berkeleystraat, Leibnizstraat, Descartesstraat
en Socratesstraat en aan het Immanuel
Kanthof.

• Sloop van de Senecaflat (Confuciusplein
Oost), de Bierens de Haanflat (Confuciusplein
Zuid) en de bedrijfsruimte Savornin
Lohmanstraat 1.

• Nadere bepaling van sloop of behoud van de
bejaardenwoningen aan de Descartesstraat
(tussen de Burgemeester Van Leeuwenlaan
en de Slotermeerlaan).

• Nadere bepaling van de toekomst van het
Gerhardhuis.

De motivatie van de sloopopgave leest u 
in de volgende paragraaf.

Fysiek - Openbare ruimte
• Aanleg van een doorgaande fietsroute langs

de Socratesstraat, Savornin Lohmanstraat en
verder.

• Ruimtereservering voor een fietspad vanaf
de Lodewijk van Deijsselbuurt naar het
Sloterpark via het Confuciusplein.

• Grotere speelplek bij de Socratesstraat en
twee kleinere speelplaatsen in de buurt.
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2b Sloopopgave
Om de vernieuwing van de Confuciusbuurt
mogelijk te maken, is het nodig een aantal
woningen te slopen. In dit hoofdstuk worden
de gemaakte keuzes gemotiveerd. 

Confuciusplein
Aan het Confuciusplein grenzen twee bouw-
blokken met in totaal 53 sociale huurwoningen.
Het zuidelijke blok, tussen Confuciusplein en
Bierens de Haanstraat, bestaat uit bedrijfs-
ruimten op de begane grond en daarboven
tien maisonnettewoningen. De woningen aan
de Bierens de Haanstraat zijn toegankelijk via
een trap. Het oostelijke blok, beter bekend als
de Senecaflat, heeft ook bedrijfsruimten op de
begane grond en daar boven 43 woningen. De
woningen in de Senecaflat verkeren in redelijke
staat en bewoners wonen er naar tevreden-
heid. Er is een lift, maar die stopt tussen de
verdiepingen. Daardoor zijn de woningen niet
toegankelijk met een rolstoel of rollator. 
De Senecaflat biedt ook ruimte aan een huis-
artsenpraktijk, een apotheek en een Grieks 

restaurant. Deze moeten voor de buurt behou-
den blijven. De bedrijfsruimten in de Bierens
de Haanflat zijn op dit moment moeilijk ver-
huurbaar. De bedrijfsruimte op de hoek van de
De Savornin Lohmanstraat en de Burgemeester
Van Leeuwenlaan (Tenza) maakt deel uit van
een ander complex, maar valt wel binnen het
uitwerkingsplan Confuciusbuurt.

De bewoners onderschrijven de noodzaak om
de buurt ingrijpend te vernieuwen; 86 procent
kan zich vinden in de hoofdlijnen van het 
vernieuwingsplan. Tijdens de discussie over het
vernieuwingsplan Buurt 5 in de stadsdeelraad
hebben bewoners van de Senecaflat aan-
gegeven dat zij moeite hebben met de sloop
van hun flat. De stadsdeelraad heeft uiteindelijk
toch besloten in te stemmen met sloop van de
twee bouwblokken aan het Confuciusplein. 
Een belangrijke overweging is dat de nieuwe
woningen, school en zorgvoorzieningen binnen
de huidige bebouwing niet te realiseren zijn.
Sloop maakt een nieuw Confuciusplein met 
uitgebreide voorzieningen mogelijk. 

Portiekflats tussen Socratesstraat en
Descartesstraat
In het gebied tussen de Socratesstraat en
Descartesstraat staan zo’n 300 portieketage-
woningen die eigendom zijn van Ymere.
Meteen ten noorden van de Descartesstraat
staan bovendien 24 kleine bejaardenwoningen.
De meeste portiekflats in dit gebied zijn matig
van kwaliteit. Dit beeld wordt bevestigd in een
onderzoek dat de Woonbond in opdracht van
Ymere heeft uitgevoerd. 72 Procent van de
huurders klaagt over tocht en 62 procent heeft
last van vocht. Het sanitair is verouderd en de
keukens zijn klein. Eigenlijk is men alleen te
spreken over de hoeveelheid bergruimte die in
de flats aanwezig is. Onder de huurders is
grote steun voor de uitvoering van het 
vernieuwingsplan voor deze buurt. 
Zeventig procent vindt de voorstellen vol-
doende tot goed. Dertien procent vindt de
voorstellen uit het vernieuwingsplan slecht of
onvoldoende.

De opgave volgens 
het vernieuwingsplan

Socratesstraat - DescartesstraatConfuciusplein



Bejaardenwoningen Descartesstraat
In het vernieuwingsplan voor Buurt 5 is nog
geen definitief besluit genomen over de 
toekomst van de bejaardenwoningen langs de
Descartesstraat. Deze woningen - met een
woonoppervlakte van 29 m2 - voldoen niet aan
de eisen die we vandaag de dag stellen aan
een ouderenwoning. Structurele aanpassingen
zijn in deze woningen niet mogelijk. Daarom is
het voorstel de woningen te slopen. Het aantal
oudere bewoners in deze woningen is afge-
nomen: nog maar negen van de 24 huis-
houdens zijn ouder dan zestig jaar. Het voor-
stel voor sloop is in juni 2004 besproken met
de bewoners. Helaas bleef de opkomst tijdens
de informatieavond beperkt tot één (jongere)
bewoonster. Alle bewoners hebben het verslag
van de bijeenkomst ontvangen. Over de sloop
van deze woningen is ook gesproken in de
toetsgroep1 en in de bewonerscommissie
Röellstraat-Zuid.

Immanuel Kanthof
Het complex aan het Immanuel Kanthof
bestaat uit 18 woningen. Deze woningen zijn
bouwtechnisch beter dan de woningen aan de
Descartesstraat. Maar ook hier zijn woon-
technische gebreken. De bewoners vinden de
woningen en met name de kamers te klein. 
De kwaliteit van het sanitair en de keuken is
onvoldoende. In het vernieuwingsplan is 
besloten om de woningen te slopen om zo
ruimte te maken voor meer woningen en een
bedrijvencentrum. De woningen worden in de
tweede fase van de vernieuwing gesloopt. De
herhuisvesting van de bewoners begint eind
2006 en de sloop is gepland voor medio 2008. 

A.H. Gerhardhuis 
Antaris en Woonzorg Nederland hebben aan-
gegeven dat het Gerhardhuis op termijn niet
meer geschikt is voor ouderenzorg. Woonzorg
Nederland heeft vervolgens onderzocht of het
gebouw kan worden aangepast voor een zorg-
functie. Dit blijkt niet haalbaar. Ter vervanging
komt op het Confuciusplein een nieuwe intra-
murale voorziening, een dienstencentrum en
(zorg)woningen voor ouderen. De ouderen-
woningen (wibo’s) aan de George Berkeley-
straat blijven behouden. Volgens planning zal
het Gerhardhuis rond 2010 vrij komen. 
Dan wordt de middelste vleugel gesloopt en
vervangen door woningen. Het hoofdgebouw
blijft staan en krijgt een nieuwe functie. 
Een van de mogelijkheden waarover wordt
gedacht is studentenhuisvesting. Verdere 

uitwerking gebeurt in de tweede fase van het
uitwerkingsplan.

Portiekflats tussen Descartesstraat en
Burgemeester Röellstraat
De portiekflats tussen de Descartesstraat en 
de Burgemeester Röellstraat blijven in ieder
geval behouden tot 2015. Daarna overweegt
Ymere om de flats te slopen. Tot die tijd zal
Ymere de woningen op goede wijze exploiteren
en onderhouden. 
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De opgave volgens 
het vernieuwingsplan

Immanuel Kanthof/AH Gerardhuis

1 Tijdens het participatie-

traject vormden bewoners

en ondernemers de toets-

groep. De groep heeft

over het uitwerkingsplan

meegedacht. 
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De opgave volgens 
het vernieuwingsplan

2c Jongerenhuisvesting
Bij de behandeling van het vernieuwingsplan
voor Buurt 5 heeft de stadsdeelraad verzocht
in de uitwerkingsplannen expliciet aandacht te
besteden aan jongerenhuisvesting. De kansen
voor jongeren om in deze buurt een woning te
vinden moeten verbeteren. Belangrijke rand-
voorwaarden voor jongeren zijn de betaalbaar-
heid van de woning en de toegankelijkheid
binnen de toewijzingsregels. Sociale huur-
woningen zijn voor alleenstaande jongeren
toegankelijk als de woonoppervlakte kleiner is
dan 60 m2. 
De in de buurt geplande nieuwbouw biedt 
weinig kansen voor jongeren. Van de nieuw-
bouw bestaat 38 procent uit sociale huur-
woningen. Daarvan is ongeveer de helft
bestemd voor ouderen en de andere helft voor
de herhuisvesting van huishoudens die 
vanwege de vernieuwing moeten verhuizen.
Bovendien wordt bij nieuwbouw gestreefd
naar wat grotere woningen met een woon-
oppervlakte van gemiddeld 85 m2. 

Toch biedt de Confuciusbuurt wel mogelijk-
heden voor jongeren, met name in de bestaan-
de woningvoorraad:
• Het Gerhardhuis verliest rond 2010 zijn zorg-

functie. Bij de herbestemming wordt expliciet
onderzocht of studentenhuisvesting mogelijk
is. Eventueel is een combinatie mogelijk met
een bedrijfsverzamelgebouw. 

• Voorafgaand aan de sloop kunnen woningen
in de Descartesstraat tijdelijk aan jongeren
worden verhuurd. Dit voorkomt leegstand,
geeft jongeren de kans op zelfstandige
woonruimte en ze bouwen daarmee extra
woonduur op. Deze maatregel zal worden
opgenomen in het interim beheerplan. 

• Er is een speciale regeling voor jongeren -
van achttien jaar of ouder - die nu nog bij
hun ouders wonen in een woning die wordt
gesloopt. Als hun ouders stadsvernieuwings-
urgent worden, kunnen zij semi-stadsver-
nieuwingsurgent worden. Dit betekent dat
hun woonduur met 5 jaar wordt verlengd.
De jongeren krijgen zo een betere positie op
de woningmarkt.

• Een belangrijk deel van de nieuwbouw 
wordt middeldure woningen (huur en koop).
Jongeren met een bepaald inkomen kunnen
in aanmerking komen voor deze woningen.
Daarbij kunnen bestaande regelingen zoals
de Amsterdamse Middensegment Hypotheek
(AMH) of het Maatschappelijk Gebonden
Eigendom (MGE) uitkomst bieden. Op dit
moment is echter onduidelijk hoe de centrale
stad deze regelingen na 2006 gaat inzetten.
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De opgave volgens 
het vernieuwingsplan
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Het plan

3a Het sociaal 

programma
Stedelijk vernieuwing biedt volop kansen om
voorzieningen2 op peil te brengen en de 
leefbaarheid van de buurt te verbeteren. 
Het maakt dat bewoners graag in het stads-
deel wonen en daar ook willen blijven.
Daarvoor is meer nodig dan alleen woningen
bouwen. Minstens even belangrijk is de sociale
pijler. Daarin worden maatregelen beschreven
om de maatschappelijke participatie van de 
inwoners te vergroten. Dat kan door het voor-
komen of wegwerken van achterstanden en
door het aanboren en ontplooien van talenten.
De sociale pijler schept ook voorwaarden voor
het creëren en behouden van werkgelegenheid
en het realiseren van een passend voor-
zieningenniveau. 

Wie wonen er in de Confuciusbuurt?
Op basis van gegevens van de dienst
Onderzoek & Statistiek (O&S) en een onderzoek
van Woonbond Advies in opdracht van het 
procesbureau Stedelijke Vernieuwing kan een
beeld worden geschetst van de bewoners van
de buurt3. Een grote groep bewoners is van
allochtone afkomst: 20 procent is Marokkaans,
12 procent Turks en 28 procent is van andere
afkomst. Minder dan de helft van de bewoners
(40 procent) is van Nederlandse afkomst.
Mensen ouder dan 65 jaar vormen 17 procent
van de bewoners en een kwart is jonger dan
19 jaar. In de Confuciusbuurt moeten veel
mensen - bijna een kwart van de huishoudens
- rondkomen van een minimuminkomen. 
70 Procent van hen zelfs al langer dan drie
jaar. Het lage inkomen is ook af te meten aan
de huursubsidie: 36 procent van de huis-
houdens heeft recht op huursubsidie, terwijl
dat percentage landelijk maar 29 procent is.

3 Het plan 

Op basis van de uitgangspunten die in het vorige hoofdstuk staan 
beschreven is voor de Confuciusbuurt dit uitwerkingsplan opgesteld. 
Ook dit plan is weer opgedeeld volgens de drie pijlers voor stedelijke 
vernieuwing: sociaal, fysiek en economisch. In dit hoofdstuk vindt u eerst
de uitwerkingen op sociaal gebied, dan de stedenbouwkundige uitwerking
(fysiek) en tot slot wordt de economische pijler uitgewerkt. 

3 Hierbij moet de kant-

tekening worden

geplaatst, dat O&S een

groter gebied, te weten

buurt 1, 4 en 5 bij elkaar

heeft genomen

2 Uitwerking is gebaseerd

op het Visie- en Voor-

zieningenplan (gebouwde

voorzieningen) van

stadsdeel Geuzenveld-

Slotermeer. Het Visie- en

Voorzieningenplan gaat in 

op de vraag naar de

behoefte van sociaal

maatschappelijke 

voorzieningen in 2015.

Demografische en maat-

schappelijke ontwikke-

lingen leiden tot een

voortdurend veranderen-

de vraag in omvang en

invulling van deze voor-

zieningen
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Het plan

Wat wil het stadsdeel bereiken?
Het stadsdeel wil graag dat bewoners de
Nederlandse taal op basisniveau spreken en
begrijpen. Zo kunnen zij actief deelnemen aan
de samenleving en zijn beter in staat om
gebruik te maken van voorzieningen.
Voorzieningen die hen in staat stellen kansen
te nemen, te participeren (sport, vrijwilligers-
werk) en hun zelfredzaamheid te vergroten.
Dat laatste betekent dat mensen in staat zijn
eigen problemen op te lossen en hun 
sociaal-economische positie kunnen versterken.
Bijvoorbeeld door het vinden van werk.

Bewoners van het stadsdeel krijgen gelegen-
heid hun creatieve en sportieve talenten te
ontplooien. Het stadsdeel besteedt zorg aan
kunst en cultuur, waardoor bewoners meer
waardering krijgen voor hun leefomgeving. 
En er is een aantrekkelijke locatie om culturele
en sportieve evenementen te organiseren.

Daarnaast streeft het stadsdeel er naar dat
kinderen die in dit stadsdeel naar een basis-
school gaan, weinig verzuimen, optimaal 
gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en
de kans krijgen hun talenten te ontplooien.
Scholen bieden meer dan alleen leren. 
Ouders zien het belang van een vroege start
op school en ondersteunen hun kind(eren) in
hun ontwikkeling. Ouders zijn bekend met 
het onderwijssysteem en nemen deel aan 
activiteiten zoals taallessen. 

Wat zet het stadsdeel daarvoor in?
Naast algemene voorzieningen voor alle 
bewoners zijn er specifieke projecten voor 
jongeren, ouderen en volwassenen. Daarbij
gaat het zowel om regulier beleid dat voor het
hele stadsdeel geldt, als om specifieke maat-
regelen in het kader van de vernieuwing van
Buurt 5 en specifieker de Confuciusbuurt.

Voorzieningen
Een belangrijk deel van de leefbaarheid in 
wijken wordt bepaald door de aanwezigheid
van voorzieningen. Scholen, winkels, (woon-)
zorgcomplexen en recreatieve voorzieningen
geven door hun ontmoetingsfunctie extra
waarde aan een buurt. Veel voorzieningen
staan echter onder druk. Ze zijn in de loop der
tijd verouderd of er wordt minder gebruik van
gemaakt. Daarom richt stedelijke vernieuwing
zich ook op de verbetering van voorzieningen.
Voorzieningen die de basis vormen voor een
samenleving, zoals huisartsen, basisscholen,
verloskundigen en peuterspeelzalen. Maar ook
op het verbeteren van voorzieningen voor 
specifieke doelgroepen. Soms betekent ver-
betering het uitbreiden met extra voorzienin-
gen. Soms is het voldoende om bestaande
voorzieningen te clusteren. 
Het reguliere beleid hiervoor is geformuleerd
in het Integraal huisvestingsplan onderwijs en
in de Visie- en Voorzieningenplan stadsdeel
Geuzenveld-Slotermeer. 



In het kader van de stedelijke vernieuwing zijn
voor de Confuciusbuurt de volgende fysieke
maatregelen gepland:
• Verplaatsen van basisschool de Immanuel-

school naar nieuwbouw op het Confucius-
plein 

• Uitbreiding van de school met welzijns-
lokalen.

Jongeren
Voor de jeugd tot 24 jaar wordt vooral ingezet
op het tegengaan en zelfs reduceren van
(onderwijs)achterstanden en het zorgen voor
een startkwalificatie (niemand zonder diploma
van school). Een aantal reguliere activiteiten
voor deze doelgroep zijn:
• Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): 

kinderen maken via de voorschool al op
jonge leeftijd kennis met de Nederlandse
taal, terwijl moeders deelnemen aan de 
verplichte thema taallessen.

• Brede scholen: basisscholen worden 
gestimuleerd zich te ontwikkelen tot brede
school. Zo'n school is niet alleen gericht op
leren, maar ook op talentontwikkeling, zorg
en ondersteuning aan kinderen en hun
ouders.

• Schatkamer: een succesvol project voor
naschoolse activiteiten waardoor kinderen
hun talenten op het gebied van sport, 
creativiteit, beweging kunnen verkennen.

• Opvoedingsondersteuning: het Ouder Kind
Centrum/Opvoedsteunpunt geeft onder-
steuning aan ouders/verzorgers. Bijvoorbeeld
met voorlichting en pedagogisch advies 

tijdens themabijeenkomsten, cursussen en
spreekuren.

• Sterproject: buurtgerichte sport- en spel-
activiteiten die tijdens het gehele jaar 
worden aangeboden. 

• Het Jongerensteunpunt biedt informatie,
advies en hulp en Jongerenactiviteitencentra
bieden zinvolle vrijetijdsbesteding. Een Zak-
geldproject laat tieners kennismaken met
werk. Voor risicogroepen is er het Street-
cornerwerk en Veilige Vindplaats.

Naast dit reguliere beleid vindt het stadsdeel
de volgende maatregelen gewenst:
• Voortzetting en uitbreiding van het

Sterproject.
• Verbetering van de kwaliteit en het beheer

van de speelplekken en sportplaatsen in de
buurt.

Ouderen
Voor senioren zijn er in het stadsdeel de 
volgende reguliere voorzieningen:
• Basispakket ouderen: een aantal voor-

zieningen om ouderen moeten zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen. 
Het pakket bestaat uit verschillende diensten
zoals de wijkpost voor ouderen, voor-
lichtings- en themabijeenkomsten, tele-
fonische en inloopspreekuren, telefooncirkels,
vervoer, maaltijdvoorziening, boodschappen-
service, klussenhulp, etc. 

• Uitwerkingsplan Wonen, Welzijn en Zorg voor
ouderen: een uitwerking van het Visie- en
Voorzieningenplan van het stadsdeel.

• Meer bewegen voor ouderen: subsidie voor
bewegingslessen voor senioren.

• Het geheugen van West: subsidie voor een
ICT-project waarbij ouderen worden geïnter-
viewd over de geschiedenis van het stads-
deel. Hun verhalen worden met foto’s van
vroeger op een website geplaatst. 

In het kader van de stedelijke vernieuwing
gaat er bovendien veel aandacht naar het
tegengaan van sociaal isolement en eenzaam-
heid. Door de stedelijke vernieuwing kan dat
toenemen, bijvoorbeeld door de herhuisvesting
en het daarmee verbreken van sociale buurt-
verbanden. Om dat tegen te gaan worden de
volgende middelen ingezet:
• In 2000 is met de nota Ouderenbeleid

Geuzenveld-Slotermeer budget beschikbaar
gesteld voor versterking van het hulpaanbod
bij eenzaamheid. 

• Het project Wijkgerichte Zorg en Welzijn
heeft tot doel om de toegankelijkheid van
zorg en welzijn te vergroten. Daarbij wordt
ook aandacht geschonken aan allochtone
ouderen. 

• Aan het Confuciusplein komt een diensten-
centrum voor ouderen.

• Bezoek aan Huis. 

Volwassenen
Taalles
Taal is een van de sleutels om te kunnen 
participeren, integreren en emanciperen.
Daarom investeert het stadsdeel in verbetering
en uitbreiding van het taallesaanbod. 
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De belangstelling is groot; door mond-tot-
mondreclame stromen de cursussen voor 
oudkomers vol. De deelnemers kunnen daarna
naar een van de vervolgactiviteiten zoals het
ROC, conversatielessen in buurthuizen of taal-
stages. In 2003 is een taalcoördinatiepunt
opgezet dat alle zaken afstemt met betrekking
tot vraag een aanbod van taalverwerving.
Inmiddels is er stadsdeelbreed een vrijwel 
dekkend aanbod aan taal en conversatielessen.
Bovendien is er kwaliteitsbewaking en worden
vervolgtrajecten op het gebied van de taal
gerealiseerd. 

Werk
Het stadsdeel investeert ook in vervolg-
trajecten richting (vrijwilligers)werk en sociale
activiteiten. De maatregelen op het gebied van
werkgelegenheid en sociale activering zijn
vastgelegd in de Werkgelegenheidsvisie
Geuzenveld-Slotermeer 2004-2010. Sociale 
activering is erop gericht mensen op een laag-
drempelige manier een rol in de samenleving
te laten vervullen, als eerste opstap naar een
betaalde baan. Aan dit sociale activeringsbeleid
wordt met de volgende projecten invulling
gegeven: 
• Nieuwe Kansen Nieuw West: verzorgt coördi-

natie, afstemming en aanbod van het sociale
activeringsactiviteiten in de Westelijke
Tuinsteden.

• Service Team: een leer- werkervaringsproject
voor jongeren.

• Sociale Activerings Makelaar: een project van
de Sociale Dienst Amsterdam. 

• Werkvirus: actieve begeleiding van risico-
jongeren naar school of werk. 

Sport
Met het sportbeleid wil het stadsdeelbestuur
zo veel mogelijk bewoners de kans bieden te
sporten zoals men dat zelf graag wil. Daarvoor
is een sterke sportinfrastructuur nodig met
voldoende sportaccommodaties en veel 
verschillende sportverenigingen. Naast het 
stimuleren van sportactiviteiten via subsidie-
maatregelen, wordt door het Sportbuurtwerk
een uitgebreid activiteitenaanbod gerealiseerd,
waaronder het Sterproject.
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3b Stedenbouwkundig

plan

Bestaande situatie

De Confuciusbuurt is een onderdeel van het
stedenbouwkundig plan voor Buurt 5. Deze
buurt valt op door zijn bijzonder groene karak-
ter, zowel door de ligging in de buurt van het
Sloterpark als door het vele groen in de buurt
zelf. De buurt bestaat uit vier woongebieden
gescheiden door twee doorgaande wegen: 
van noord naar zuid de Burgemeester van
Leeuwenlaan en van oost naar west de De
Savornin Lohmanstraat en de Socratesstraat.
Het Confuciusplein is het hart van de buurt. 
De Burgemeester van Leeuwenlaan vormt 
de entree naar Buurt 5. Deze brede straat -
gedeeltelijk met winkels - eindigt op het
Confuciusplein.

Vier woongebieden
De twee noordelijke delen (gebied 1 en 2)
bestaan vooral uit portiekflats van gemiddeld
vijf lagen. Langs de Burgemeester Röellstraat
wisselen groene en verharde ruimtes elkaar af,
waardoor er doorzichten zijn naar de buurt. 
Bij de Slotermeerlaan staat het A.H. Gerhard-
huis. Dit bejaardenhuis van architect Van Tijen
is in de loop der jaren uitgebreid met twee
evenwijdige vleugels. Het oorspronkelijke
gebouw is in de welstandsnota van het stads-
deel bestempeld als een beeldbepalend element
dat behouden moet blijven.
De twee woongebieden ten zuiden van de
Socratesstraat en de De Savornin Lohmanstraat
(gebied 3 en 4) hebben veel laagbouwwoningen
en beneden-bovenwoningen. Aan het Sloter-
park staan geschakelde woningen en twee-
onder-één-kapwoningen. De twee zuidelijke
woongebieden hebben een sterke identiteit. 

De openbare ruimte met veel groen verhoudt
zich op een bijzondere manier met de privé-
tuinen en de bebouwing. Hoewel de woningen
eenvoudig zijn, wonen mensen met veel plezier
in deze buurten. 

Plein als hart van de buurt
Het Confuciusplein werd aanvankelijk omsloten
door drie gebouwen: de hoge Senecaflat aan
de oostkant, een minder hoge flat aan de zuid-
kant en aan de noordkant laagbouw die met
een luifel verbonden was met de Senecaflat.
De begane grond was bestemd voor winkels
en voorzieningen. De vierde zijde van het plein
wordt gevormd door de lange, middelhoge
portiekflat aan overkant van de Burgemeester
van Leeuwenlaan. Ook dit gebouw heeft 
winkels op de begane grond. Door de sloop
van de laagbouw aan de noordzijde van het
plein, zijn de verhoudingen verstoord. 
De noordzijde van het plein is nu niet af-
gesloten, maar wordt gevormd door koppen
van portiekflats. Op het plein is weinig activiteit.
Dit ligt enerzijds aan de afmetingen van het
plein (80 bij 70 meter) en anderzijds aan de
deels verlaten en dichtgetimmerde winkel-
ruimten. De meeste activiteit vindt plaats aan
de noordzijde van het plein, waar een super-
markt is gevestigd.

17

Het plan

Buurt 5: vier woongebieden rond een plein 



Toekomstige situatie

Ruimtelijke opgave
Op basis van het vernieuwingsplan Buurt 5 is
voor de Confuciusbuurt een ontwerpopgave
vastgesteld. Deze opgave bestaat uit drie
onderdelen:
• Een nieuw, aantrekkelijk en levendig

Confuciusplein met voorzieningen, bedrijf-
ruimten en appartementen. 

• Een nieuwe verkaveling voor woongebied 2
(het gebied tussen Röellstraat,
Slotermeerlaan, Burgemeester van Leeuwen-
laan en Socratesstraat) die goed aansluit bij
de gebouwen die behouden blijven. 

• Bedrijfsruimten aan de Immanuel Kanthof 
en een blikvanger bij de rotonde van de
Slotermeerlaan.

Het programma
In de nieuwe Confuciusbuurt worden 
274 woningen gerealiseerd. Hiervan komen 
80 woningen aan het Confuciusplein en de rest
in woongebied 2. De verhouding is 38 procent
sociale huurwoningen, 32 procent middeldure
woningen en 30 procent dure woningen. 
Er worden meer sociale huurwoningen
gebouwd dan vereist in het vernieuwingsplan
om extra ouderen(zorg)woningen te kunnen
realiseren. Dit gaat ten koste van woningen in
het middensegment. Het aandeel eengezins-
woningen is 28 procent. Dit komt overeen met
de uitkomsten van de proefverkaveling die
Bureau MUST heeft opgesteld bij het ver-
nieuwingsplan Buurt 5.

Uitgangspunten
Bij de planvorming is uitgegaan van de huidige
verdeling van Buurt 5 in vier woongebieden
(zie kaartje pagina 17), elk met een eigen 
identiteit en een eigen kwaliteit. Ook het 
groene karakter van de buurt blijft belangrijk.
Een ander uitgangspunt is de wens om de 
verbinding met het Sloterpark te herstellen.
Hoewel de Thomas van Aquinostraat niet 
binnen de plangrenzen van de Confuciusbuurt
valt, is een voorschot genomen op een moge-
lijk opgewaardeerde route naar het park voor
fietsers en wandelaars. 
Zo vormt dit een vierde toegangsweg naar het
plein. 
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Buurt Type Aantal Categorie Gebruiksoppervlakte

Koppen Socratesstraat Woonwerkwoning 6 Dure koop 120 + 60 bedrijfsruimte

Kopblokken Descartesstraat Appartement/maisonette 24 Sociale huur 100

Blok bij Gerhardhuis Appartement 27 Sociale huur 75

Stroken Eengezinswoning 78:

55 Duur 120

23 Middelduur 100

Slotermeerlaan Appartement 36 Middelduur 90

Totaal buurt 171

Plein Type Aantal categorie Gebruiksoppervlakte

Lidl-blok (noordblok) Appartement 55 Sociale huur 70-85

Bierens de Haan (zuidblok) Appartement 26 Middelduur 70-85

Appartement 12 Duur 85-100

Maisonnette 10 Duur 100-120

Totaal plein 103

Programma woningbouw (indicatief)



Bomenstructuur 
De groenstructuur versterkt de verdeling van
Buurt 5 in vier woongebieden. Bij de vier 
straten die naar het Confuciusplein leiden is de
boomstructuur belangrijk. In deze straten
komen aan weerszijden van de rijbaan bomen
in een strak ritme, waarbij de bestaande
bomen gehandhaafd blijven. Deze boomstruc-
tuur wordt onderbroken bij het Confuciusplein.
Het plein heeft een zelfstandige boomstruc-
tuur. De aanwezige kastanjebomen op het
plein worden verplaatst en krijgen zo mogelijk
een nieuwe plek op het plein.

Veiligheid
Met het nieuwe stedenbouwkundig plan gaat
de Confuciusbuurt ingrijpend veranderen.
Daarbij moet ook goed nagedacht worden over
de veiligheid van de buurt Het concept steden-
bouwkundig plan is daarom door de politie
Amsterdam-Amstelland getoetst aan het
Politiekeurmerk Veilig Wonen. In deze planfase
gaat het om zaken als voldoende toezicht op
de openbare ruimte, het voorkomen van
onduidelijke beheersituaties en een heldere
verdeling in openbaar gebieden privé-terreinen.
Op al deze aspecten scoort het plan goed. 

Het toezicht vanuit woningen en voorzieningen
op de openbare ruimte is goed. De afsluitbare 

parkeerstraten in het laagbouwgebied zijn 
veilig en het plan heeft een duidelijke 
verdeling in privé-terreinen en openbare 
gebieden.

Uitwerking

Dit hoofdstuk beschrijft de uitwerking van het
stedenbouwkundig plan in drie gebieden. 
• Confuciusplein
• Woongebied 2 
• Immanuel Kanthof en A.H. Gerhardhuis
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Woningtypen
651 parkeerplaatsen

166 Appartementen

6 Woon-werk woningen

78 Eengezinswoningen

24 Grondgebonden appartementen / maisonettes

Nieuwe bomen

Nieuwe bomen

Bomen te rooien / verplaatsen

Bomen verplaatsen /rooien
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Uitwerking van de nieuwe gebouwen aan het plein 



Confuciusplein

Begrenzing van het plein
Op het Confuciusplein komen drie nieuwe
gebouwen: het Senecablok, een gebouw van
zes lagen op de plaats van de Senecaflat, het
Zuidblok, een gebouw geplaatst van vijf lagen
op de plaats van de huidige flat tussen de
Bierens de Haanstraat en het Confuciusplein en
het Noordblok, een gebouw tegen de huidige
supermarkt aan, langs de Socratesstraat. 
Door deze nieuwe gebouwen wordt het plein
beter herkenbaar. Het Noordblok vormt de
nieuwe noordelijke begrenzing van het
Confuciusplein. De pleinwand aan de westzijde
wordt gevormd door het bestaande gebouw
aan de Burgemeester Van Leeuwenlaan. 
De ruimte tussen de vier gebouwen is circa
veertig bij veertig meter. Aan de noordzijde
van het plein komt een paviljoen te staan.

Voorzieningen op het plein
Om het Confuciusplein komen er nieuwe voor-
zieningen, zoals de Immanuelschool, welzijns-
lokalen, een peuterspeelzaal, een diensten-
centrum voor ouderen met onder andere een
restaurant of café, een zorgsteunpunt en een
zorgdagcentrum. Bestaande voorzieningen
zoals de apotheek, de HOED (huisartsen onder
één dak) en het Griekse restaurant Plato 
kunnen een nieuwe ruimte aan het plein 
krijgen. De Immanuelschool en het diensten-
centrum worden in één gebouw gecombineerd. 

Gebouwen op het plein
De drie nieuwe gebouwen langs de rand van
het plein zijn straks dieper dan de huidige
flats. Hierdoor verbeteren de verhoudingen van
het plein.. Er komen publieke voorzieningen op
de begane grond en entrees aan het plein.
Hierdoor wordt het drukker op het plein.
Behalve een aantrekkelijke, open gevel naar
het plein hebben de blokken ook herkenbare
gevels aan de andere zijdes. De blokken zijn
alzijdig, dat wil zeggen alle gevels ogen als
voorkanten. Dit is mogelijk doordat de ge-
bouwen in de diepte een behoorlijke maat
hebben. Bij de uitwerking van de gebouwen
moet aandacht worden besteed aan de 
overgang tussen de maat en schaal aan de
pleinkant naar die van de kant van de buurt.
Ook met het verschil in sfeer tussen een 
levendig plein en een gemoedelijke woonbuurt
moet rekening worden gehouden in de uit-
werking. 

Per gebouw gelden bovendien de volgende
aandachtspunten. 
• Senecablok: Op de plaats van de huidige

Senecaflat worden de brede school en de
zorgvoorzieningen in één gebouw ge-
combineerd. Het gebouw bestaat uit twee
vleugels met aan een zijde het diensten-
centrum en aan de andere zijde de school.
De speelplaats ligt daar tussenin, iets ver-
hoogd op een halfverdiepte parkeerlaag. 
Het gebouw is zes lagen hoog aan de kant
van het plein. Daar zijn de onderste twee
verdiepingen bestemd voor voorzieningen en 
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de lagen daarboven bestemd voor verpleeg-
huiswoningen of -kamers. Alle entrees liggen
aan het plein. 

• Zuidblok: Aan de zuidzijde van het plein
komt een gebouw met op de begane grond
aan het plein commerciële ruimtes voor
onder andere de apotheek en de HOED (huis-
artsen onder één dak). Daarboven komen
vier lagen met appartementen. Omdat de
achterzijde de zonnige kant is en omdat
galerijen aan het plein niet wenselijk zijn,
vindt de ontsluiting plaats via portieken. 
Ook hier is sprake van een diep blok met
twee voorkanten. Aan de Bierens de
Haanstraat komen maisonnettes met een 

terras aan de voorzijde op een halfverdiepte
parkeergarage.

• Noordblok: Aan de noordzijde komt een
nieuw gebouw dat aansluit op de bestaande
portiekflat met de supermarkt. De Leibniz-
straat verandert in een hof met parkeer-
plaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn bereik-
baar vanaf de Descartesstraat. De gesloten
bebouwing vormt een front naar het plein.
Op de begane grond is ruimte voor een uit-
breiding van 500 m2 voor de supermarkt en
200 m2 commerciële ruimte op de hoek.
Daarboven komen vijf verdiepingen met
appartementen. Deze krijgen een ontsluiting
aan de achterzijde en een gemeenschappelijke
daktuin bovenop de supermarkt. De over-

gang naar de aangrenzende woonbuurt
wordt gemaakt met een lager deel dat
bestaat uit vier woonlagen met appartemen-
ten. Deze appartementen grenzen aan de
oostkant aan een groene zone.

• Paviljoen: Aan de noordzijde van het plein
komt een paviljoen dat het gebied verdeelt
in een verkeersruimte (Socratesstraat) en een
verblijfsruimte (Confuciusplein). Het maximaal
vier tot zes meter hoge gebouw heeft een
mooie, open gevel, zowel naar de straatkant
als richting het plein. Er is gelegenheid voor
een terras op het zuidwesten. Bij het archi-
tectonisch ontwerp van dit paviljoen moeten
oplossingen worden gevonden voor het uit
het zicht houden van bergruimtes, vuilnis en
bijvoorbeeld een keuken.

Toegang tot het plein
De pleinruimte is zo ontworpen dat uit de ver-
schillende richtingen het zicht óp het plein
wordt gestopt. Dit geldt voor de De Savornin
Lohmanstraat, de Burgemeester van Leeuwen-
laan en de Socratessstraat. De Thomas van
Aquinostraat wordt hieraan toegevoegd. 
Deze straat vormt voor fietsers en voetgangers
een belangrijke verbinding van plein naar park.
In een latere fase wordt het profiel van deze
straat nader uitgewerkt en wordt nadere 
invulling gegeven aan het gebied aan de oost-
kant van de Thomas van Aquinostraat.
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Inrichting van het plein
Het nieuwe Confuciusplein wordt aanzienlijk
kleiner dan het huidige plein. Hierdoor wordt
de ruimte intiemer en de verblijfskwaliteit 
groter. De publieke voorzieningen op de 
begane grond dragen hier aan bij. Bomen zijn
sfeerbepalend voor het nieuwe plein. Het plein
krijgt een zelfstandige bomenstructuur. 
Het plein wordt bestraat met een kwalitatief
hoogwaardig materiaal. Bovendien moet het
plein ’s avonds voldoende en aangenaam 
verlicht zijn. Tot slot komt er voldoende zit-
gelegenheid, met name aan de beschutte, 
zonnige kant van het plein. 

Deze uitgangspunten worden meegenomen bij
het inrichtingsplan voor de openbare ruimte,
dat in een latere fase wordt uitgewerkt.
Daarop vooruitlopend zijn voor het Confucius-
plein drie voorbeelden voor de inrichting
gemaakt:
• Carré: Op het plein komt een mooi half-

verhard of houten vlak waarin de kastanjes
zijn geplaatst in een carré. De bomen 
worden van onderen met spots verlicht,
zodat het ook 's avonds een prettige plek is.

• Dansvloer: De kastanjes worden verspreid
geplaatst, elk in een ovalen vlak dat met 
keitjes is bestraat. Om de stam van een 
aantal kastanjes komt een houten bank. 
Het paviljoen is deel van het ontwerp.

• Vijver: De bomen in de Thomas van
Aquinostraat worden doorgezet tot op het
plein. Daar ontstaat ruimte voor een vijver
met vissen. In de rand van de vijver zijn

banken, waar mensen kunnen genieten 
van de zon.

Parkeren rond het plein
Voor de Confuciusbuurt als geheel is sprake
van een afname van de parkeerdruk. Er komen
immers minder woningen terug dan er worden
gesloopt. Bovendien kunnen bewoners van een
groot deel van de nieuwe woningen op eigen
terrein parkeren. Maar de parkeerdruk direct
bij het plein wordt juist groter. Hier komen
namelijk meer appartementen (nu 58 straks 80)
en meer voorzieningen. Om de parkeerdruk op
het maaiveld te verminderen, komen er 
parkeervoorzieningen in twee van de drie
nieuwe gebouwen. In het Senecablok is ruimte
voor 75 parkeerplaatsen en in het Zuidblok
komen 28 parkeerplaatsen. 
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Parkeren nieuwe situatie

651 parkeerplaatsen

Gebouwd parkeren (139 plaatsen)

Parkeren eigen terrein (78 plaatsen)

Parkeren openbare ruimte (434 plaatsen

Laden / lossen
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Woongebied

Strokenverkaveling behouden
In het noordoostelijk deel van Buurt 5 (woon-
gebied 2) maken portiekflats plaats voor een-
gezinswoningen met privé-tuinen. Omdat er in
dit plandeel minder woningen worden
gebouwd dan gesloopt, is het mogelijk een
verkaveling te maken met ruimte voor 
openbaar groen, de belangrijkste drager van
de westelijke tuinsteden. Zo ontstaat tussen de
Descartesstraat en de Socratesstraat een ruim
opgezette wijk met veel grondgebonden
woningen, veel groen en met een hechte 
relatie tussen de woningen en de openbare
ruimte. 
In de Welstandsnota van stadsdeel Geuzenveld-
Slotermeer is aangegeven dat de oorspronkelijke
strokenverkaveling in deze buurt zeer waarde-
vol is. Daarom wordt hierop in de nieuwe 
verkaveling voortgeborduurd. De eengezins-
woningen worden rug aan rug in stroken
gebouwd met daartussen openbare groen-
stroken. De bouwblokken krijgen om en om
bijzondere kopbebouwingen. Daardoor is niet
de diepte van het open bouwblok beeld-
bepalend maar de veel smallere kop van de
strook. 
De helft van de woningen wordt via voetpaden
door het groen bereikt. Aan de voorzijde kan
de woning een veranda krijgen zodat de relatie
met het openbaar groen wordt versterkt. 
Bij de woningen aan de straatzijde is dit een
gevelstoep met bankje en een haag of gevel-
tuin. 



Groenstroken als gemeenschappelijke drager
Tussen de nieuwe woonblokken komen brede
groenstroken die aansluiten op de groene
ruimtes tussen de Descartesstraat en de 
Burgemeester Röellstraat. Om de verbinding
tussen de twee gebieden te maken, verdwijnt
de Descartesstraat tussen de Leibnizstraat en
de Immanuel Kanthof. 
De bejaardenwoningen aan de Descartesstraat
worden gesloopt. 
Door deze verbinding ontstaat tussen de
Socratesstraat en de Burgemeester Röellstraat 

één buurt met het openbaar groen als 
gemeenschappelijke drager. De groenstroken
worden ingericht met gras en (zoveel mogelijk
bestaande) bomen. In elke groenstrook is 
ruimte voor een bijzondere invulling zoals 
bijvoorbeeld een barbecueplaats, een drink-
fontein, een zandbak of een basketbalveldje.

Ontsluiting en parkeren
Bewoners van de eengezinswoningen kunnen
parkeren in een afsluitbare parkeerstraat 
achter de woningen. Doordat bij alle woningen
(behalve de appartementen in kopbebouwing)
op eigen terrein wordt geparkeerd, kan de 
verharding in de groenstroken beperkt blijven.
De straten zijn 4,5 meter breed, waarbij aan
één kant langs de stoep parkeerplaatsen
komen. De groenzone wordt uitgevoerd met
een hoge antiparkeerband. 
De parkeerplaatsen tussen de portiekflats ten
noorden van de Descartesstraat blijven gehand-
haafd, maar zijn in de toekomst bereikbaar
vanaf de Socratesstraat. Als de Burgemeester
Röellstraat een stadsstraat wordt, kunnen deze
parkeerplaatsen direct vanaf de Röellstraat
worden ontsloten.

Immanuel Kanthof en A.H. Gerhardhuis
Het programma voor het gebied van de
Immanuel Kanthof en het A.H. Gerhardhuis
bestaat uit de bouw van 5.500 m2 bedrijfs-
ruimte en minimaal 63 woningen. Dit is de 
opgave exclusief herontwikkeling van het 
hoofdgebouw van het Gerhardhuis. 

Nadere uitwerking van dit gebied vindt in een
later stadium plaats. Wel zijn er al enkele 
voorlopige ideeën.

Markante nieuwbouw
Voorlopig wordt uitgegaan van een markant
gebouw aan de rotonde van de Slotermeer-
laan. Hierbij wordt gedacht aan een bedrijfs-
verzamelgebouw van 4.500 m2 met daarboven
appartementen. Hiervoor zal de portiekflat aan
de oostzijde van de Immanuel Kanthof worden
afgebroken. 

Herontwikkeling A.H. Gerhardhuis
Het A.H. Gerhardhuis is volgens Woonzorg
Nederland en Antaris op termijn niet meer
geschikt voor ouderenzorg en is ook niet daar-
voor geschikt te maken. Dit betekent dat het
gebouw rond 2010 zijn zorgfunctie verliest. 
Als vervanging wordt op het Confuciusplein
een nieuwe intramurale voorziening gereali-
seerd. Bovendien komen verspreid over het
stadsdeel dienstencentra en ouderen(zorg)-
woningen. De hoofdvleugel van het Gerhard-
huis heeft cultuurhistorische betekenis. 
Daarom is het de bedoeling dat dit deel be-
houden blijft. Bij de herontwikkeling wordt
gekeken naar mogelijkheden voor (studenten)-
huisvesting en/of bedrijfsruimte. Om aan te
sluiten bij de open structuur van de nieuwe
woonbuurt wordt voorgesteld om de middelste
vleugel van het A.H. Gerhardhuis te slopen
zodat daar ruimte ontstaat voor nieuwbouw.
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Hoofdstructuuur openbare ruimte
651 parkeerplaatsen

Groenstroken

Bomenlanen

Uitgeefbare tuinen

Speelplaats school

Gevelstoep

Erfafscheiding

Speelplek 150m2 / 1200m2

Alternatief speelplek 1200m2

S

S
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3c Economisch 

programma
Het economisch programma voor de 
Confuciusbuurt bestaat uit een ingrijpende 
vernieuwing en uitbreiding van het oppervlak-
te bedrijfsruimte. Bovendien krijgen onder-
nemers intensieve begeleiding tijdens de 
vernieuwingsperiode.

Nieuwbouw
Op dit moment bevindt een groot deel van de
bedrijfsruimte in de Confuciusbuurt zich in de
plint van woongebouwen rond het Confucius-
plein. Ruim 4.000 m2 bedrijfsruimte zal als
onderdeel van de vernieuwing worden 
gesloopt. Dit wordt vervangen door ruim 
8.000 m2 commerciële ruimte en ruim 
10.000 m2 ruimte voor onderwijs en zorg-
voorzieningen. Zowel de school als de tweede-
lijns zorgvoorziening zijn belangrijk voor het
behoud van werkgelegenheid in het stadsdeel. 

Het onderstaande overzicht geeft een uit-
splitsing van de ruim 18.000 m2 oppervlakte
bedrijfsruimte die in het gebied zal komen.

Accountmanagement
De vernieuwing heeft ingrijpende consequen-
ties voor de zittende bedrijven: herhuisvesting,
onzekerheid over de toekomst, bereikbaarheid,
overlast. Om ondernemers hierin bij te staan,
hebben stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en 
de betrokken corporaties een accountmanager
aangesteld. De accountmanager is een 
belangrijke informatiebron voor de onder-
nemers. Hij heeft persoonlijk contact met hen
en adviseert de ondernemers bij alles op het
gebied van de vernieuwingsoperatie. 
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Omschri jv ing Oppervlakte Oppervlakte Totaal

commercieel voorzieningen

6x Woon/werkwoningen 360 m2

Paviljoen Confuciusplein 300 m2

Zuidblok (Bierens de Haanstraat) 1.400 m2

Noordblok (incl. uitbreiding Lidl) 700 m2

Immanuel Kanthof 4.500 m2

A.H. Gerhardhuis 1.000 m2

Intramurale voorzieningen op Confuciusplein (incl. Dienstencentrum) 6.260 m2

Immanuelschool (incl. welzijnslokalen) 3.790 m2

Totaal 8.260 m2 10.050 m2 18.310 m2

Bedrijfsruimte nieuwe situatie

commerciële ruimten

woon-werkwoningen

zorgcentrum

brede school



3d Richtlijnen voor de

bouwplanontwikkeling

(Welstandsparagraaf)

Bouwplannen dienen te voldoen aan redelijke
eisen van welstand. Wat deze eisen zijn staat
beschreven in de Welstandsnota Geuzenveld-
Slotermeer. In vernieuwingsgebieden zoals
Buurt 5 kunnen de welstandscriteria niet 
worden gebaseerd op de bestaande ruimtelijke
context. Voor deze “gebieden in verhevigde
ontwikkeling” moeten de welstandscriteria
worden afgeleid uit de op te stellen plan-
producten voor het gebied. Deze criteria 
moeten zijn vastgesteld voordat de concrete
bouwplannen worden ontwikkeld zodat de
architecten en opdrachtgevers bekend zijn met
het toetsingskader. Voor de stedelijke ver-
nieuwingsgebieden betekent dit dat de 
welstandscriteria bepaald worden in het 
uitwerkingsplan en na vaststelling worden 
toegevoegd aan de Welstandsnota. De wel-
standscriteria voor de Confuciusbuurt zijn
gespecificeerd voor drie deelgebieden binnen
het uitwerkingsplan. Het eerste deelgebied is
de bebouwing rondom het Confuciusplein. 
Het tweede deelgebied betreft de woonbuurt
met strokenbouw ten noorden van de
Socratesstraat. Het derde deelgebied is de 
bijzondere bebouwing langs de Slotermeerlaan
en het Immanuel Kanthof waaronder het
Gerhardhuis. Ieder deelgebied heeft een 

karakteristieke bouwhoogte en kent een eigen
ruimtelijke en architectonische identiteit.
Het stedenbouwkundig plan en de richtlijnen
van de bouwplanontwikkeling zijn opgesteld
naar de huidige inzichten en behoeften.
Uitvoering van het plan is voorzien in de 
periode 2005 tot 2012. Gewijzigde behoeften
en inzichten kunnen aanleiding zijn het plan
(op onderdelen) aan te passen.

Voor de Confuciusbuurt gelden de volgende
welstandscriteria:

Ligging
• Drie bouwblokken worden toegevoegd aan

de bestaande bebouwingsstructuur van woon-
blokken en straatwanden. Samen met een
nieuw paviljoen op het plein en de te hand-
haven bebouwing langs de Van Leeuwenlaan
vormen deze bouwblokken een nieuw ensemble.

• De drie bouwblokken zijn in onderlinge
samenhang geplaatst volgens een ritmische
compositie. Er wordt daarbij onderscheid
gemaakt tussen gebouwen die bestaande
bouwblokken afronden en nieuwe bouw-
blokken met een eigen ritmische compositie.

• Het paviljoen en de nieuwe bouwblokken
(het Senecablok en het zuidblok) liggen vrij
in de ruimte. Het bouwblok aan de noord-
zijde van het plein (het noordblok) vormt de
afronding van het ebstanade bouwblok aan
de Burgemeester Van Leeuwenlaan.

• De gebouwen dienen als oriëntatiepunt en
markeren het Confuciusplein als een belang-
rijke plek in de wijk.

• De ritmische compositie vormt een samen-
spel met het grijze, groene en blauwe net-
werk (op schaalniveau van de bouwblokken
het daarbij om ontsluitingswegen en paden
alsmede het speelplein, de binnentuinen en
overgangen naar het Confuciusplein en het
Sloterpark).

• Verbijzonderingen op hoeken is mogelijk mits
het past in de compositie van het geheel.
Eventuele aan- of uitbouwen en bijgebouwen
zijn ondergeschikt

Massa
• Massaopbouw is per ensemble eenduidig en

zorgvuldig gecomponeerd. Rust en regelmaat
is opnieuw het uitgangspunt, waarbij
gezocht wordt naar een harmonieus even-
wicht tussen bestaande en nieuwe bebou-
wing.

• Functionele diversiteit (bijvoorbeeld onder-
scheid tussen winkel en woning) is motief
voor onderscheid in massaopbouw

• Vrijstaande bebouwing heeft een individuele
massaopbouw met een expressieve hoofd-
vorm

• De overgang naar de openbare ruimte wordt
door het gebouw zelf vormgegeven. Blinde
gevels en achterkanten moeten vermeden
worden, vooral op de begane grond.
Eventuele buitenruimtes zijn onderdeel van
het gebouw (voorhof, dakterras, patio, balkon,
enzovoorts). 

• Bij het Senecablok en het zuidblok moeten
blinde gevels en achterkanten vermeden
worden, vooral op de begane grond. 
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De differentiatie van de gevels ontstaat door
de aansluiting op de omliggende bebouwing.
Het Senecablok heeft een duidelijk herken-
bare entreezijde aan de westzijde grenzend
aan het Confuciusplein. Een grote entreehal
of een poort ontsluit aan deze zijde de
school. Aan de oost- en zuidzijde sluit het
aan op de omliggende laagbouw. Het zuid-
blok moet aan de noordzijde, aan het
Confuciusplein, een publieke uitstraling 
krijgen. Aan de zuidzijde moet het aansluiten
op de woonsfeer van de aangrenzende 
laagbouwbuurt. 

• Het noordblok kent op de begane grond aan
de zuidzijde een representatieve en publieke
uitstraling. De oostzijde van het blok sluit
aan op de aangrenzende laagbouw.

• Het paviljoen kent geen achterkanten en
heeft alzijdig georiënteerde representatieve
gevels.

• Het onderscheid tussen openbare en private
ruimten wordt geformaliseerd door het aan-
brengen van overgangselementen.
Afhankelijk van de situatie kunnen deze
overgangselementen verschillende vormen
aannemen; niveauverschillen, stoepen, 
lage muren, hekken, tuinmuren enzovoorts. 
De overgangselementen spelen vaak een
belangrijke rol in het straatbeeld. Zij worden
in samenhang met de bebouwing en het
straatbeeld ontworpen. Uitgangspunt is een
hiërarchische geleding van bouwvolumes. 
Er moet een duidelijk afleesbaar verschil zijn
tussen de eenvoudige hoofdmassa’s van de
bouwblokken en de overgangselementen

zoals bijvoorbeeld entreepartijen, trappen,
lage tussenbouwen, hekken, luifels en 
balkons.

• Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en dak-
opbouwen zijn, indien van toepassing,
ondergeschikt en bij voorkeur meeontworpen
door de architect en passen in de architec-
tuur van het hoofdgebouw.

• De drie afzonderlijke bouwblokken kennen
een eigen maximale bouwhoogte. Het Noord-
blok en het Senecablok kunnen maximaal zes
bouwlagen hoog worden. Het Zuidblok vijf
bouwlagen. Het paviljoen is maximaal één
bouwlaag hoog.

• Minimaal twee architecten worden geselec-
teerd zodat er een zeker mate van differen-
tiatie gegarandeerd is. Een goede onderlinge
afstemming is onontbeerlijk om de ruimtelij-
ke samenhang binnen het ensemble te
garanderen.

Detaillering
• Gestreefd wordt naar een kwalitatief hoog-

waardig, maar ‘rustige’ architectonisch beeld
dat als achtergrond dient ter ondersteuning
van de ruimtelijke differentiatie in de open-
bare ruimte.

• Differentiatie van het architectonische beeld
kan worden bereikt door een sterk geo-
metrische gevelcompositie met aandacht 
voor verbijzonderingen in de vorm van
erkers, balkons, trappenhuizen, entree-
partijen waarmee ook uitdrukking gegeven
kan worden aan de verschillende functies in
de bouwblokken.
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• Ritmiek door middel van patroon van 
repeterende kozijnindelingen, balkons,
schoorstenen, entreepartijen, trappenhuizen,
hijsbalken etc.

• De detaillering is sober en zakelijk.

Materiaal en kleurgebruik
• De materiaaltoepassing rond het Confucius-

plein wijkt af van de omliggende buurten. 
De hoofdmassa is van een steenachtig 
materiaal mogelijk aangevuld met glazen,
houten en metalen gevelbekleding. De gevels
krijgen een zakelijke architectuur, waarbij de
gebouwen een open, publieke uitstraling
hebben. Kleur wordt slechts terughoudend
toegepast, bij voorkeur gerelateerd aan de
kleureigenschappen van het toegepaste
materiaal. Luifels en pergola’s worden als
toegevoegde elementen vormgegeven. 

Overige
• GSM-installaties, schotelantennes, 

KTA schakelkasten etc. worden zoveel 
mogelijk geïntegreerd in het ontwerp

• Ruimte voor reclame-uitingen dienen mee-
ontworpen te worden, zie ook sneltoets-
criteria

• Entree’s van parkeergarages moeten op of
achter de rooilijn gerealiseerd worden.

• Hellingbanen en inritafsluitingen in de 
openbare ruimte zijn uitgesloten.
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4a Fasering 

herhuisvesting 
Om de vernieuwing van de Confuciusbuurt
mogelijk te maken worden er woningen 
gesloopt. De bewoners van die woningen 
moeten verhuizen. In totaal gaat het om 
ongeveer vierhonderd huishoudens. In de
buurt komen 274 nieuwbouwwoningen, 
waarvan 38 procent in de sociale huursector. 
Dit betekent dat ongeveer honderd huis-
houdens kunnen terugkeren in de directe
omgeving. Voor de overige driehonderd 
huishoudens moet herhuisvesting elders
plaatsvinden. Bij de behandeling van de nota
Richting Parkstad 2015 heeft de stadsdeelraad
bepaald dat alle bewoners die dat willen 
herhuisvesting krijgen in het eigen stadsdeel.
Om dit mogelijk te maken is de herhuisvesting
en sloop in drie fasen verdeeld. 
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4 Herhuisvesting

Fasering van de herhuisvesting

1ste fase start herhuisvesting 2005

2e fase start herhuisvesting 2006/2007

3e fase start herhuisvesting 2009

plangebied 87.139 m2



4b Beeld van de 

herhuisvestingsopgave
Woonbond Advies heeft in opdracht van 
Far West en Ymere onderzoek gedaan naar de
huishoudsamenstelling en verhuiswensen van
de zittende bewoners in panden die gesloopt
worden. In het onderstaande overzicht treft u
daarvan een samenvatting aan.

Herhuisvestingsopgave Descartesstraat
Van de huishoudens in de Descartesstraat
heeft 49 procent kinderen. Het gemiddeld aan-
tal kinderen van een tweeoudergezin is drie,
maar er zijn uitschieters met zes en zelfs
zeven kinderen. Van de hoofdbewoners in de
Descartesstraat is 57 procent jonger dan 
44 jaar. Vijftien procent is ouder dan 65 jaar. 
Een overgrote meerderheid van de bewoners
in de Descartesstraat (87 procent) opteert voor
een andere huurwoning in Buurt 5. Als dat niet
mogelijk is, kiest 43 procent voor een woning
elders in Amsterdam en 22 procent elders in
het stadsdeel. Dertien procent kiest voor een
woning buiten de stad. 34 Procent van de
huishoudens heeft behoefte aan een drie-
kamerwoning en 43 procent zoekt een vier

kamerwoning Het aandeel grote gezinnen is
groot; negentien procent heeft behoefte aan
een vijfkamerwoning. 
In de eerste fase moeten zo’n 125 huishoudens
een andere woning vinden. Binnen de buurt
zijn in deze fase nog geen vervangende 
woningen beschikbaar. Dit betekent dat men
vooral aangewezen is op de bestaande
woningvoorraad in het stadsdeel en elders. 

Herhuisvestingsopgave Confuciusplein
Op het Confuciusplein is de situatie beduidend
anders. Hier wonen veel meer ouderen: 
77 procent van de hoofdbewoners is ouder
dan 55 jaar. Slechts veertien procent van de
huishoudens heeft één of meer kinderen. 
De bewoners zijn gehecht aan hun buurt. 
Ruim negentig procent geeft aan graag in
Buurt 5 te willen terugkeren (in oudbouw of
nieuwbouw). Als dit niet mogelijk is, kiest 
41 procent voor een woning elders in
Amsterdam en veertien procent voor woning in
de regio. 64 Procent heeft behoefte aan een
driekamerwoning en 27 procent wil een 
vierkamerwoning. 
De vernieuwing van het Confuciusplein leidt
dus vooral tot een herhuisvestingsopgave van 

oudere één- en tweepersoonshuishoudens. 
In de eerste fase (sloop Bierens de Haanflat)
blijft het aantal te herhuisvesten huishoudens
tot tien beperkt. In de tweede fase gaat het
om de herhuisvesting van de bewoners uit de
Senecaflat. Voor hen bestaat deels de mogelijk-
heid door te schuiven naar de nieuwbouw die
in de eerste fase zal worden gerealiseerd.
Onderdeel hiervan is een aantal specifiek voor
ouderen geschikte woningen. De resterende
herhuisvestingsopgave op het Confuciusplein is
beperkt en oplosbaar.

Maatwerk bij herhuisvesting
De ervaring binnen Parkstad leert dat gemid-
deld zo’n vijftig tot zeventig procent van de
huishoudens in het eigen stadsdeel wil blijven.
Dit betekent een herhuisvestingsopgave binnen
het stadsdeel van zo’n honderd huishoudens
per fase. Jaarlijks komen binnen het stadsdeel 
ongeveer vijfhonderd woningen vrij door
mutatie. Dit biedt in principe voldoende ruimte
om de herhuisvesting mogelijk te maken. 
Een knelpunt is het aantal grote gezinnen dat
moet verhuizen. Met extra begeleiding en inzet
verwacht Ymere ook deze huishoudens binnen
de gestelde termijn van één tot anderhalf jaar 
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Huishoudsamenstel l ing Descartestraat  Confuciusplein

( totaal  315 huishoudens) ( totaal  53 huishoudens)

Alleenstaand 31 % 45 %

2 of meer volwassenen zonder kind 16 % 41 %

2 of meer volwassenen met kinderen 31 % 9 %

1 volwassenen met kinderen 18 % 5 %

 



te kunnen herhuisvesten. In de tweede fase
(herhuisvesting eind 2006 - 2008) komt de 
eerste nieuwbouw in de buurt beschikbaar en
is voor een deel van de huishoudens door-
stroom naar een nieuwbouwwoning mogelijk.
De corporaties hebben toegezegd per project
maatwerk te zullen leveren. Per plangebied
komt er een plan van aanpak en er wordt
regelmatig gerapporteerd over de voortgang.
Na afloop organiseren de corporaties een
tevredenheidsonderzoek onder de bewoners
die zijn verhuisd.

4c Sociaal Plan Parkstad
De rechten van bewoners die vanwege stedelij-
ke vernieuwing moeten verhuizen, zijn vastge-
legd in het Sociaal Plan Parkstad. Hierin is
vastgesteld dat deze bewoners de SV-status
krijgen; zij zijn stadsvernieuwingsurgent en
hebben daardoor voorrang op andere kandida-
ten op de woningmarkt. Tevens ontvangt elk
huishouden een bijdrage van 1 4.500,- in de
verhuiskosten. Ook krijgen SV-urgenten voor-
rang bij de toewijzing van een sociale huur-
woning in de nieuwbouw binnen het ver-
nieuwingsgebied. SV-urgenten mogen boven-
dien gebruikmaken van de spijtoptanten-
regeling. Dat betekent dat bewoners die 
hebben gekozen voor herhuisvesting buiten
het stadsdeel en daar naderhand spijt van heb-
ben, dat binnen een jaar na de verhuizing kun-
nen aangeven bij de oude corporatie. Zij krij-
gen dan de mogelijkheid om binnen drie jaar
op basis van de oude woonduur te reageren
op vrijkomende huurwoningen in het stads-
deel. Bewoners die daaraan behoefte hebben,
krijgen extra begeleiding van de corporaties bij
het vinden van een andere woning. Vooral
ouderen maken van deze regeling gebruik.
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januari-februari 2005
inspraakperiode

februari-april 2005
besluitvorming Ymere, Far West en stadsdeel

mei-juni 2005
besluitvorming in Bestuurlijk Overleg Parkstad
en B&W Amsterdam

1 april 2005
peildatum fase 1 herhuisvesting

januari 2005
start uitvoeringsfase:
a. bouwplan Zuidblok (Bierens de Haan)
b. bouwplan Noordblok (Lidl)
c. bouwplan Descartestraat 1e fase
d. maaiveldontwerp

2e kwartaal 2006
sloop Bierens de Haanblok

3e kwartaal 2006
start bouw zuidblok (Bierens de Haan)
sloop 1e fase Descartesstraat

4e kwartaal 2006
start ontwikkeling bouwplan Senecablok
start herhuisvesting Senecablok
start herhuisvesting Descartesstraat 2e fase
start herhuisvesting Immanuel Kanthof

eind 2007
oplevering zuidblok
oplevering noordblok
oplevering Descartesstraat 1e fase

medio 2008
sloop Senecaflat
sloop Descartestraat 2e fase

eind 2008
start bouw Senecablok
start bouw Descartesstraat 2e fase

begin/medio 2010
oplevering Senecablok
oplevering Descartesstraat 2e fase

medio 2010
herhuisvesting Gerhardhuis

eind 2010
start verbouwing Gerhardhuis incl. sloop

2012
oplevering Gerhardhuis
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6 Interim beheer

Bereikbaarheid
De Confuciusbuurt moet goed bereikbaar 
blijven. Bewoners, ondernemers en andere
gebruikers van de openbare ruimte onder-
vinden direct hinder van het afsluiten van 
straten, fietspaden en stoepen. Met name in de
gebieden waar veel ouderen wonen en waar
veel (commerciële) voorzieningen zijn, is het
van belang dat omleidingen goed begaanbaar
blijven. Controle op de begaanbaarheid van de
omleidingen moet regelmatig gebeuren. 

De ervaring leert namelijk dat eenmaal aan-
gelegde omleidingen snel vervallen tot moeilijk
begaanbare routes. 

Leefbaarheid
Leefbaarheid in een buurt kan worden uit-
gedrukt met de termen 'heel, schoon en veilig'.
Om de leefbaarheid op peil te houden, werken
de partners op buurtniveau samen in de
Steunpunten Leefbaarheid & Veiligheid. 
Deze steunpunten registreren signalen van
bewoners, ondernemers en gebruikers op 
vastgestelde criteria. Als dat nodig is, wordt
direct actie ondernomen. Er zijn specifieke
maatregelen om de buurt heel, schoon en 
veilig te houden, zoals het aanstellen van huis-
meesters of het uitvoeren van extra veeg-
beurten. 
Het is belangrijk is dat woningen die niet
meteen worden gesloopt in redelijke staat 
blijven en dat er geen verloedering optreedt.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de
corporaties dit willen bereiken. 

De stedelijke vernieuwing in de Confuciusbuurt is een zaak van lange
adem. De komende jaren staan in het teken van sloop- en bouwwerk-
zaamheden. Dit betekent een grote druk op de leefbaarheid en veiligheid 
in de buurt. Om de leefbaarheid en de sociale samenhang in deze periode
te behouden, zijn extra maatregelen noodzakelijk. Tevens moet de 
toegankelijkheid en veiligheid in het gebied gegarandeerd blijven. 
Tenslotte is het na oplevering van de woningen nodig te investeren in een
nieuwe sociale samenhang. Al deze activiteiten vatten we samen onder 
het begrip 'interim beheer'. Interim beheer bestaat uit een combinatie van
fysieke maatregelen, zoals extra schoonmaakacties, en sociale activiteiten. 
De belangrijkste aandachtspunten zijn bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid, communicatie, handhaving, sociale cohesie en participatie op
wijkniveau. Deze aandachtspunten worden hieronder toegelicht.

 



Binnen de stedelijke vernieuwing kan kunst
een belangrijk middel zijn om de leefbaarheid
te vergroten. Bijvoorbeeld door het toepassen
van (tijdelijke) kunst in de openbare ruimte of
in de architectuur. Ook kan worden gedacht
aan ruimte voor tentoonstellingen en het 
inzetten van kunst voor het markeren van de
mijlpalen van het vernieuwingsproces.

Veiligheid
Tijdens de vernieuwingsoperatie moet zowel de
objectieve als de subjectieve veiligheid goed
blijven. Dit gebeurt via het wijkveiligheidsplan.
Ook is er extra toezicht nodig in de omgeving
van bouwterreinen.

Communicatie
Communicatie over de werkzaamheden is een
vereiste. Werkzaamheden moeten tijdig worden
aangekondigd, maar vertragingen ook.
Bewoners, ondernemers en bezoekers van de
vernieuwingsgebieden hebben er recht op te
weten waarom er vertraging is ontstaan.
Goede communicatie rondom werkzaamheden
versterkt het draagvlak. 

Handhaving
Om de buurten tijdens de stedelijke vernieu-
wing leefbaar te houden, is gerichte hand-
having noodzaakzakelijk. Bovenop het reguliere
niveau van handhaving moet er extra hand-
having plaatsvinden, zowel rondom de bouw-
terreinen als richting de bewoners. Stedelijke
vernieuwing brengt immers een verhoging van
het aantal verhuisbewegingen op gang en dat
leidt tot een toename van grofvuil en huisvuil. 

Sociale cohesie en participatie
Versterking van de sociale cohesie in een buurt
wordt bereikt als bewoners dezelfde taal 
spreken taal en elkaar (her)kennen. Wanneer zij
normen en waarden delen, zich verantwoorde-
lijk voelen voor de omgeving en betrokken zijn
bij projecten (participatie). Het interim beheer
richt zich niet alleen op huidige bewoners,
maar ook op nieuwe buurtgenoten. Zij moeten
zich welkom voelen. Met het arriveren van de
nieuwe bewoners is het noodzakelijk te werken
aan nieuwe sociale verbanden. In samen-
werking met het opbouwwerk zullen hiervoor
activiteiten worden bedacht. In overleg met
bewoners zal een activiteitenplan worden
opgesteld.
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Interim Beheer

Soort  van aanpak in complex Verbeteren wooncomfort Planmatig onderhoud Extra aandacht  leefbaarheid

Aanpak binnen 5 jaar (sloop of renovatie) Nee Nee, alleen klachtenonderhoud Ja 

Aanpak tussen 5 en 10 jaar (sloop of renovatie) Nee Beperkt planmatig onderhoud geen vervanging bouwdelen Ja 

Aanpak over meer dan 10 jaar Ja, maar beperkt Ja Nee

Geen aanpak te verwachten Ja Ja Nee



7a Bij de opstelling van

het uitwerkingsplan 
De bewoners, omwonenden en ondernemers
van de Confuciusbuurt zijn op een bijzondere
manier betrokken bij het opstellen van dit 
uitwerkingsplan. Daardoor heeft een zeer groot
deel van de betrokkenen kennis kunnen nemen
van de plannen en zijn of haar mening erover
kunnen geven. Centraal in deze aanpak ston-
den twee laagdrempelige activiteiten: een
actieweek in juni 2004 en een tentoonstelling
in oktober 2004. Voor deze aanpak is gekozen
omdat niet iedereen goed uit de voeten kan
met formele vergaderingen. Naast de laag-
drempelige activiteiten gericht op de hele
buurt, is gewerkt met een toetsgroep. 
Deze groep bestond uit een aantal bewoners
en ondernemers uit de buurt die in drie bijeen-
komsten over de verschillende planonderdelen
hebben meegedacht. 

Plan van aanpak
Conform de participatieverordening van het
stadsdeel heeft de stadsdeelraad het plan van
aanpak Participatie Confuciusbuurt vastgesteld.
In dit plan is aangegeven op welke wijze
belanghebbenden bij de planontwikkeling 
worden betrokken. Tot de belanghebbenden
behoren huidige bewoners, omwonenden en

ondernemers. Binnen deze groepen zijn
allochtonen en jongeren als speciale aan-
dachtsgroepen aangegeven. Het participatie-
traject is in opdracht van Far West, Ymere en
het stadsdeel uitgevoerd door het Rotterdamse
bureau Início in samenwerking met het 
stedenbouwkundig ontwerpbureau Inbo. 
Voordat een definitief plan van aanpak werd
opgesteld heeft Início gesprekken gevoerd met
een aantal sleutelfiguren in de buurt. Hiertoe
behoorden bewoners, ambtenaren waaronder
de buurtconciërges, buurtregisseurs, opbouw-
werk en de huisartsen op het Confuciusplein.
Er is gekozen voor een laagdrempelige vorm
van participatie, om te proberen jongeren en
allochtonen te bereiken. In een toetsgroep
nemen vooral mensen zitting die zich redelijk
thuis voelen in een vergadercultuur. Om ook
andere groepen te betrekken, werd ervoor
gekozen ook naar buiten te treden door middel
van diverse acties en een tentoonstelling.

Toetsgroep
De leden van de toetsgroep zijn persoonlijk
benaderd met de vraag om hierin plaats te
nemen. De toetsgroep bestond uit een aantal
bewoners en omwonenden (voornamelijk
representanten van bewonerscommissies) en
een aantal ondernemers. Uiteindelijk hebben
ongeveer vijftien personen (vast) zitting 
genomen. De toetsgroep heeft tijdens drie 

bijeenkomsten meegedacht over de mogelijke
inrichting van de buurt.
De eerste bijeenkomst van de toetsgroep
bestond uit een wandeling door de buurt.
Hierbij werd aangegeven wat de goede en
slechte punten waren en welke ideeën er leven
voor de toekomst. Verder is er meegedacht
over punten als parkeren, speelgelegenheid en
de gewenste woonsfeer. Tijdens de tweede 
bijeenkomst werd aan de hand van een
maquette gereageerd op een conceptuitwer-
king van het stedenbouwkundig plan.
Aandachtspunten die hierbij naar voren 
kwamen waren de uitstraling van het
Confuciusplein, de ouderenwoningen bij het
A.H. Gerhardhuis, de veiligheid van met name
de groenstrook van het plein naar het park en
de positie van de bejaardenwoningen langs de
Descartesstraat. De voorkeur ging uit naar een
groen plan. Een deel van de tijd werd ook
besteed aan de invulling van de actieweek 
(zie hieronder). Bij de derde bijeenkomst van
de toetsgroep werd het definitieve stedenbouw-
kundig ontwerp besproken, waarin de eerdere
opmerkingen van de toetsgroep en actieweek
waren verwerkt. In dit plan had de nieuwbouw
zijn definitieve plek gekregen, waren de ideeën
voor het plein geconcretiseerd en was de 
fasering van de herhuisvesting en sloop in-
gevuld. In het algemeen blijkt er een groot
draagvlak voor het ontwerp te zijn. 
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Actieweek
De week van 21 t/m 26 juni 2004 werd
bestempeld als actieweek. Tijdens die week is
een groot aantal mensen gevraagd naar hun
mening over de nieuwe plannen voor de
Confuciusbuurt. Gesprekken hebben plaats-
gevonden met bewoners en ondernemers,
ouderen en jongeren, allochtonen en autoch-
tonen, groepen en individuen, huurders en
kopers. Ruim 250 mensen zijn op deze manier
bereikt. Tijdens de actieweek werden zij in hun
eigen woon- en leefomgeving opgezocht.
Ontmoetingen hebben plaatsgevonden bij de
apotheek, in het restaurant, bij mensen thuis,
bij het Buurtsteunpunt, bij speeltuintjes, in de

Dock-bus en de Ster-bus, tijdens het SOS-
spreekuur, in winkels of gewoon op straat. 
Op zaterdag 26 juni is als afsluiting van de
actieweek een kleine informatiemarkt geor-
ganiseerd op het Confuciusplein. Centraal op
het plein stonden twee marktkramen waar
bewoners informatie konden krijgen over de
vernieuwingsplannen. 

Tentoonstelling
Als afsluiting van het participatietraject is het
concept uitwerkingplan in oktober 2004 nog
een keer aan alle bewoners en ondernemers
gepresenteerd. Hiervoor is een tentoonstelling
ingericht in een van de leegstaande bedrijfs-

ruimten aan het Confuciusplein. Aan de hand
van informatiepanelen en een maquette 
werden de plannen uiteengezet. Bovendien
werden mensen uitgenodigd hun reactie te
geven. Medewerkers van Far West, Ymere en
het stadsdeel waren aanwezig om vragen over
de herstructurering te beantwoorden. 
Ruim 150 mensen bezochten de tentoonstelling. 
De ondernemers zijn op een aparte avond
geïnformeerd over het ontwerp. Daarbij werd
vooral ingegaan op onderwerpen die specifiek
voor ondernemers van belang zijn.
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Reacties
De reacties op het concept uitwerkingsplan
tonen de betrokkenheid van de bewoners en
ondernemers bij hun buurt. Men heeft een 
duidelijk beeld van wat er goed is en wat er
schort aan de buurt. Tijdens de bijeenkomsten
van de toetsgroep, tijdens de actieweek en 
tijdens de tentoonstelling zijn diverse onder-
werpen aan de orde gekomen. In het algemeen
is men blij dat er (eindelijk) iets gaat gebeuren
in de buurt. In het verleden is al vaker gewerkt
aan vernieuwing van de buurt, maar die 
plannen zijn nooit uitgevoerd. Het nu ge-
presenteerde plan valt dan ook in goede aarde.
De buurt is ervan overtuigd dat er daad-

werkelijk iets moet gebeuren. Bovendien 
kunnen de mensen zich over het algemeen 
vinden in de hoofdlijnen: een meer diverse
samenstelling van de wijk en aanpak van het
plein. De plannen voor meer laagbouw worden
gesteund en het nieuwe Confuciusplein met de
uitgebreide (buurt)voorzieningen zien velen als
een goede ontwikkeling. Kritiek is er op het
feit dat er meer sociale huurwoningen worden
gesloopt dan er terugkomen. Ook waren er
veel vragen over de herhuisvesting, de 
fasering van de sloop en over de parkeer-
problematiek. Bovendien waren er kritische
opmerkingen over eerdere plannen voor het
Confuciusplein die niet doorgingen.

Communicatie
De bewoners van Buurt 5 zijn met de
Vernieuwingskrant Buurt 5 actief geïnformeerd
over het uitwerkingsplan. De plannen zijn
eveneens op de website www.buurt5.nl te
bekijken. Voor de aankondiging van de 
tentoonstelling is een bewonersbrief verstuurd
en een advertentie in de Westerpost geplaatst.
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7b Tijdens de 

uitvoeringsfase 
Ook tijdens de uitvoeringsfase zullen stadsdeel
en corporaties de buurtbewoners en andere
betrokkenen tijdig en duidelijk informeren.
Daarnaast krijgen buurtbewoners en andere
betrokkenen ook in deze fase gelegenheid om
te participeren. 

Uitvoeringsplan
In aansluiting op de toetsgroep die meedacht
over het uitwerkingsplan kunnen belang-
hebbenden nu meedenken over het uit-
voeringsplan. Het gaat daarbij om het ontwerp
van de woningen en de inrichting van de
openbare ruimte. De participanten kunnen 
suggesties en ideeën voor de ontwerpen
inbrengen. Het stadsdeel en de corporaties
bekijken vervolgens op welke manier de 
voorstellen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen
worden. De communicatie verloopt via nieuws-
brieven, bijeenkomsten en de website.

Uitvoeringsfase

Informatievoorziening
Tijdens de uitvoeringsfase is een van de
belangrijkste opgaven om bewoners en andere
betrokkenen voortdurend op de hoogte te hou-
den van de planning van de werkzaamheden,
de te verwachten overlast en de maatregelen
om de buurt bereikbaar, leefbaar en veilig te
houden. Dit gebeurt via bewonersbrieven,
informatieborden ter plaatse en de website.
Speciale aandacht is er voor bewoners die hun
huis uit moeten. Zij krijgen uiterlijk anderhalf
jaar voor de sloopdatum informatie over de
planning van de sloop. Bewoners kunnen vanaf
die tijd terecht bij een vast contactpersoon van
de corporatie. Deze contactpersoon komt op
huisbezoek en geeft informatie, hulp en bege-
leiding bij het zoeken naar een nieuwe woning. 

Voor vragen en klachten rondom herhuis-
vesting kunnen bewoners verder terecht bij
het spreekuur dat de woningbouwcorporatie in
de buurt zal houden. 

Meldpunt overlast
Om overlast zo snel mogelijk te kunnen aan-
pakken, komt er bij het Steunpunt Leefbaar-
heid & Veiligheid een meldpunt waar bewoners
en ondernemers terecht kunnen met klachten.
De voortgang van de afhandeling van de
klacht wordt teruggekoppeld naar de klager en
indien relevant naar de rest van de buurt. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld via de website. Van de
binnengekomen klachten en de afhandeling
wordt maandelijks een rapport gemaakt. 
Dit rapport bespreken stadsdeel en corporaties
met een buurtpanel. Gezamenlijk wordt dan
gekeken of er nieuwe of andere maatregelen
nodig zijn. 

Buurtpanel
Er komt een buurtpanel dat meedenkt over
manieren om de buurt leefbaar, bereikbaar en
veilig te houden. Dit panel bespreekt onder
andere de hierboven genoemde rapportage
over de afhandeling van klachten. Na vast-
stelling van het uitwerkingsplan door de stads-
deelraad zullen bewoners en ondernemers
worden benaderd om deel te nemen aan het
buurtpanel.

42

Participatie

 





Colofon

Het uitwerkingsplan Confuciusbuurt is 
opgesteld in opdracht van stadsdeel
Geuzenveld-Slotermeer en de corporaties 
Far West en Ymere.
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