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Licht, lucht en ruimte… dat waren

de idealen die vijftig jaar geleden

de bewoners uit de overvolle

binnenstad naar Buurt 5, het zuid-

westelijke deel van Slotermeer in

Amsterdam-West, moesten trekken.

En ze kwamen graag. Zowel in de

laagbouw als in de hoogbouw 

hebben mensen altijd met plezier

gewoond. Maar sinds de jaren

tachtig is er wel veel veranderd, 

net als in andere na-oorlogse woon-

wijken. De bewonerssamenstelling,

de sfeer... Veel bewoners die meer

gingen verdienen, trokken naar

kwalitatief betere woningen, even-

als de kinderen van de pioniers van

de wijk. In hun plaats kwamen

gezinnen met lagere inkomens. 

Het samenleven tussen degenen 

die al jaren in de buurt wonen en

inmiddels wat ouder zijn, en de

nieuwkomers verloopt niet altijd

soepel. Rondhangende jongeren

geven vooral oudere buurtbewoners

een onveilig gevoel.

Maar Buurt 5 heeft nog steeds 

alles om een prettige woonwijk te

zijn. Ondanks de zwakke sociaal-

economische positie van de 

bewoners en het afnemende draag-

vlak voor voorzieningen. Ondanks

de kwetsbare woningmarktpositie

en de groeiende onveiligheid in de

anonieme openbare buitenruimte.

Met de stedelijke vernieuwing 

worden de kansen van Buurt 5

benut en de mogelijkheden verder

ontwikkeld.

Het vernieuwingsplan heeft als doel

om de huidige en toekomstige

bewoners een goede (sociale) 

omgeving te bieden om in te wonen,

om in op te groeien, om in door te

groeien en om in ouder in te worden.

Daarvoor zijn vernieuwing van

woningen, voorzieningen en woon-

omgeving nodig. Maar daarnaast is

het noodzakelijk om de positie van

de huidige bewoners te verbeteren.

Het plan voorziet in een beter en

gevarieerder woningaanbod, huur

en koop, in vernieuwde en beter

verspreide voorzieningen, in een

prettige winkelstraat, en in maat-

regelen om kwetsbare groepen meer

ontwikkelingskansen te bieden. 

Dit concept stedelijke vernieuwings-

plan is een investering in mensen.

Het stedelijke vernieuwingsproject Buurt 5

is onderdeel van de grootste herstructurering

van Nederland: de vernieuwing van de

Westelijke Tuinsteden. Het project is een

samenwerkingsverband tussen stadsdeel

Geuzenveld-Slotermeer, en de consortia

Westwaarts en Far West. 

4

VOORWOORD

5

versie28/5 (2)  04-06-2003  10:23  Pagina 4



6 7

SAMENVATTING

Tussen de Sloterplas, het

Eendrachtspark en het Jan de

Louterpark en Plein ’40-’45 ligt de

kern van Buurt 5. Een buurt, die

net als andere na-oorlogse wijken, is

veranderd. Draagkrachtige bewoners

trokken weg, veel kansarme gezinnen

kwamen daarvoor in de plaats en

een deel oudere mensen is achter-

gebleven. De oudere mensen die in

de buurt zijn blijven wonen, voelen

zich niet veilig. De nieuwkomers

hebben niet echt feeling met de

buurt. Daarbij komt dat de inko-

mens over het algemeen niet hoog

zijn. De bewoners van de laagbouw

zijn wel tevreden over hun woning;

kleine eengezinswoningen met een

tuintje. De bewoners van de

middelhoogbouw, daarentegen, 

vinden de technishe staat van de

woningen slecht. Bovendien voldoen

ze vaak niet aan de eisen van deze

tijd. Ze zijn over het algemeen

identiek, evenals de gebouwen 

en het beeld in de verschillende

straten. Daardoor vinden bewoners

en bezoekers de buurt saai en een-

tonig. Er zijn niet voldoende voor-

zieningen en de voorzieningen die

er zijn, zijn niet verspreid in de wijk.

Ook hier zijn gebouwen verouderd

en voldoen niet aan de huidige

eisen. Winkels zijn er wel, maar de

buurtwinkeltjes verdwijnen. 

Wat bewoners wel als prettig ervaren,

is de grote hoeveelheid ruimte en

groen. Ook de bereikbaarheid van

de buurt is redelijk goed. De nabij-

heid van grotere parken als het

Sloterpark en het Eendrachtspark is

positief. Al met al wordt de buurt

als woonomgeving steeds minder

populair. 

Het vernieuwingsplan heeft als doel

om de huidige en toekomstige

bewoners een goede (sociale)

omgeving te bieden. Een pakket

van maatregelen moet ervoor zorgen

dat Buurt 5 een mooie, stedelijk

suburbane woonomgeving wordt:

een klein stukje stad tussen plein

en park. Een prettig, leefbaar, 

stedelijk woongebied. Op sommige

plaatsen is een ingrijpende aanpak

nodig. In andere delen van de

buurt zijn minder ingrijpende maat-

regelen voorgesteld. Het vernieuw-

ingsproces loopt van 2003 tot

2015.

Bij de vernieuwing van Buurt 5 zijn

plannen gemaakt voor de korte en

de lange termijn. Op korte termijn

wordt vooral geïnvesteerd in acti-

viteiten die gericht zijn op het 

vergroten van de leefbaarheid en

het verbeteren van de sociale en

economische positie van de huidige

bewoners. Dat betekent investeren

in scholing, emancipatie, integratie

en uitzicht op werk. Op langere 

termijn wordt geïnvesteerd in het

opknappen of nieuw bouwen van

woningen, scholen en (ouderen)-

voorzieningen. Hiermee wordt het

voorzieningenaanbod in de buurt uit-

gebreid en vernieuwd, voor ouderen,

jongeren, kinderen en hun ouders.

Het vernieuwingsplan is gebaseerd

op een sociale, economische en

fysieke pijler. De sociale vernieuwing

bestaat uit twee onderdelen: een

Sociaal Investeringsplan dat op 

de korte termijn is gericht op het

vergroten van de leefbaarheid in de

buurt en op het structureel verbete-

ren van de sociaal-economische

positie van de bewoners. Dit onder-

deel is opgedeeld in thema’s en

concrete projecten. En een Sociaal

Voorzieningenplan waarin staat

welke gebouwde voorzieningen tot

2015 in de buurt worden gereali-

seerd. 

Om in Buurt 5 een gevarieerd aan-

bod bedrijfsruimte en voorzieningen

op herkenbare locaties te realiseren,

is een goede bereikbaarheid en een

positieve uitstraling belangrijk.

Bestaande bedrijven moeten zo veel

mogelijk voor de buurt behouden

blijven en passende ruimte krijgen

aangeboden. Daarnaast worden

bedrijven van buiten gestimuleerd

om zich in Buurt 5 te vestigen. Het

programma economische vernieuw-

ing wil het bestaande aanbod ver-

beteren en ook meer ruimte voor

bedrijvigheid creëren in verschillende

prijsklassen. In 2015 zal de opper-

vlakte voor bedrijfsruimte met mini-

maal 5000 m2 zijn toegenomen.

Om een aantrekkelijk en gevarieerd

woningaanbod te creëren en de

eenzijdigheid van de bestaande

woningvoorraad te veranderen,

wordt een deel van de woningen

gesloopt en zullen er betere en 

grotere woningen voor terugkomen.

Er zal een aanzienlijk deel duurdere

huur- en koopwoningen gebouwd

worden. Daarnaast zal een aan-

tal bestaande woningen

gerenoveerd worden. Het

totaal aantal woningen

in Buurt 5 is nu 2757.

Tot 2015 worden 

1368 woningen gesloopt,

waarvoor 1447 nieuwe woningen in

de plaats komen. In 2015 zal

Buurt 5 dan 2836 woningen tellen. 

Buurt 5 grenst direct aan

één van de belangrijkste

groengebieden van
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Amsterdam, de parken rondom de

Sloterplas, en sportpark Ookmeer.

Veel kleine veranderingen hebben

de samenhang in het wegennet, de

waterstructuur en de groenstructuur

in Buurt 5 aangetast. Daardoor 

worden bijvoorbeeld de parken

onvoldoende gebruikt en is de 

weg niet altijd goed te vinden.

Daarom is een betere samenhang

tussen het groengebied en de aan-

grenzende woonbuurten één van de

belangrijkste ruimtelijke punten

voor de vernieuwing. Vooral in het

wegennet en fietspadennet wordt

een aantal belangrijke aanpassingen

voorgesteld. Op bijzondere plekken

wordt de onbebouwde ruimte 

herkenbaarder door markante

gebouwen. Parkeren kan in de

onbebouwde ruimte (bovengronds)

en in de bebouwde ruimte (onder-

gronds parkeren en op eigen erf). 

Buurt 5 is ingedeeld in vijf deel-

gebieden waarin in de komende

periode ingrijpende veranderingen

zullen plaatsvinden door sloop en

nieuwbouw. Die gebieden zijn de

Confuciusbuurt, het Jan de

Loutercomplex, de Burgemeester

Röellstraat Noord, de Lodewijk van

Deijsselbuurt en het gebied

Rousseau/De Kade. In de overige

gebieden van Buurt 5 blijft de

bebouwing zoals die is. In de

genoemde gebieden richt de ver-

nieuwing zich op het sociale 

programma en op de verbeteringen

in de onbebouwde ruimte. 

De vernieuwing vindt plaats in

fasen, verdeeld over de verschillende

gebieden. Voor ieder gebied wordt

een uitwerkingsplan opgesteld. 

Op basis van het uitwerkingsplan

worden uitvoeringsplannen op-

gesteld, die ook gefaseerd worden

uitgevoerd. Tegelijk met de uit-

werkingsplannen wordt een Plan

Onbebouwde Ruimte opgesteld. 

Het plan geeft richtlijnen voor de

structuur en de inrichting van de

openbare ruimte en beschrijft de

relatie tussen de openbare ruimte

en de bebouwing. Een belangrijk

aandachtspunt bij de fasering en

verdere uitwerking van de plannen

is de herhuisvesting van de huis-

houdens. Het uitgangspunt is dat

bij de start van het opstellen van

een uitvoeringsplan ook gestart kan

worden met de herhuisvesting van

bewoners en ondernemers. 

De stedelijke vernieuwing vraagt

vóór en tijdens de uitvoering om

een gedegen aanpak van het beheer

van de (semi-)openbare ruimte en

van het vastgoed zoals de woningen,

winkels, scholen en bedrijven en

andere voorzieningen. Uiteindelijk

moeten de buurten leefbaar, veilig

en bereikbaar blijven. Daarom

wordt bij elk uitwerkingsplan een

interim-beheerplan opgesteld, dat

op hoofdlijnen de problematiek

beschrijft en het maatregelen-

pakket aangeeft, waaraan gedacht

moet worden. 

2015. Een prachtige leefomgeving

met veel ruimte, groen en water.

Brede lanen met bomen en 

plantsoenen. Mooie parken waar 

je veilig kunt wandelen, fietsen,

rolschaatsen. Grachten waar je 

met een bootje of kano kan varen.

Een buurt waar je prettig kunt

wonen in een woning die past bij 

je gezinssituatie of woonwensen.

Waar je vlakbij gezellig kunt 

winkelen, een terrasje pikken, waar

je je buurman tegenkomt en een

praatje maakt. Het lijkt misschien

een utopie in Amsterdam. Maar zo’n

stedelijke, groene wijk is Buurt 5.

In 2015.

Voor meer informatie leest u het

vernieuwingsplan of kijk op

www.buurt5.nl. 
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Draagkrachtige bewoners trokken weg, veel kansarme gezinnen kwamen daarvoor in de plaats
en een deel oudere mensen is achtergebleven. Zo is vanaf de jaren tachtig een buurt ontstaan
met aan de ene kant een hoog percentage ouderen die vooral in de laagbouw wonen en aan de
andere kant een hoog percentage allochtonen die voornamelijk in de (middel)hoogbouw wonen.

DEEL1/ DE OPGAVE

BESCHRIJVING VAN 
DE HUIDIGE SITUATIE

De bewoners

Ter illustratie: eenderde van de

bewoners in de laagbouw is boven

de 65 jaar, 37% van hen woont al

ruim vijftien jaar in de buurt. Deze

bewoners voelen zich betrokken bij

hun woonomgeving 

en beoordelen de buurt als positief.

In de middelhoogbouw is 75% van

de bewoners van niet-Nederlandse

afkomst, waarvan 31% Marokkanen

en 19% Turken, de grootste etnische

groepen. 

Er wonen relatief veel jonge gezinnen

met kinderen en jongeren, 33% van

de bewoners is onder de 19 jaar.

Meer dan de helft woont minder dan

vijf jaar in de buurt. Deze bewoners

hebben minder binding met hun

woning, met hun woonomgeving en

met elkaar. Daarbij komt dat het

inkomensniveau in de buurt niet

hoog is. Het blijft achter bij het

gemiddelde van Amsterdam. Zo komt

bijvoorbeeld 51% van de huis-

houdens in aanmerking voor huur-

subsidie. Ook de werkloosheid is

relatief hoog (rond de 15%). Dit zal

in de toekomst ook niet snel veran-

deren, gezien de lage vooropleiding,

de geringe werkervaring en de taal-

achterstand bij de werklozen.

Daardoor wordt deelname aan het

arbeidsproces en de samenleving

belemmerd. 
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De gebouwen voor onderwijs, welzijn

en zorg in Buurt 5 zijn in de jaren

vijftig neergezet. Ze zijn verouderd

en voldoen niet meer aan de eisen

van deze tijd. Op het Jan de

Loutercomplex is een concentratie

van scholen: een school voor visueel

gehandicapten, een school voor

speciaal voortgezet onderwijs en

ook nog twee gewone basisscholen.

Dit heeft tot gevolg dat er geen

basisschool centraal in de buurt is.

Ouders en kinderen moeten dage-

lijks de Burgemeester Röellstraat

oversteken op weg naar school. 

De scholen kampen met ruimtetekort

en werken met noodlokalen.

Vervanging, renovatie en

een betere spreiding over

de buurt is noodzakelijk.

Ook het aanbod voor de

kinderopvang is voor-

namelijk op het Jan de

Loutercomplex gevestigd. 

Er zijn twee kinderdagverblijven, één

naschoolse opvang en twee peuter-

speelzalen. Ook is er een kinder-

opvang in het A.H. Gerhardhuis en

een peuterspeelzaal in de Lodewijk

van Deijsselstraat. Ook spreiding

van de kinderopvang door de buurt

is wenselijk. Huisartsen werken

samen in Hoeden (Huisarts Onder

Eén Dak) op het Confuciusplein en

in de Descartesstraat. Het aantal

tandartsen is beperkt. Het aanbod

van wijkverpleegkundige en kraam-

zorg moet nog worden onderzocht.

Er is ook een verzorgingshuis, het

A.H. Gerhardhuis, waarvan de

kamers niet meer voldoen aan de

technische eisen en de woonwensen

van deze tijd. 

Sport, cultuur en recreatie
Er zijn wel voldoende sport- en

recreatievoorzieningen in en rond-

om Buurt 5. Sportpark Ookmeer en

sportpark De Eendracht bieden

mogelijkheden voor de georganiseerde

sport. Aan de zuidkant grenst de

buurt aan het Sloterpark met 

daarin de Sloterplas, het nieuwe

Sloterparkbad en de Kinderboerderij

Sloterpark. De omvang van speel-

tuin Confucius in het Eendrachts-

park wordt binnenkort verdubbeld.

Deze speelplek krijgt ook sport- en

spelvoorzieningen voor de oudere

jeugd. Verder liggen er kleine 

speelplekken voor (jonge) kinderen

goed verspreid over de buurt.

Jammer is dat de inrichting overal

hetzelfde is en dat ze te weinig

worden onderhouden. Er is een

tekort aan grotere speelplekken 

en plekken voor oudere kinderen.

Voor jongeren is een voorziening

met activiteiten gewenst. Doordat er

geen plek voor jongeren is, geven

ze overlast en dat veroorzaakt

gevoelens van onveiligheid, vooral

bij oudere bewoners. Met problemen

over veiligheid kunnen bewoners

terecht bij het Steunpunt

Leefbaarheid en Veiligheid Buurt 5

aan de Burgemeester van

Leeuwenlaan, waarin het stadsdeel,

de woningcorporaties en de politie

samenwerken. De overlast wordt

enigszins ondervangen door het

Sterproject dat aan kinderen sport-

en spelmaterialen uitleent en spel-

begeleiding biedt. Ook is er een

zogenaamde ‘veilige vindplaats voor

probleemjongeren’. Buurtcentrum

Slotermeer en zalencentrum de

Multibox zijn belangrijke ontmoe-

tingsplaatsen in de buurt. 

In het buurtcentrum worden cursus-

sen gegeven en in de Multibox

huren verenigingen en clubs ruimte

voor hun activiteiten. In het buurt-

centrum zijn geen activiteiten voor

kinderen en voor kunst en cultuur

met hoofdletters moeten bewoners

naar De Meervaart in Osdorp of

naar andere plaatsen in de stad. 

De voorzieningen

Winkels en bedrijven
Oorspronkelijk had iedere buurt een

eigen buurtwinkel, je ging naar de

bakker, de slager, de kruidenier.

Onder andere door schaalvergroting

en de komst van supermarkten is

de concurrentie moordend voor de

buurtwinkels. Langzaam verdwijnen

ze. Buurt 5 telt nu ongeveer dertig

winkels, waarvan de helft voorziet

in de dagelijkse boodschappen. 

De winkels liggen voornamelijk rond

de Burgemeester van Leeuwenlaan

en de Slotermeerlaan. Op de

Burgemeester van Leeuwenlaan is

het aanbod breed. Buiten deze 

winkelstraat is het aanbod echter

vrij eenzijdig. Horecagelegenheden

zijn vooral te vinden rond de

Slotermeerlaan, de Burgemeester

van Leeuwenlaan en het Confucius-

plein. Voor overige ondernemers is

Buurt 5 als vestigingslocatie vrijwel

onbekend. Er zijn ongeveer vijftig

bedrijfjes in bedrijfspanden en 

zo’n honderd bedrijfjes aan huis.

De bedrijfsruimte in Buurt 5 is

kleinschalig (kleiner dan 500 m2)

en in veel gevallen is de uitstraling

matig. De beperkte beschikbare

bedrijfsruimte biedt weinig mogelijk-

heden voor startende ondernemers

of doorstarters. 

Op het Jan de Loutercomplex is nu een
concentratie van scholen

Er zijn voldoende sportvoorzieningen
in en rondom Buurt 5

Op de Burgemeester van Leeuwenlaan is het aanbod van winkels breed
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materialen was niet op duurzaamheid

gericht, maar op massaproductie.

Gemeten naar de huidige maat-

staven en woonwensen is de techni-

sche kwaliteit van de woningen zeer

matig. Bovendien zijn de meeste

woningen zeer klein. De waardering

van de woningen door bewoners

blijkt sterk te verschillen. De popu-

lariteit van de portieketagewoning

neemt af. Behalve dat alle gebouwen

op elkaar lijken, zijn de bovenver-

diepingen moeilijk bereikbaar voor

ouders met kleine kinderen en voor

ouderen. En met acht gezinnen per

portiek ontstaan er vaak problemen

over het beheer van het trappen-

huis. De bewoners van de laagbouw

zijn duidelijk meer tevreden ondanks

het geringe oppervlakte van de

woning. De groene en rustige ligging

wordt goed gewaardeerd. 

Bijzondere gebouwen
In Buurt 5 staat een aantal gebouwen

die architectonisch of architectuur-

historisch zeer waardevol zijn, zoals

het A.H. Gerhardhuis, de Verfdoos

aan de Slotermeerlaan en de school-

gebouwen van De Kade en de

Burgemeester de Vlugtschool. 

De twee schoolgebouwen zijn niet

zo zeer zelf heel belangrijk maar

zijn een exponent van de typerende

stempelscholen in de Westelijke

Tuinsteden. Vanwege de locatie en

de programma-opgave zullen deze

twee schoolgebouwen niet behouden

blijven.  Op ParkStadniveau zullen

afspraken gemaakt moeten worden

over welke van de stempelscholen

behouden worden.  

Veel ruimte 
Mooi en prettig aan de Westelijke

Tuinsteden is de grote hoeveelheid

open ruimte. Op sommige plekken 

in Buurt 5 zijn ruimte en groen

sterke punten. Minder sterk is de 

huidige inrichting. Veel van de

onbebouwde ruimte is hetzelfde en

zonder duidelijke functie, zoals de

grote verhardingsvlakken en de

gazons. De gebruikswaarde van de

ruimte is hierdoor gering. Er staat

bovendien redelijk veel straat-

meubilair (borden, paaltjes, parkeer-

banden, hekken) in een poging om

het gebrek aan herkenbaarheid en

bruikbaarheid op te heffen. 

De tuinsteden zijn in de jaren vijftig

en zestig op basis van het Algemeen

Uitbreidingsplan van Amsterdam

(AUP) gebouwd. Dit plan werd

bedacht in 1934, op 17 oktober

1952 kreeg Tuinstad Slotermeer

zijn eerste bewoners. 

Na Slotermeer volgden Geuzenveld,

Slotervaart, Osdorp en Overtoomse

Veld al snel. Het AUP was een 

antwoord op de groeiende woning-

nood en de vaak slechte woon-

omstandigheden in de binnenstad

en de negentiende-eeuwse wijken.

Het gaf vorm aan de idealen van

licht, lucht en ruimte. Bij de uit-

werking van het plan werd afstand

gedaan van het gesloten bouwblok.

Daarvoor in de plaats kwam een

open bouwstructuur. Maar het

AUP was vooral een plan

waarin de 

functies wonen, werken,

ontspanning en verkeer

uit elkaar werden 

getrokken. Tegenwoordig wordt 

bij stedelijke vernieuwing juist uit-

gegaan van een menging van functies.

In het AUP werden de woongebieden

gedefinieerd als ‘velden’. De velden

werden begrensd door verkeerswegen,

groenstroken en waterwegen. 

Zo wordt Buurt 5 aan de noordzijde

begrensd door het water langs het

Jan de Louterpad, aan de oostzijde

door de Slotermeerlaan, aan de

zuidkant door het Sloterpark en aan

de westkant door de gracht langs

het Eendrachtspark. De buurt

grenst direct aan de parken rondom

de Sloterplas, één van de belang-

rijkste groenvoorzieningen van

Amsterdam. Kleinere groenstroken

komen van hieruit de verschillende

buurten in. Er zijn plantsoenen,

tuinen en groene binnenhoven. 

Maar de samenhang kan nog beter.

Dat zou enorme kansen bieden om

de leefomgeving aantrekkelijker te

maken. 

Identieke woningen
Als alternatief voor het gesloten

bouwblok werden stroken, haken,

dubbele haken en combinaties daar-

van toegepast. De woonhof diende

als middel om sociale contacten

tussen de bewoners te bevorderen.

Door de herhaling van patronen,

identieke woningen in identieke

gebouwen, ervaren bewoners en

bezoekers de bebouwing als saai en

monotoon. Gebouwen en straten

hebben weinig eigens. Dat maakt

het voor bewoners vaak moeilijk om

binding te krijgen met plekken in

hun woonomgeving. Daarbij komt

dat in de meeste gebouwen zich op

de begane grond ook nog eens ber-

gingen en garages bevinden, waar-

door er geen directe relatie is met

de woonomgeving en ook weinig

sociale controle. Het benutten van

de begane grond voor wonen en

werken kan de leefbaarheid in de

buurt flink verbeteren.

De 2757 woningen in Buurt 5

bestaan voor 93% uit sociale huur-

woningen. Voor bewoners die een

kwalitatief betere of grotere woning

zoeken, is er weinig aanbod. Het

aantal koopwoningen is slechts

200. Ruim driekwart van het aantal

woningen is middelhoogbouw, voor-

namelijk in de vorm van portiek-

etageflats zonder lift. 10% zijn 

laagbouwwoningen en 10% duplex-

woningen. De laagbouw bevindt

zich aan de randen van het gebied.

Er is weinig variatie in de vorm van

de woningen (geen woongroepen,

niet toegankelijk voor rolstoelen,

weinig verschil in oppervlakte).

Voor ouderen die niet meer zelf-

standig kunnen wonen, zijn er weinig

geschikte woningen in de buurt.

Om indertijd aan de (dreigende)

woningnood na de Tweede Wereld-

oorlog een halt toe te roepen, 

zijn veel woningen snel gebouwd. 

De kwaliteit van de gebruikte 

14 15

De ruimte

De Van Moerkerkenstraat is
open en ruim ingericht

Op de Van Savornin Lohmanstraat worden
identieke woningen herhaald

De populariteit van portieketageflats neemt af

De Verfdoos aan de Slotermeerlaan is een van de bijzondere gebouwen in Buurt 5
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Vijftig jaar geleden was Buurt 5 een

trekpleister voor bewoners uit de

vooroorlogse wijken. Een buurt die

de overgang van stad naar platteland

markeerde. Een groene, open buurt

waar ruimte, licht en lucht in 

overvloed waren. Inmiddels is de

bevolkingssamenstelling veranderd,

zijn de woningen verouderd, heeft

de na-oorlogse stad een imago 

van eentonig, sober, onveilig, 

verpauperd en ligt deze buurt niet

meer aan de rand van de stad, maar

in een dynamische, stedelijke regio.

Hierdoor wordt de buurt als woon-

omgeving steeds minder populair.

Steeds meer draagkrachtige 

bewoners zullen wegtrekken.

Minder draagkrachtigen blijven,

Buurt 5 wordt een vestigingsoord

voor mensen die geen keuze op de

woningmarkt hebben. 

Een doemscenario. Met dit ver-

nieuwingsplan komt hierin verande-

ring. Want de buurt heeft voldoende

kwaliteiten en mogelijkheden.

Bijvoorbeeld voor aantrekkelijke en

verschillende soorten woningen.

Voldoende ruimte voor parkeren. 

De centrale ligging ten opzichte van

economische knooppunten en een

goede bereikbaarheid. Veel groen

en water, met de nabijheid van de

Sloterplas als grote kans. Een rijke

natuur. Een goed aanbod op het

gebied van sport en recreatie.

Stedelijke én landschappelijke 

voorzieningen. 

Kortom, voldoende aanknopings-

punten om verbeteringen aan te

brengen. Wat is nu de opgave voor

het vernieuwingsplan? Het doel is

om van Buurt 5 een stedelijk 

suburbane woonomgeving te

maken. Een prettig, leefbaar, 

stedelijk woongebied waarbij de

aantrekkelijke kanten van de buurt

worden versterkt en de zwakke 

kanten aangepakt. Een buurt waarin

bewoners ontspannen wonen, werken,

recreëren, opgroeien, samenleven.

Zowel in laagbouw als in middel-

hoogbouw, en een uitgebreid en

gevarieerd voorzieningencentrum in

de buurt. Daartoe is het nodig dat

de wijk wordt aangepakt.

Vernieuwing van woningen, voorzie-

ningen en woonomgeving is nodig.

Maar er zijn ook maatregelen nodig

om de positie van bewoners te ver-

beteren. De ideeën hiervoor staan

in dit vernieuwingsplan. Ze hebben

betrekking op de sociale, economi-

sche en ruimtelijke vernieuwing van

Buurt 5.

17

Die ruimte vind je ook terug in het

wegennet en in parkeermogelijk-

heden. Door de goede ligging ten

opzichte van het hoofdwegennet

(A10, Haarlemmerweg en in de 

toekomst de Westrandweg) is de

bereikbaarheid met de auto goed.

Bovendien zijn de bestaande auto-

routes breed waardoor er geen 

problemen zijn met de doorstroming.

Ook de bereikbaarheid van het 

centrum van Amsterdam is goed via

de Burgemeester Röellstraat en de

Slotermeerlaan. Over het algemeen

zijn er voldoende parkeervoor-

zieningen (met uitzondering van 

de straten met middelhoogbouw). 

Fietsen kan meestal op een fiets-

strook, maar niet overal. Wat het

openbaar vervoer betreft: er rijden

twee trams door de buurt en twee

bussen. Tram 13 en 14, en bus 21

en 313. De bewoners beoordelen

het aanbod van het openbaar 

vervoer als redelijk tot matig. 

De bereikbaarheid per fiets en

openbaar vervoer kan dus beter.

De wegen zijn breed, maar ook vaak

lang en recht. Dat nodigt menig

automobilist uit tot te hard rijden. 

Dat komt de verkeersveiligheid niet

ten goede. Zwak punt is tevens dat

de hiërarchie in de infrastructuur

onduidelijk is, wat verkeersonveilige

situaties oplevert. Voor de fiets zijn

er ook verbeterpunten. Er zijn 

ontbrekende schakels voor het fiets-

verkeer; het zou veiliger zijn als 

er overal vrijliggende fietspaden

komen en er is een onveilig 

kruispunt op de Burgemeester

Röellstraat. Ook enkele voetgangers-

oversteken zijn niet veilig

(Burgemeester van Leeuwenlaan). 

16

De fauna in en om Buurt 5 is

opvallend gevarieerd en zelfs rijk

aan schaarse soorten. Dat komt

doordat Buurt 5 aan de

rand van het Sloterpark

en in de buurt van de

Osdorperbinnenpolder en

de Brettenzone ligt. Veel

bijzondere natuur dicht bij de

buurt. Ook de vogelstand in en om

de wijk is gevarieerd. Sperwer en

buizerd zijn normaal gesproken niet

in de stad te vinden. Dat ze voor-

komen in Buurt 5 betekent dat de

kwaliteit van water en groen in de

buurt redelijk zijn. De verbinding

tussen de verschillende natuur-

gebieden is echter matig. Daardoor

blijft de verplaatsing van dieren

toch beperkt. Een ecoroute zou een

oplossing kunnen zijn. Het water

tussen Buurt 5 en Sloterpark heeft

de potentie om de belangrijkste

ecoroute te worden tussen het 

buitengebied en het stedelijk

gebied, inclusief de Sloterplas. 

Dan moet de waterloop wel verbreed

worden en ook moet hiervoor de oever

worden aangepast. Het karakter 

van de natuur in en om de wijk is

grofweg onder te verdelen in een

klassiek parkmilieu (Sloterpark,

Eendrachtspark, volkstuinen en

sportparken) en een ruige, natte

biotoop (Osdorperbinnenpolder, 

Het Ruige Riet en De Kuil). 

De kwaliteit van het huidige bomen-

bestand blijkt sterk te verschillen.

Een algemeen verschijnsel is dat

bomen in de straten te weinig ruimte

hebben om te groeien. Een deel

van de bomen nadert zijn einde en

moet worden vervangen. 

Het milieu

Het verkeer

DE OPGAVE

Er zijn voldoende parkeermogelijkheden Vrijliggende fietspaden zijn veiliger Bijzondere natuur nabij Buurt 5 is Het Ruige Riet
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De vernieuwing van Buurt 5 staat niet op zichzelf. Veranderingen en vernieuwingen moeten
passen binnen het beleid van verschillende overheden. Dit plan is daarom opgesteld binnen
bepaalde randvoorwaarden. De algemene en specifiekere randvoorwaarden worden hier kort
weergegeven. 

DEEL2/ DE RANDVOORWAARDEN

STADSDELEN EN CENTRALE STAD:
RICHTING PARKSTAD

De stadsdelen in de Westelijke

Tuinsteden en de centrale stad 

werken gezamenlijk aan de stede-

lijke vernieuwing van de Westelijke

Tuinsteden. Hiervoor is het samen-

werkingsverband Bureau Parkstad

opgericht. Bureau Parkstad stelde

het Ontwikkelingsplan Richting

ParkStad 2015 en De Basis, Het

Sociaal Ontwikkelingsprogramma

op. Dit gebeurde in samenspraak

met de consortia van woning-

corporaties. 

De uitgangspunten en randvoor-

waarden van Richting ParkStad

2015, De Basis en de Aanvullingen

Richting ParkStad 2015 zijn

richtinggevend voor de vernieuwing

van de Westelijke Tuinsteden, en dus

ook voor Buurt 5. Het gaat onder

andere om sociale speerpunten

zoals aandacht voor jongeren en

ouderen, de integratie en participa-

tie van migranten en het verbeteren

en vernieuwen van voorzieningen.

Maar ook om de realisatie van een

grotere variatie in het woning-

aanbod, een evenwichtiger verdeling

van koop en sociale huurwonigen,

de menging van woon-en werk-

functies en een kwalitatief betere

leefomgeving met een goed netwerk

van verbindingen.  Bovendien is

een totaal programma voor de ver-

nieuwing gemaakt, dat een globaal

eindbeeld van de Westelijke

Tuinsteden geeft.

Naast bovenstaande plannen is

door de consortia, stadsdelen en

bewonersorganisaties een Sociaal

Plan ParkStad opgesteld.  Hierin

staan alle afspraken en regelingen

beschreven, die voor bewoners 

gelden, wanneer zij te maken 

hebben met de vernieuwing. 

Tot slot moet vermeld worden dat

voor de Westelijke Tuinsteden een

Waarderingskaart architectonische

kwaliteit is opgesteld. Over deze

Waarderingskaart zal nog bestuur-

lijke besluitvorming plaats vinden. 
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Geluid
De Wet Geluidshinder is van 

toepassing. Op basis van de 

Verkeersmilieukaart Amsterdam 

is de verwachting dat in een aantal

straten een (aanzienlijke) over-

schrijding plaatsvindt. 

Het plangebied valt gedeeltelijk 

in de 50 - 55 dB(A) geluidszone

van het industriegebied Westpoort. 

Bij nieuwbouw en renovatie in deze

contour moet ontheffing worden

aangevraagd.

Externe veiligheid
Het vernieuwingsgebied valt buiten

het risicogebied voor gevaarlijke

stoffen en de aanvliegroutes van

Schiphol. De in het vernieuwings-

gebied aanwezige bedrijfsactiviteiten

zijn beperkt en vormen geen extra

risico’s. 

Luchtkwaliteit
Uit de rapportage Meerresultaten

2000 Luchtverontreiniging

Amsterdam blijkt dat in het alge-

meen in woongebieden, zoals in

Buurt 5, de lagere ‘jaargemiddelde

concentratie’ niet wordt overschreven.

Bodem
De algemene bodemkwaliteit in

Buurt 5 is goed. Met uitzondering

van specifieke locaties (bedrijfs-

matige activiteiten of ondergrondse

olietanks) blijkt de grond volgens de

Bodemkwaliteitskaart schoon te zijn. 

Energie en materiaalgebruik
gebouwen
Bij de renovatie en nieuwbouw van

woningen en utiliteitsgebouwen

wordt invulling gegeven aan het

streven om te komen tot een 

energiereductie van 50% op

ParkStadniveau en de inzet om bij

de helft van de projecten duurzame

energiebronnen toe te passen. 

De woningen zullen in aanvulling

op het Bouwbesluit minimaal 

voldoen aan de Basiskwaliteit

Woningbouw Amsterdam 2003. 

Openbare ruimte
Richtinggevend voor het materiaal-

gebruik in de openbare ruimte is de

Milieuvoorkeurslijst materiaalgebruik

openbare ruimte, waarbij de zoge-

naamde ‘keuze 3'-materialen niet

zullen worden toegepast. Bij hout-

toepassingen wordt gekozen voor

Fsc-gecertificeerd hout. De ecologi-

sche kwaliteit van de groengebieden

in het plangebied zijn vastgelegd 

in de natuurwaardenkaart van

Amsterdam (De Toestand van

Amsterdam 2002). De effecten van

de maatregelen ter verbetering van de

ecologische kwaliteit kunnen aan

de hand van de natuurwaardenkaart

worden getoetst. Soortenaantal,

natuurlijkheid, vervangbaarheid 

en de rol in de ecologische hoofd-

structuur zijn hierbij de belangrijkste

uitgangspunten. 

Beschermde dieren 
Sommige dieren dienen op basis

van nationale en internationale wet-

geving te worden beschermd. Voor

zover momenteel bekend komen in

het plangebied verder geen

beschermde diersoorten voor.  

Hinder(zones) bestaande
bedrijfsactiviteiten
Bij nieuwe bedrijfs-

vestigingen moet 

nadrukkelijk worden

nagaan of vestiging geen

nieuwe overlastsituaties zal 

opleveren.
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De basis van het juridisch-planolo-

gisch kader voor Buurt 5 wordt

gevormd door het Uitbreidingsplan

Tuinstad Slotermeer, deel D, E, G

en H uit 1954 en 1955. Deel D is

herzien in 1974, 1994 en 1998.

De delen E en G zijn partieel 

herzien in 1965. Deel H is herzien

in 1998. Voor de Bierends de

Haanstraat is door de stadsdeelraad

in 1994 een apart bestemmingsplan

vastgesteld. In de loop der jaren is

voor specifieke locaties vooruitlopend

op een bestemmingsplanwijziging

(via artikel 19-procedures) een 

aantal bestemmingswijzigingen

vastgesteld.

Het Uitbreidingsplan is een

bestemmingsplan. De voorgenomen

vernieuwing van Buurt 5 maakt 

een integrale herziening van het

bestemmingsplan noodzakelijk.

20

Het Dagelijks Bestuur van het stads-

deel heeft haar beleidsvoornemens

voor de periode 2002-2006 vast-

gelegd in een Bestuursakkoord.

Uitgangspunt voor de stedelijke 

vernieuwing is verbetering van de

sociale structuur onder andere door

meer variatie in het woningaanbod

aan te brengen en het economische

klimaat te verbeteren.  

Bij de woningbouw staat, volgens

het Bestuursakkoord, realisering

van sociale huurwoningen in de

beginfase voorop en is de stelregel

‘Eerst bouwen dan slopen’. 

Op ruimtelijk gebied heeft het

stadsdeel een concept

Structuurvisie opgesteld. 

De structuren voor auto,

fiets en openbaar vervoer

worden vastgelegd in het

Verkeers Circulatieplan

Geuzenveld-Slotermeer (VCP). 

Het VCP is een uitwerking van het

Verkeers- en Vervoerplan Parkstad.

Het stadsdeel toetst nieuwe 

inrichtingen van de ruimte op

beheers- en onderhouds-

aspecten. Zo is een

inrichtingsplan alleen

akkoord als de toets laat

zien dat het plan langdurig

instandgehouden kan worden.

De beleidsnota Ruimtelijke

Economische Structuur (RES) 

geeft de structuur weer van de

spreiding van de detailhandel in 

het stadsdeel. De RES-nota wordt

geactualiseerd in de vorm van een

detailhandelsvisie. 

Ook van belang is de Nota

Kleinschalige Bedrijfshuisvesting

Amsterdam die van toepassing is in

heel Amsterdam. 

Er gelden toetsen die beperkingen

stellen ter bescherming van het

groen, water en natuur: (Groentoets,

Watertoets en de Natuurtoets). 

Voor Amsterdam-West is het Natte

econet vastgesteld. In Buurt 5

wordt de Ookmeergracht als onder-

deel van dit econet uitgevoerd.

De consortia hanteren verschillende

voorwaarden bij de vernieuwing van

Buurt 5. Er wordt gestreefd naar een

grotere differentiatie in woonmilieus.

Uitgangspunt is dat de bebouwings-

dichtheid vanuit het stadscentrum

steeds lager wordt en het woonmilieu

minder stedelijk. Voor Buurt 5

betekent dit de ontwikkeling van

meer grondgebonden woningen in

een ontspannen woonomgeving. 

De consortia kunnen hierbij verschil-

lende ingrepen doen. Ten eerste

regulier beheer waarbij de woningen

in goede staat gehouden of gebracht

worden. Ten tweede renovatie waarbij

de woningen ingrijpend aangepakt

worden (bijvoorbeeld wijziging van

plattegronden, bijplaatsen van liften

enzovoort). Ten derde sloop-nieuw-

bouw. Ten vierde verkoop. Op basis

van de kwaliteit van de woningen,

de verhuurbaarheid en architecto-

nische en stedenbouwkundige 

argumenten wordt een afweging

gemaakt over de toekomst van de

woningen. Uiteindelijk moet dit 

leiden tot een woonmilieu met 

toekomstwaarde, waarbij ook meer

differentiatie wordt geboden in

prijsklassen. Naast verhuur van

woningen hebben corporaties ook

een verantwoordelijkheid op het 

terrein van zorg en leefbaarheid. 

In overleg met het stadsdeel en de

zorgaanbieders zal hier nader invul-

ling aan gegeven worden.

Lopende projecten in en rond Buurt 5

zijn vanzelfsprekend van invloed op

de vernieuwing van Buurt 5. 

Het kan hier gaan om ruimtelijke

randvoorwaarden, maar ook om 

programmaonderdelen die al gerea-

liseerd zijn of worden.

Melis Lodewijk
De herontwikkeling van de voormalige

garage op de hoek van de Melis

Stokehof en de Lodewijk van

Deijsselstraat is een initiatief van

een projectontwikkelaar en het

stadsdeel. Realisatie zal op korte

termijn plaatsvinden.

Pocketpark Lodewijk van
Deijsselstraat
Het park ligt op de kop van de

Lodewijk van Deijsselstraat, net

achter de Slotermeerlaan. In het

kader van stedelijk beleid zijn 

gelden beschikbaar gesteld om 

de inrichting van het park te 

verbeteren. Hier wordt op korte 

termijn mee begonnen. 

Renovatie Eendrachtspark
Het renovatieplan Eendrachtspark

uit 1997 is erop gericht de ruimte-

lijke relatie van de Hoofd Groen-

structuur met de aangrenzende

woongebieden te versterken en de

functie van het park als buurtvoor-

ziening te vergroten. Tevens wordt

de variatie in beplanting vergroot.

Het renovatieplan wordt gefaseerd

uitgevoerd. 

Stedelijke vernieuwing
Geuzenveld Zuid
Tegelijkertijd met Buurt 5 is voor

het naastgelegen gebied Geuzenveld

Zuid een vernieuwingsplan opgesteld.

Met name op het niveau van de

ruimtelijke structuur (water, groen

en wegen) zijn beide plannen met

elkaar verbonden.

Masterplan Sloterplas
Dit is een gezamenlijk project van

de centrale stad, de drie omliggende

stadsdelen en de consortia van

woningcorporaties. Het doel is te

komen tot een nieuw ontwerp voor

het Sloterplasgebied. Het nieuwe

ontwerp speelt in op de veranderde

wensen en behoeften voor het

gebruik. Buurt 5 grenst aan dit

Sloterplasgebied. Zowel ten aanzien

van ruimtelijke aspecten als ten

aanzien van functies vindt afstem-

ming plaats tussen het Masterplan

en de vernieuwing van Buurt 5.

Noorderhof  2
Het Structuurplan Amsterdam

Kiezen voor Stedelijkheid maakt

het mogelijk naast Noorderhof 1 op

de plek van de tramlus nieuwbouw

te realiseren. Het stadsdeel is hier

de initiatiefnemer. Een ontwikkelaar

moet nog gekozen worden. 

RANDVOORWAARDEN STADSDEEL 
EN DE CONSORTIA

JURIDISCH-PLANOLOGISCH KADER 

MILIEUVOORWAARDEN
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Mooie parken waar je veilig kunt

wandelen, fietsen, rolschaatsen.

Grachten waar je met een bootje of

kano kan varen. Een buurt waar je

prettig kunt wonen in een woning

die past bij je gezinssituatie of

woonwensen. Waar je gezellig kunt

winkelen, een terrasje pikken, waar

je je buurman tegenkomt en een

praatje maakt. Het lijkt misschien

een utopie in Amsterdam. Maar

zo’n stedelijke, groene wijk is de

toekomst van Buurt 5. 

Tussen de Sloterplas, het

Eendrachtspark en het Jan de

Louterpark en Plein ’40-’45 ligt de

kern van Buurt 5. Het motto Tussen

Plein en Park is echter niet alleen

een geografische aanduiding. 

Het geeft aan dat de parkachtige

woonomgeving tevens een stedelijk

leefmilieu biedt met veel stedelijke

voorzieningen.

Buurt 5 wordt dan ook een

mooie, stedelijk-suburbane

wijk: een klein stukje

stad tussen plein en

park. Daarvoor worden de

aantrekkelijke kanten van de

buurt nog sterker aangezet, de

zwakke punten aangepakt. De wijk

wordt al omringd door groen en

water, waar iedereen van kan

genieten, of je nou in laag-

bouw woont of in een

flat. Maar die ruime,

groene opzet van de wijk

kan worden versterkt.

Door meer paden en verbin-

dingen voor fietsers en wandelaars

te creëren. Door de onbebouwde

ruimte anders in te richten en meer

mogelijkheden te bieden voor

gebruik van die groene ruimte, 

bijvoorbeeld in de vorm van park-

stroken. Door recreatiemogelijkheden

uit te breiden en tegelijkertijd de

22 23

DEEL3/ HET PLAN

Het toekomstbeeld voor Buurt 5. Dit hoofdstuk start met een visie en ambitie voor de buurt.
Vervolgens komen de maatregelen aan bod om Buurt 5 een wijk te maken waar mensen 
prettig kunnen wonen, werken en leven. De plannen voor de sociale vernieuwing, economische
vernieuwing, woningdifferentiatie en de ruimtelijke vernieuwing geven aan wat er in Buurt 5
allemaal gaat gebeuren. Het plan voor het gehele gebied.

VISIE EN AMBITIE 
TUSSEN PLEIN 
EN PARK

Combinatie woningen en scholen (referentiebeeld)
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Visie en ambitie 
Organisaties, verenigingen, diensten,

voorzieningen, informele betrek-

kingen… Ze vormen samen de 

lokale sociale infrastructuur en

maken het mogelijk dat mensen

een zelfstandig bestaan kunnen 

leiden. Dat ze in sociale verbanden

als buurten, groepen, netwerken 

en gezinnen samen kunnen leven. 

Dat ze kunnen participeren in de

samenleving. Als de sociale structuur

zwak is, glijden mensen weg in

eenzaamheid en onmacht. 

Het versterken van de sociale infra-

structuur in Buurt 5, op de korte

en lange termijn, is een belangrijke

doelstelling van de sociale pijler.

Een ambitie is om de sociaal-

economische positie van de 

bewoners van Buurt 5 te verbeteren.

Voor veel bewoners bestaat immers

de kans dat zij aan het eind van de

stedelijke vernieuwing nog even

werkloos, arm, geïsoleerd of analfa-

beet zijn en niet goed weten hoe zij

in hun situatie verandering kunnen

brengen. Daar helpen geen veran-

deringen in de openbare ruimte,

geen renovatie en vernieuwing van

woningen, geen mooie voorzieningen

als parken en sportvelden. 

Door het nieuwe aanbod van woningen

krijgt Buurt 5 de komende jaren te

maken met veel verhuisbewegingen.

Huidige bewoners stromen door naar

de nieuwbouw. Nieuwe bewoners

nemen hun intrek. Het is belangrijk

om ervoor te zorgen dat oude en

nieuwe bewoners straks weer één

buurt gaan vormen.

Vrijwilligerswerk en het verenigings-

leven moeten de sociale cohesie in

de buurt versterken. De fysieke 

vernieuwing van Buurt 5 biedt ook

volop mogelijkheden om te zorgen

voor een verbetering van de huis-

vesting van sociale voorzieningen,

zoals voor zorg en welzijn voor

ouderen. Daarbij wordt goed 

gekeken naar de behoeften van de

huidige bewoners en geanticipeerd

op de wensen van nieuwe bewoners. 

Het programma 
De sociale vernieuwing bestaat 

uit twee onderdelen: een Sociaal

Investeringsplan dat op de korte

termijn is gericht op het vergroten

van de leefbaarheid in de buurt en

het structureel verbeteren van de

sociaal-economische positie van 

de bewoners. Dit onderdeel is 

opgedeeld in thema’s en concrete

projecten. En ten tweede een

Sociaal Voorzieningenplan waarin

staat welke gebouwde voorzieningen

tot 2015 in de buurt 

worden gerealiseerd. 

rust van de natuur te waarborgen.

Ook het water en de oevers hebben

een grote aantrekkingskracht op

bewoners van Buurt 5 en daarbuiten.

Daar kan meer en beter op worden

ingespeeld met de inrichting van 

de onbebouwde ruimte en de voor-

zieningen.

Tegelijkertijd behoudt Buurt 5 alle

voordelen van een stad. Niet alleen

zijn het centrum van Amsterdam en

omliggende wijken goed bereikbaar

en kun je daar winkelen, uitgaan,

de drukte opzoeken… Ook bevindt

zich straks direct om de hoek een

uitgebreid, gevarieerd en passend

voorzieningenaanbod voor alle leef-

tijden en alle culturen. Scholen

verspreid door de buurt, zodat kin-

deren veilig naar school kunnen

lopen, kinderopvang om de

hoek, sportvoorzieningen een straat

verder, zorgsteunpunten en diensten-

centra voor ouderen en gehandicap-

ten, gezellige buurtcentra met

leuke, afwisselende winkels voor de

dagelijkse boodschappen, maar ook

voor iets extra’s. 

De ambitie is om Buurt 5 weer een

gezellige buurt te laten zijn waar

iedereen een plaats kan hebben.

Ouderen, jongeren, jeugd, gezinnen

met kinderen, woongroepen, 

alleenstaanden, tweeverdieners,

draagkrachtigen en minder draag-

krachtigen… Kortom, een gevarieer-

de bevolkingssamenstelling qua

leeftijd, inkomen en afkomst. 

Door een veilige en inspirerende

leefomgeving en gevarieerde woon-

milieus zal de huidige en toekom-

stige bewoner zich betrokken voelen

bij zijn buurt. Verhuizen hoeft niet

meer als je op zoek bent naar een

grotere of betere woning. Verhuizen

hoeft niet meer als je veiliger wilt

wonen. Verhuizen hoeft niet meer

als je een school dichterbij huis

wilt voor de kinderen. Buurt 5

wordt een woon-, werk- en leefbuurt

voor verschillende soorten woon-

wensen, verschillende soorten 

leefstijlen, verschillende soorten

mensen. 

Om een maximale variëteit aan leef-

milieus binnen de Westelijke

Tuinsteden te bereiken, is voor dit

gebied het leefmilieu stedelijk sub-

urbaan vastgesteld. Het gebied

heeft immers een grote ruimtelijke

kwaliteit, liggend aan de rand van

de stad tussen het Eendrachtspark,

het Sloterpark en de Jan de

Loutergracht. Daarnaast is Buurt 5

natuurlijk gewoon een woonwijk

binnen het stedelijk gebied van

Amsterdam en kunnen dus tegelij-

kertijd de stedelijke kwaliteiten

benut worden. De kwalificatie ste-

delijk suburbaan maakt het moge-

lijk om contrasten in woningdicht-

heid binnen Buurt 5 te creëren.

Van forse bijna stedelijke woonge-

bouwen tot ontspannen laagbouw.

Deze ambities kunnen niet in één

keer worden gerealiseerd. Het ver-

nieuwingsproces heeft een lange

looptijd (2003-2015) en biedt

ruimte voor evaluatie en bijsturing.

Een stapsgewijze aanpak heeft de

voorkeur. Projecten moeten een

concrete toegevoegde waarde hebben

voor de buurt. Een combinatie van

idealisme en realisme.  

Bij de vernieuwing van Buurt 5

wordt uitgegaan van twee termijnen:

er zijn plannen voor de korte en de

lange termijn. 

Korte termijn: 
investeren in mensen
Op korte termijn worden

activiteiten opgestart die

gericht zijn op het vergroten

van de leefbaarheid en het verbete-

ren van de sociale en 

economische positie van de huidige

bewoners. Bewoners moeten weer

perspectief krijgen op een betere

toekomst. Dat betekent investeren

in scholing, emancipatie, integratie

en uitzicht op werk. 

Langere termijn: 
investeren in stenen
Op langere termijn wordt geïnvesteerd

in ‘stenen’. Ook de woningen worden

op langere termijn opgeknapt, 

gerenoveerd of vervangen door

nieuwbouwwoningen. Straten worden

heringericht. Hierbij worden naast

goede sociale huurwoningen ook

duurdere huur- en koopwoningen

gebouwd. Mensen die erin slagen

hun sociaal-economische positie te

verbeteren, krijgen de kans om door

te stromen naar een duurdere en

betere woning in hun eigen buurt.

Het gaat hier echter niet alleen om

de stenen voor woningen, maar ook

voor (ouderen)zorg, brede scholen

en welzijnsvoorzieningen. Hiermee

wordt het voorzieningenaanbod in

de buurt uitgebreid en vernieuwd,

voor ouderen, jongeren, kinderen en

hun ouders.

Omdat de hele buurt niet in één

keer vernieuwd kan worden, is de

buurt opgedeeld in vijf gebieden en

twee fasen. De eerste fase loopt

van 2003 tot 2010, waarbij het

accent ligt op het versterken van

het voorzieningenniveau. De tweede

fase loopt van 2008 tot 2015, met

een zwaartepunt op de vernieuwing

van de woningen.

24 25

STRATEGIE

HET PROGRAMMA 
PER PIJLER

Het programma sociale vernieuwing

Benedenbovenwoningen (referentie)
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Ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig

Regulier beleid

Ouderen willen zo lang mogelijk

zelfstandig kunnen blijven wonen.

Daarom is op Amsterdams niveau

een basispakket van diensten

samengesteld, dat ook in Geuzenveld-

Slotermeer aan ouderen wordt aan-

geboden. Het gaat hierbij om de

Wijkpost voor ouderen met voor-

lichtings- en themabijeenkomsten

en telefonische en inloopspreekuren.

Er wordt inkomensondersteuning

aangeboden, er zijn telefooncirkels

om het gevoel van veiligheid te 

vergroten, de buurtbus zorgt voor

vervoer naar Plein ‘40-’45 of het

Osdorpplein, er worden maaltijden

thuis bezorgd enzovoort. 

Maatregelen

• Project Alleen, maar niet eenzaam

Veel ouderen hebben te kampen 

met gevoelens van eenzaamheid 

en sociaal isolement. In de 

toekomst kan hun aantal sterk 

toenemen omdat zij nieuwe 

buren krijgen of zelf (moeten) 

verhuizen. Daardoor komen 

bestaande sociale contacten te 

vervallen en moeten zij nieuwe 

contacten opbouwen. Om de 

eenzaamheid en sociaal isolement 

onder ouderen te bestrijden, 

wordt een projectplan opgesteld.

Bevorderen van integratie en
participatie

Regulier beleid

Zoveel mogelijk mensen moeten 

de Nederlandse taal kunnen leren.

In het stadsdeel zijn professionele

taalaanbieders en vrijwilligers-

organisaties actief. Het is de

bedoeling dat cursisten een taal-

niveau behalen, waarmee zij kunnen

doorstromen naar werk of een 

opleiding. Daarom is in 2003 

een taalcoördinatieproject gestart.

Daarnaast worden werken met 

verschillende generaties (inter-

generationeel werken) en emanci-

patie van vrouwen gestimuleerd.

Maatregelen

• Project taalcoördinatie;

• Uitbreiden van het professionele 

taalaanbod; 

• Intergenerationeel project 

leesopa’s en leesoma’s

Leesopa’s en leesoma’s worden 

ingezet bij het niveaulezen op 

de scholen voor regulier basis-

onderwijs. Dit project is ontwikkeld 

door het Nederlands Instituut 

voor Zorg en Welzijn/NIZW.

• Het stadsdeel zal onderzoeken 

op welke wijze een grotere rol 

kan worden vervuld ten aanzien 

van integratie en participatie van 

allochtonen vrouwen. 

Bevorderen van werkgelegen-
heid en sociale activering

Regulier beleid

In Buurt 5 is de werkloosheid 

relatief hoog en het perspectief

voor werkloze bewoners is weinig

rooskleurig. Op buurtniveau kan

werkloosheid niet worden bestreden.

Wel kan sociale activering worden

bevorderd, wat een opstap kan zijn

naar betaald werk. 

Maatregel

• Project huis-aan-huis sociale 

activering

In Overtoomse Veld Noord is in 

2001 gestart met een intensieve 

huis-aan-huis aanpak om de 

sociaal-economische positie van 

de buurtbewoners te verbeteren. 

Bewoners van middelhoogbouw-

flats worden bezocht door een 

bewonersadviseur die vragen 

en behoeften van bewoners 

inventariseert en voorlegt aan 

een backoffice. Daar worden 

oplossingen besproken en aan 

de bewoners aangeboden. 

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 

heeft in de middelhoogbouw een 

overeenkomstige problematiek. 

Bij een positieve evaluatie van 

de aanpak zal deze ook in de 

middelhoogbouw in Buurt 5 

worden doorgevoerd. 

Jongeren en het creëren van
kansen

Het integraal jeugdbeleid richt zich

op onderwijsachterstandbestrijding,

ontwikkelingsstimulering en 

opvoedingsondersteuning.

Regulier beleid 0- tot 12-jarigen

Binnen de brede schoolontwikkeling

worden de mogelijkheden gecreërd

om achterstanden in het onderwijs

te reduceren. Dit houdt in voor- en

vroegschoolse educatie, vrijetijds-

besteding en steun bij het opvoeden.

Het Opvoedsteunpunt ondersteunt

ouders bij de opvoeding van hun

kinderen. Daarnaast worden ouders

nauw betrokken bij de taalverwerving

van hun kind(eren). Voor werkende

ouders wordt het aanbod aan kinder-

dagopvang en voor tussen- en

naschoolse opvang uitgebreid. 

Er is er een hulpverleningsnetwerk

opgericht voor 12-minners die

probleemgedrag vertonen.

Maatregelen

• Sterproject

Het Sterproject brengt kinderen 

verantwoordelijkheid bij voor 

elkaar, de omgeving en de 

materialen waarmee zij spelen. 

Dit gebeurt door middel van 

een uitleen van sport- en spel-

materialen en het begeleiden 

van en toezicht houden op de 

spelende kinderen. Bij goed 

gedrag verdient het kind sterren 

waarmee het duurdere speel-

materialen kan lenen. Doelgroep 

is de jeugd tussen de 4 en 

14 jaar, van wie een deel tot de 

preventierisicogroep behoort.

• Project Schatkamer 

Het project Schatkamer biedt 

aan basisschoolleerlingen een 

gratis naschools activiteiten-

aanbod op het gebied van kunst, 

natuur- en milieueducatie, sport 

en taal. Het project vergroot de 

creativiteit en ontwikkeling van 

de kinderen. Het project wordt 

op drie scholen in het stadsdeel 

aangeboden. Bij een positieve 

evaluatie worden middelen 

ingezet om het project op alle 

basisscholen in Buurt 5 aan te 

bieden.

• Speelplekken

Het aantal speelplekken voor 

jonge kinderen zal vanwege het 

grote aantal iets worden terug-

gebracht. Wel zal de kwaliteit en 

variatie van speelplekken worden 

opgewaardeerd.

Regulier beleid 12- tot 23-jarigen

Een belangrijke doelstelling is de

preventie van werkloosheid door het

voorkomen van schooluitval via 

leerplicht en jongerenbegeleiding.

In het stadsdeel is plaatsgebonden

én ambulant jongerenwerk actief.

Voor de harde kern is er street-

cornerwork en een veilige vindplaats.

Jongeren kunnen voor informatie,

advies en trajectbegeleiding terecht

bij het nieuwe Jongerensteunpunt

aan de Slotermeerlaan. 

Voor het hele stadsdeel komt er een

permanent tienercentrum in

Geuzenveld Zuid. 

Maatregelen

• Inrichten tijdelijke jongerenwerk-

locatie op het Confuciusplein;

• Er wordt onderzocht of het 

mogelijk is om een tijdelijke 

fluister-voetbalkooi te realiseren 

op het Confuciusplein.

• Sport-en recreatie

In Buurt 5 is ruimte gereserveerd 

voor 5 grotere speel- en 

ontmoetingsplekken voor 

jongeren.  
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Het Sociaal Investeringplan

De Voorschool Jongeren maken gebruik van tienercentra
Oudere bewoners van Buurt 5
in het A.H.Gerhardhuis

Taallessen worden intensief gevolgd

Gemaakt in de Schatkamer
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• herhuisvesting van de crèche in 

het A.H. Gerhardhuis. 

Totaal Jan de Loutercomplex: 

8000 m2 bvo, (bruto vloeroppervlak).

Confuciusplein
Omdat in Buurt 5 geen school voor

regulier basisonderwijs is gevestigd,

wordt de Immanuelschool samen

met kinderdagverblijf Mowgli en

peuterspeelzaal Pimpernel naar het

Confuciusplein verplaatst. Er wordt

nog onderzocht of deze en andere

voorzieningen bij elkaar in een 

multifunctioneel gebouw worden

gehuisvest. De samenvoeging van

twee scholen voor speciaal basis-

onderwijs, De Kade en de Dr. A.

van Voorthuijsenschool zal waar-

schijnlijk in de Rousseaubuurt

komen. 

Programma:

• dienstencentrum voor ouderen 

• Immanuelschool 

• vier welzijnslokalen 

• kinderopvang Mowgli en peuter-

speelzaal Pimpernel en buurt-

steunpunt 5 

• gezondheidsvoorzieningen 

• samenvoeging De Kade en 

Dr. A. van Voorthuijsenschool. 

Totaal Confuciusplein: 

11.000 m2 bvo.

Bevorderen van 
sportparticipatie

Regulier beleid

Zo veel mogelijk bewoners moeten op

hun eigen manier kunnen sporten.

Het is daarom van belang dat er een

goed sportaanbod en voldoende en

kwalitatief goede sportaccommodaties

beschikbaar zijn. Het stadsdeel heeft

beleid ontwikkeld en geïnitieerd op

het gebied van sportstimulering,

verenigingsondersteuning, sportac-

commodaties, tarieven en subsidies. 

Het Sportbuurtwerk verzorgt 

gedurende het hele jaar een scala van

activiteiten om de sportparticipatie

van de jeugd, maar ook van ouderen,

te bevorderen.

Maatregel

• Trapveld

In het park achter het Jan de 

Loutercomplex wordt een grote 

sport-speelplek gerealiseerd.

Kunst als verbindende schakel

Regulier beleid

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

heeft geen officieel kunst- en cultuur-

beleid, maar dat betekent niet dat

er niets gebeurt. Jaarlijks wordt het

multiculturele Geuzenméérfestival 

georganiseerd. Er zijn waarderings-

subsidies voor kleinschalige initiatieven

op het gebied van kunst en cultuur. 

Maatregelen

• Bevorderen kleinschalige 

muziek- en dansactiviteiten in 

de activiteitencentra

• Kunst zal worden ingezet om de 

mijlpalen van het vernieuwings-

proces te markeren

• In de uitwerkingsplannen zullen 

de mogelijkheden voor nieuwe 

kunst in de onbebouwde ruimte 

worden verkend

• Tijdelijke kunst zal worden inzet 

om de leefbaarheid tijdens de 

vernieuwing te vergroten

Verbeteren van de voorzieningen,
de zorg en de maatschappelijke
dienstverlening

Regulier beleid

Onlangs is het integraal huisvestings-

plan Welzijn/Onderwijs herijkt. In

dit plan is een strategie opgenomen

om de huisvesting van bestaande

onderwijsvoorzieningen te vernieuwen

of te renoveren. Een algemeen voor-

zieningenplan, waarin ook nieuw te

ontwikkelen voorzieningen worden

meegenomen, wordt opgesteld. 

Maatregel

• Onderzoek naar draagvlak voor 

gezondheidscentra/medische 

verzamelgebouwen, inclusief 

programma’s van eisen in Buurt 5.

In Buurt 5 worden op twee

centrale plaatsen groepen

voorzieningen bijeenge-

bracht: op het 

Jan de Loutercomplex en

op het Confuciusplein. Er is

globaal bepaald welke voor-

zieningen waar zouden moeten

komen. Waarom is gekozen voor

deze locaties? De spreiding van

voorzieningen voor onderwijs, welzijn

en zorg in Buurt 5 is momenteel

ongelijk. Dat kan verbeterd worden.

Twee scholen voor speciaal basis-

onderwijs met een regionale functie

zouden beter bereikbaar moeten

zijn. Er is een groeiende behoefte

aan zelfstandige woningen voor

ouderen met een zorgsteunpunt of

dienstencentrum in de nabijheid.

Daarom zijn er in het vernieuwings-

plan twee locaties aangewezen,

waar door zorgaanbieder Care West

dienstencentra gerealiseerd zullen

worden. Als dat mogelijk is, wordt

dit gecombineerd met huisartsen,

apotheken, fysiotherapeuten of

tandartsen. 

Jan de Loutercomplex
Het Jan de Loutercomplex bevindt

zich in het hart van het stadsdeel.

Hier wordt een tweede welzijns-

cluster gerealiseerd, dat veel lijkt

op het Pluspunt op het Lambertus

Zijlplein. Om de bouw van onder

meer ouderenwoningen op deze

centrale plek mogelijk te maken,

worden de Burgemeester de

Vlugtschool en kinderdagverblijf

Margriet gesloopt. Voor de bewoners

van de ouderenwoningen wordt een

dienstencentrum gebouwd.

Programma:

• dienstencentrum voor ouderen 

• welzijnscluster Slotermeer: 

activiteitencentrum Slotermeer, 

bibliotheek Slotermeer, jeugd-

gezondheidzorg 0-19 jaar, 

Opvoedsteunpunt

• nieuwbouw kinderdagverblijf 

Margriet 

• nieuwbouw Burgemeester de 

Vlugtschool 

• sportzaal 

• vier welzijnslokalen voor onder-

wijsaanpalende activiteiten 
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Het Sociaal Voorzieningenplan

School voor bijzonder onderwijs 
in rustige omgeving (referentie)

Structuuringrepen Sociale Voorzieningenplan en
programma economische vernieuwing

Kleinschalige bedrijvigheid buiten plangebied

Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid

Ruimtereservering grotere speelplaats

Ruimtereservering sociale voorzieningen

Ruimtereservering speelveld

Sociale voorzieningen buiten plangebied

Sociale voorzieningen

Velden
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Het programma tot 2015 ziet er als volgt uit.

Te renoveren woningen 96

Te slopen woningen (corporaties) 1368 (+102 De Slotermeerhof)

Nieuwbouw totaal 1447 (+102 De Slotermeerhof)

Nieuwbouw sociale huur 333

Nieuwbouw midden 666

Nieuwbouw duur 449

Zonder ingreep (corporaties) 1088

Zonder ingreep (particulier) 205

Ouderen en gehandicapten totaal 272

Wibo’s (1,44%) 103

Geclusterde/beschutte woningen (0,95%) 68

Miva’s (1,41%) 101

Visie en ambitie 
Het doel is om een aantrekkelijk en

gevarieerd woningaanbod te creëren,

zodat mensen met verschillende

leefstijlen goed naast elkaar kunnen

wonen. Om de eenzijdigheid van 

de bestaande woningvoorraad te

veranderen, wordt een deel van de

woningen gesloopt (oude en kwali-

tatief slechte) en zullen er betere

en grotere woningen voor terug-

komen. Er zal een aanzienlijk deel

duurdere huur- en koopwoningen

gebouwd worden zodat het woning-

aanbod in 2015 als geheel niet

alleen uit sociale huurwoningen zal

bestaan zoals nu, maar voor 50%.

Daarnaast zullen een aantal 

bestaande woningen gerenoveerd

worden.

De nieuwbouw zal gevarieerd zijn, 

in prijs, types en grootte. De sociale

huurwoningen die nieuw gebouwd

worden, zullen groter zijn, een

gemiddelde oppervlakte van 85 m2,

en een vijfde zal extra groot zijn

(120 m2 bvo). Voor ouderen en

lichamelijk gehandicapten worden

speciale woningen gebouwd. 

In 2015 zal er ook plaats zijn voor

mensen die een midden-inkomen

genieten en mensen die een huis

willen kopen. Bij de nieuwe woningen

gaat veel aandacht uit naar duur-

zaam, aanpasbaar en flexibel 

bouwen. Aanpasbaar bouwen wil

zeggen dat de meeste woningen

geschikt voor ouderen zijn. 

Het programma
Het totaal aantal woningen in 

Buurt 5 is nu 2757. Tot 2015 

worden 1368 woningen gesloopt,

waarvoor 1447 nieuwe woningen 

in de plaats komen. In 2015 zal

Buurt 5 dan 2836 woningen tellen. 

In aanvulling hierop zullen 

102 woningen op de Slotermeerhof

gesloopt worden. Hiervoor in de

plaats komen 162 nieuwe woningen.  

Nu is 93% in bezit van woningcor-

poraties (2552 woningen) en 7% 

is particulier bezit (205 woningen).

Alleen woningen die bezit zijn van

woningcorporaties, worden gesloopt.

Particulier woningbezit dus niet. 

In de nieuwbouw komt een verdeling

van 23% sociale huurwoningen,

46% middeldure huur en koop en

31% dure koop. In de eerste fase

van de vernieuwing wordt een hoger

percentage sociale huur gerealiseerd.

96 bestaande sociale huurwoningen

worden gerenoveerd. Het percentage

sociale huur wordt uiteindelijk

minimaal 50%, dat zijn dan 

1517 woningen  

De toekomstige woningvoorraad zal

bestaan uit 103 wibo’s (woningen

in een beschermde omgeving), 

68 geclusterde en beschutte 

woningen (groepswoningen en woon-

groepen) en 101 miva’s (minder

validenwoningen). De ouderen-

woningen komen merendeels

binnen een cirkel van 

200 meter rond zorg-

steunpunten te liggen. 
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Visie en ambitie 
Het is de bedoeling om in Buurt 5

een gevarieerd aanbod bedrijfsruimte

en voorzieningen op herkenbare

locaties te realiseren met een goede

bereikbaarheid en een positieve uit-

straling. Bestaande bedrijven moeten

zo veel mogelijk voor de buurt

behouden blijven en passende

ruimte krijgen aangeboden.

Daarnaast worden bedrijven van

buiten gestimuleerd om zich in

Buurt 5 te vestigen. Op dit moment

is er circa 10.000 m2 vloeroppervlak

aan bedrijfsruimte. Die ruimte is

vaak verouderd, er is weinig variatie

qua grootte en de locaties zijn niet

optimaal. Het programma economi-

sche vernieuwing wil het bestaande

aanbod verbeteren en ook meer

ruimte voor bedrijvigheid

creëren in verschillende

prijsklassen. In 2015 

zal de oppervlakte voor

bedrijfsruimte met 

minimaal 5000 m2 zijn 

toegenomen.

Voor het versterken van het bestaande

en toekomstige aanbod is herken-

baarheid belangrijk. Evenals een

goede bereikbaarheid, voldoende

parkeerplaatsen en goede zichtbaar-

heid. Daarom worden de bedrijfs-

ruimtes langs de Slotermeerlaan,

de Burgemeester Röellstraat en de

Burgemeester van Leeuwenlaan

gesitueerd. Er wordt gezorgd voor

huurprijs- en omvangdifferentiatie

voor de startende en doorstromende

ondernemer. Het stadsdeel heeft

een (elektronisch) informatieloket

opgestart om ondernemers te

ondersteunen. Het bijeenbrengen

van winkels en een kwalitatieve uit-

straling van de bebouwing en directe

omgeving dragen bij aan een positief

imago. Detailhandel en horeca

wordt bijeengebracht op de

Burgermeester van Leeuwenlaan.

De inzet van een wijkconsulent/

accountmanager (korte termijn) en

het opzetten van een integraal

samenwerkingsverband tussen de 

winkeliers, de huiseigenaren en de

overheid (middellange termijn)

moeten de wijkverzorgende voor-

zieningen van dit winkelgebied 

versterken.

Het programma 
Korte termijn (0-5 jaar)

• intensiveren van het (elektro-

nisch) loket voor informatie en 

voorlichting

• inzet van wijkconsulent/account-

manager in de buurt

• hanteren van aangepaste huren 

in bedrijfsverzamelgebouwen met 

overheidsubsidie 

• opzetten van een integraal 

samenwerkingsverband voor 

beheer en promotie van het 

winkelgebied.

Lange termijn 

• detailhandel op de Burgemeester 

van Leeuwenlaan-Zuid 

• bedrijven, medische, sociaal-

maatschappelijke en leisureruimte 

op het Confuciusplein

• bedrijfsruimte op de 

Burgemeester Röellstraat-Zuid/ 

Slotermeercircuit

• bedrijfsruimte en  sociaal-maat-

schappelijke ruimte op de 

Burgemeester Röellstraat/ 

Burgemeester van Leeuwenlaan-

Noord

• bedrijfsruimte in de Lodewijk 

van Deijsselbuurt

• bedrijfsruimte en sociaal-maat-

schappelijke ruimte op 

Burgemeester Röellstraat-Noord/ 

Slotermeercircuit

Totaal 15.000 m2

• minimaal 25 woon-werkwoningen 

met een werkruimte (± 50 m2) 

en eigen werkingang. 

Maatregelen winkelstructuur

• Plein ‘40-’45 en het Lambertus 

Zijlplein zijn en blijven de twee 

belangrijkste winkelconcentraties. 

Naast deze twee winkelcentra is 

nog plek voor een groep buurt-

winkels in het hart van Buurt 5. 

• Handhaven en versterken van 

de winkelvoorzieningen op de 

Burgemeester van Leeuwenlaan. 
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Fysieke pijler

Het programma woningdiffertentiatie 

Het programma economische vernieuwing 

Woonwerkwoningen
(referentie)

Eengezinwoningen langs een rustige
woonstraat (referentie)

Service appartemneten rond 
collecieve wintertuin (referentie)

Bedrijvigheid op de Diderotstraat
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Bestaand  Nieuw

gronds parkeren en op eigen erf).

Globaal genomen zal parkeren bij

parkwonen en bij wonen in een 

stedelijk milieu zoveel mogelijk

geïntegreerd moeten worden in de

bebouwing. In een suburbaan

milieu wordt overwegend op maai-

veld en op eigen erf geparkeerd.

Voor een tuinstedelijk milieu zal

een mix van parkeeroplossingen

gelden. De mogelijkheden worden

sterk bepaald door de afspraken

tussen corporaties en de gemeente

over de financiering van gebouwd

parkeren.

Als uitgangspunt voor nieuwbouw

geldt een parkeernorm van 1 per

woning en voor voorzieningen en

bedrijven 1 parkeerplaats per 

125 m2 vloeroppervlak. In de uit-

werkingsplannen wordt onderzocht

of deze norm moet worden aange-

past. Door de eerder genoemde

afspraken is een verhoging van de

norm alleen mogelijk bij een markt-

conforme afzet van woning en par-

keerplek. Het stadsdeel zorgt dan

voor flankerend parkeerbeleid. 

Na een eerste verkenning van de

huidige parkeersituatie blijkt het

noodzakelijk om een parkeerbalans op

te maken voor het hele vernieuwings-

gebied. Hierin worden ook de

parkeereffecten van de Geuzenbaan

meegenomen.

Het programma
Deze visie en uitgangspunten vormen

de basis voor concrete plannen en

maatregelen in de stedelijke hoofd-

structuur van Buurt 5. 

Verkeer en vervoer

De basis van het toekomstige wegen-

net van Buurt 5 bestaat uit een

aantal 50 km-hoofdwegen en 30 km-

buurtwegen. De Burgemeester

Röellstraat en de Slotermeerlaan

zijn de hoofdwegen. 

Maatregelen 

Om dit wegennet ruimtelijk en

functioneel te verbeteren, wordt

voorgesteld om de Burgemeester

Röellstraat te verschuiven en te

herprofileren tussen de

Burgemeester van Leeuwenlaan en

de Slotermeerlaan. Ook wordt voor-

gesteld om de Burgemeester van

Leeuwenlaan, de Socratesstraat, 

de Lodewijk van Deijsselstraat en

de De Savorin Lohmanstraat te 

herprofileren. Een nieuw net van

voet- en fietspaden moet de woon-

buurten op een aantrekkelijke, snelle

en veilige manier verbinden met de

winkelcentra, sociaal-culturele voor-

zieningen, parken, voorzieningen-

centra en recreatiegebieden. 

• Een vrijliggend fietspad via de 

Burgemeester Röellstraat naar 

het Lambertus Zijlplein en 

verder naar het buitengebied

• Een nieuwe fietsroute van het 

Jan de Louterpad naar het 

Sloterpark dwars door Buurt 5 

van noord naar zuid
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Visie en ambitie 
Buurt 5 en Geuzenveld Zuid zijn

twee grote vernieuwingsgebieden.

Er wordt niet afzonderlijk naar de

twee gebieden gekeken, als waren

het eilandjes, maar in onderlinge

samenhang. Over de grenzen heen

kijken biedt meer mogelijkheden en

zorgt ervoor dat een aantal essentiële

kwaliteiten voor beide gebieden

wordt gewaarborgd. Zo kan bijvoor-

beeld meer samenhang, ruimtelijke

kwaliteit en gebruikswaarde tot stand

gebracht worden. De vernieuwings-

gebieden Buurt 5 en Geuzenveld

Zuid grenzen bijvoorbeeld direct

aan één van de belangrijkste groen-

gebieden van Amsterdam, de parken

rondom de Sloterplas, sportpark

Ookmeer en de Osdorper

Binnenpolder. De grootte

van deze groengebieden

is voor Amsterdamse

begrippen ongekend. 

Ze kunnen met recht

superkwaliteiten genoemd worden.

Toch profiteren Buurt 5 en

Geuzenveld Zuid er te weinig van.

Daarom is de verbeterde samenhang

tussen het groengebied en de aan-

grenzende woonbuurten één van de

belangrijkste ruimtelijke punten

voor de vernieuwing. Een enorme

kans om de leefomgeving aantrek-

kelijker te maken, ligt in feite voor

het oprapen. Om de kwaliteit van de

buurt zelf voor de toekomst zeker te

stellen, wordt in het vernieuwings-

plan ruimte gereserveerd voor nieuwe

openbare ruimte in het hart van de

buurten. 

Veel kleine veranderingen en aan-

passingen hebben de samenhang in

het wegennet, de waterstructuur en

de groenstructuur in Buurt 5 enigs-

zins aangetast. Daardoor worden

bijvoorbeeld de parken onvoldoende

gebruikt en is de weg niet altijd

goed te vinden. De samenhang en

overzichtelijkheid in de buurten kan

beter. Vooral in het wegennet en

fietspadennet wordt een aantal

belangrijke aanpassingen voorgesteld.

Zoals op veel plekken in de Westelijke

Tuinsteden ontbreekt het in Buurt 5

ook aan duidelijke herkennings-

punten. Uniforme straten en iden-

tieke gebouwen maken het moeilijk

voor bewoners om binding te krijgen

met plekken in hun woonomgeving.

En bezoekers kunnen vaak de weg

niet vinden. Markante gebouwen bij

bijzondere plekken in de openbare

ruimte en pleinen vergroten de 

herkenbaarheid van de buurten. 

Openbaar groen 
Uitgangspunt is dat de onbebouwde

ruimte wordt ingericht met standaard

materialen van goede kwaliteit

(=sterk en duurzaam). Op beeld-

bepalende plekken en intensieve

verblijfsgebieden wordt een extra

kwaliteit toegevoegd. De inrichting

en aankleding van de onbebouwde en

openbare ruimte moet functioneel

zijn, herkenbaar en representatief.

Daarnaast spelen aspecten als

waterberging, beheer en onderhoud

een rol. Uitgangspunt is dat er in

de toekomst minder openbare ruimte

komt. Nu is de verhouding open-

baar–uitgegeven 57%-43% (zonder

Eendrachtspark). Gestreefd wordt

naar een verhouding van 45%-55%

voor de gehele buurt. Dus een 

vermindering van de openbare

ruimte met ruim 10%. 

Verder wordt ruimte gereserveerd

voor ondergrondse afvalinzameling.

Er is voor Buurt 5 een overzicht

gemaakt van waardevolle bomen.

Waar mogelijk zullen deze bomen

behouden blijven. 

Parkeren
Parkeren heeft te maken met zowel

de onbebouwde ruimte (op maai-

veld) als de bebouwing (onder-
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Het programma ruimtelijke vernieuwing 

Kleinschalige halfverdiepte parkeer-
plaatsen achter de woningen (referentie)

Parkeerplaatsen op straat
(referentie)

Superkwaliteit Goede verbindingen Plekken maken

Structuuringrepen verkeer en vervoer

Gebiedsontsluitingsweg

Buurtweg

Trambaan

Vrijliggend fietspad

Brug langzaam verkeer

Brug voor al het verkeer

Osdorperpolder en Sloterplas
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Groen en water

Groen en water vormen een netwerk

van parken en grachten rondom

Buurt 5. Dit netwerk is de belang-

rijkste basis voor het tuinstedelijke

karakter van het vernieuwingsgebied.

De bestaande structuren worden

versterkt en nieuwe structuren 

worden toegevoegd.

Maatregelen

De belangrijkste drijfveer voor de

verbeteringen van het waternetwerk

is het vergroten van de ecologische

waarde en de gebruikswaarde van

het water. Daarom wordt een 

aantal oevers verbreed en opnieuw

ingericht. Een aantal duikers wordt

vervangen door bruggen, zodat daar

kan worden gevaren. De verbreding

is overigens ook bedoeld om meer

water te kunnen bergen. 

In het Bomenstructuurplan

Parkstad zijn afspraken opgenomen

over de soort bomen en de plaatsing

in de straten. Als dat nodig is, zal

de bomenstructuur worden aange-

past.

• Verbreding van de gracht ten 

zuiden van Buurt 5

• Verbreding van de gracht ten 

zuiden van het Jan de Louterpad 

en de aanleg van een nieuwe 

fietsbrug

• Vergroten Jan de Louterpark. 

Zowel ten noorden als ten zuiden 

van de gracht komt meer ruimte 

voor groen. Ook komt er een 

speelplek in het park

• Aanleg groenstrook op de locatie 

De Kade. Dit wordt een groene 

schakel tussen het Confuciusplein 

en het Sloterpark

Oriëntatie

Om meer differentiatie aan te brengen

in de onbebouwde ruimte en het

straatbeeld, zodat bewoners meer

gevoel hebben bij hun omgeving 

en bezoekers de weg makkelijker

kunnen vinden, worden nieuwe 

ontmoetingsplekken gecreëerd met

markante bebouwing.

Maatregelen

• Markante bebouwing op 

bijzondere plekken:

- de parkrand langs de Bernard 

Loderstraat en het Jan de 

Loutercomplex

- het Confuciusplein

- Parkbalkon De Kade 

(een verhoogd plein met 

uitzicht op het park)
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Openbare ruimte Bebouwing Infrastructuur

Integraal toekomstbeeld

Groen - park

Groen - plantsoen

Speelveld

Stadslaan

Hoogwaardige openbare ruimte

Verharding

Grotere speelplaats

Parkbalkon

Gracht

Velden - wonen

Kleinschalige bedrijvigheid

Sociale voorzieningen

Markant gebouw

Bebouwing in het groen

Combinatie wonen en voorzieningen

Gebiedsontsluitingsweg

Buurtweg

Trambaan

Vrijliggend fietspad

Structuuringrepen groen en water

Gracht nieuw

Gracht verbreed

Gracht bestaand

Plantsoen

Jan de Louterpark

Parkbalkon

Postzegelpark

Stadslaan

Versterken water

Bebouwing in het groen
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Buurt 5 is ingedeeld in vijf deelgebieden waarin in de komende periode ingrijpende 
veranderingen zullen plaatsvinden door sloop en nieuwbouw. Die gebieden zijn de
Confuciusbuurt, het Jan de Loutercomplex, de Burgemeester Röellstraat Noord, 
de Lodewijk van Deijsselbuurt en het gebied Rousseau/De Kade. 
In de overige gebieden van Buurt 5 blijft de bebouwing zoals die is. In de genoemde
gebieden richt de vernieuwing zich op het sociale programma en op de verbeteringen in
de onbebouwde ruimte. De voorstellen voor deze deelgebieden worden verder uitgewerkt
in uitwerkingsplannen. Er kunnen dus nog wijzigingen optreden. 

DEEL4/ DEELGEBIED 
VERNIEUWING
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Doel
Het nieuwe Jan de Loutercomplex

wordt een levendig gebied waar

woningen, voorzieningen en scholen

gemengd worden. Om de verzorgings-

functie van het Jan de Louter-

complex te versterken, worden een

dienstencentrum voor ouderen, een

welzijnscluster en een sportzaal

gebouwd. Verder is een doel om de

nabijheid van Plein ‘40-’45 beter

te benutten en de relatie met 

nabijgelegen groene kwaliteiten te

versterken.

Leefmilieu
stedelijk 

Programma
Het programma voorziet in 

200 woningen, een voorzieningen-

cluster (2140 m2), een sportzaal

(800 m2), een kinderdagverblijf

(800 m2), een basisschool 

(2025 m2 + 420 m2 tijdelijk), 

4 welzijnslokalen (460 m2 bvo) en

een zorgsteunpunt (1000-1300 m2).

Een gedeelte van de woningen 

rond het zorgsteunpunt bestaat uit

ouderenwoningen. Als de school

voor visueel gehandicapten wordt

verplaatst, kunnen nog eens 50

woningen worden gerealiseerd.

Verder komt er een speelveld voor

sportactiviteiten in het Jan de

Louterpark.

Ingreep
Om het programma te realiseren, 

is de sloop van de Immanuelschool

nodig. Ook wordt de Burgemeester

de Vlugtschool inclusief bijgebouwen,

het buurthuis en kinderdagverblijf

gesloopt. 

Ruimtelijke structuur
De Slotermeerlaan krijgt een nieuw

aanzicht, onder andere door het

verkleinen van het gat in de stads-

straat. Er komt een opening naar

het Jan de Louterpad. Woningen

komen boven de voorzieningen. 

Onbebouwde ruimte
Het wordt een hoogwaardige straat

met woningen en winkels aan de

zijde van de Slotermeerlaan.

Speelpleinen en scholen worden

geïntegreerd binnen het bouwblok.

Het Jan de Louterpark wordt vergroot 

en heringericht in samenhang met

de herinrichting van de oevers van

de gracht. Er komt een informele

speelplek in het vergrote Jan de

Louterpark en één kleine speelplek

van 150 m2. Een nieuw fietspad

naar Sloterpark wordt aange-

takt via de nieuwe brug. 

Bijzonderheden
De herontwikkelingsmo-

gelijkheden voor de school

voor visueel 

gehandicapten wordt onderzocht.
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Goed zichtbare en aantrekkelijke buurtvoorzieningen (referentie)

Doel
In de toekomst zal het

Confuciusplein weer het hart van

Buurt 5 worden. Op en rond het

vernieuwde plein komen circa 

250 woningen, bedrijfsruimten, de

Immanuelschool en een diensten-

centrum voor ouderen. Het ont-

spannen woonmilieu wordt versterkt

met een kloppend hart.

Leefmilieu 
tuinstedelijk suburbaan

Programma 
Het programma voorziet in 

248 woningen en een diensten-

centrum (1000–1300 m2 bvo). 

Een gedeelte van de nieuwbouw

rond dit dienstencentrum bestaat

uit ouderenwoningen.

Verder zal op het plein de

nieuwbouw plaatsvinden

van de Immanuelschool

(2710 m2 inclusief gymzaal

+ 460 m2 tijdelijk) en 

4 welzijnslokalen (460 m2 bvo) 

kinderdagverblijf Mowgli en peuter-

school Pimpernel (totaal 1050 m2).

In de Confuciusbuurt-Oost zal in

totaal 9000 m2 aan bedrijfsruimte 

gerealiseerd worden ter compensatie

voor de sloop van de bestaande

bedrijfsruimte en als bijdrage aan

de uitbreiding van de economische

functies (6000 m2 op het vernieuwde

Confuciusplein en 3000 m2 op de

hoek van de Slotermeerlaan en de

Burgemeester Röellstraat-Zuid).

Ingreep
Om het programma te realiseren,

worden alle woningen aan de noord-

zijde van de Socratesstraat en ten

zuiden van de Descartesstraat,

behalve de blokken ten oosten van

de George Berkeleystraat gesloopt.

Tevens het blok aan de noordzijde

van de Bierens de Haanstraat en

het blok ten westen van de

Senecatraat (op het Confuciusplein).  

Totaal: 427 woningen.

Ruimtelijke structuur
De ruimtelijke structuur wordt 

compact, met intensieve bebouwing.

Er zullen sociale voorzieningen zijn

(zie boven), bedrijfsruimten en 

daarboven appartementen. 

Parkeren wordt geïntegreerd in deze

bebouwing. Langs De Savornin

Lohmanstraat komen appartement-

blokken die een duidelijke wand

vormen langs de straat. In het

oostelijke gebied komt er een ont-

spannen woonmilieu in gemengde

dichtheden. De bebouwing langs de

Socratesstraat krijgt een duidelijke

straatwand met entrees. Op de kop

van de Slotermeerlaan komt een

markant bedrijfsgebouw met 

appartementen. In dit stuk is er

een mix van geïntegreerd parkeren

en parkeren bovengronds. 

Onbebouwde ruimte
Het Confuciusplein wordt een plein

met een hoogwaardige inrichting.

Er komt een nieuw fietspad van

noord (Lodewijk van Deijsselbuurt)

via de Confuciusbuurt naar zuid

(Sloterpark). Verder komt er een

grotere speelplek van 1225 m2 nabij

de Socratesstraat en twee kleine

plekken van 150 m2 in de buurt. 

Bijzonderheden
Er moet een onderzoek worden

ingesteld naar de mogelijkheid van 

de vestiging van een intramurale

zorgvoorziening naast het 

A.H. Gerhardhuis. Voor het economisch

programma is een totaal aantal

vierkante meters opgenomen voor

de gehele Confuciusbuurt. Recente

economische ontwikkelingen maken

afzetbaarheid van dit programma

kwetsbaar. Afhankelijk van de

afzetbaarheid van dit programma

kan worden besloten tot aanpassing

van het programma, de ontwikkeling

van functieneutrale gebouwen die

op termijn van functie kunnen 

veranderen of tot verschuiving van

het programma naar een latere plan-

fase. Dit wordt nader bekeken bij

het uitwerkingsplan. Belangrijk is

dat het Confuciusplein voldoende

economisch programma behoudt

voor een levendig buurtcentrum.

CONFUCIUSBUURT

Een nieuw, levendig en compact Confuciusplein (referentie)

Nader te bepalen

Plangrens integraal vernieuwingsgebied

Te behouden bebouwing

Te slopen bebouwing

Bebouwing

Velden - wonen

Kleinschalige bedrijvigheid

Sociale voorzieningen

Markant gebouw

Bebouwing in het groen

Combinatie wonen en voorzieningen

Infrastructuur

Gebiedsontsluitingsweg

Buurtweg

Trambaan

Vrijliggend fietspad

Openbare ruimte

Groen - park

Groen - plantsoen

Speelveld

Stadslaan

Hoogwaardige openbare ruimte

Verharding

Grotere speelplaats

Parkbalkon

Gracht

Nader te bepalen

Plangrens integraal vernieuwingsgebied

Te behouden bebouwing

Te slopen bebouwing

Bebouwing

Velden - wonen

Kleinschalige bedrijvigheid

Sociale voorzieningen

Markant gebouw

Bebouwing in het groen

Combinatie wonen en voorzieningen

Infrastructuur

Gebiedsontsluitingsweg

Buurtweg

Trambaan

Vrijliggend fietspad

Openbare ruimte

Groen - park

Groen - plantsoen

Speelveld

Stadslaan

Hoogwaardige openbare ruimte

Verharding

Grotere speelplaats

Parkbalkon

Gracht

JAN DE LOUTERCOMPLEX

Interventie Confuciusbuurt Programma ruimtelijke vernieuwing Confuciusbuurt Interventie Jan de Loutercomplex Programma ruimtelijke vernieuwing Jan de Loutercomplex
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Ritme van compacte stedelijke bouwblokken (referentie)

41

Doel
De Lodewijk van Deijsselbuurt

wordt een buurt met een gevarieerd

woningaanbod in een afwisselende

leefomgeving. Ook is het de 

bedoeling om de groene kwaliteit

aan de noordrand van de buurt te

versterken en de levendigheid van

de Lodewijk van Deijsselstraat een

extra impuls te geven.

Leefmilieu
tuinstedelijk, parkwonen 

Programma
Het programma voorziet in 

493 woningen. In totaal wordt

1500 m2 aan bedrijfsruimte 

gerealiseerd als bijdrage aan de 

uitbreiding van de economische

functies. 

Ingreep
Om het programma te realiseren,

zullen alle woningen ten noorden

van de Lodewijk van Deijsselstraat

worden gesloopt, behalve de 

woningen in particulier eigendom

en de woningen ten oosten van de

Naefstraat (Verfdoos en omgeving).

Verder worden de 96 woningen 

en 19 bedrijfsruimtes in de 

Verfdoos gerenoveerd en de 

Van Voorthuijzenschool gesloopt.

Totaal: 691 woningen.

Ruimtelijke structuur
Er is ruimte voor grondgebonden en

gestapeld wonen. Het groene karakter

van de noordrand wordt versterkt.

Langs de Lodewijk van Deijsselstraat

is ruimte voor bedrijvigheid. 

Onbebouwde ruimte
De gracht langs het Jan de

Louterpark wordt verbreed en 

ecologisch ingericht. Er komt een

parkachtig gebied ten noorden van

de Van Moerkerkenstraat en een

nieuw fietspad van het Jan de

Louterpark naar het Sloterpark. 

Er is ruimte voor twee speelplekken

van circa 1225 m2 en twee kleine

speelplekken van 150 m2 in de

buurt. De Lodewijk van

Deijsselstraat wordt heringericht tot

aantrekkelijke en levendige

buurtstraat.

Bijzonderheden
De verbreding van de

gracht moet goed aanslui-

ten op de vernauwing van de

gracht bij de Slotermeerlaan en de

voetgangersbrug naar het

Scholeneiland. Er wordt een onder-

zoek ingesteld naar de mogelijk-

heden om de woningen in

de Verfdoos te renoveren

als woningen voor oude-

ren.
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LODEWIJK VAN DEIJSSELBUURT

Woningen met aantrekkelijke overgang 
tussen openbaar en prive (referentie)

BURGEMEESTER ROELLSTRAAT-NOORD

Doel
De Burgemeester Röellstraat-

Noord wordt een aantrekke-

lijke en levendige stads-

straat waarin woon- en

werkfuncties gemengd

worden (woon-werk-

woningen). Op deze manier

geeft de straat een representatief

gezicht aan Buurt 5. 

Leefmilieu 
stadsstraat 

Programma
Het programma voorziet in 

325 woningen en 4000 m2 bedrijfs-

ruimte.

Ingreep
Om dit programma te realiseren, 

is de sloop van de volgende blokken

gepland: de laagbouwwoningen

langs de Burgemeester Röellstraat,

het kopblok nabij het Eendrachts-

park en kantoor Patrimonium, 

de blokken op de hoek van de

Burgemeester van Leeuwenlaan en

de Burgemeester Röellstraat.  

Totaal: 150 woningen.

Ruimtelijke structuur
Er wordt een duidelijke straatwand

gevormd van maximaal zes lagen

met regelmatige doorbrekingen die

aansluiten op de achterliggende

hofjes. Er komen gevarieerde

woningtypes: woon-werkwoningen

en stadswoningen (appartementen

met voordeuren aan de straat). 

Er komt bedrijfsruimte op de 

begane grond aan de straat. 

De koppen bij het Eendrachtspark,

de Slotermeerlaan en de hoek van

de Burgemeester van Leeuwenlaan 

worden geaccentueerd met een

hoger bouwblok. 

Onbebouwde ruimte
In de onbebouwde ruimte komen

twee kleine speelplekken van 

150 m2. De Burgemeester

Röellstraat wordt verschoven en

geherprofileerd. Er wordt ruimte

gemaakt voor het parkeren van

bezoekers langs de Burgemeester

Röellstraat. De bewoners parkeren

achterom op eigen terrein, zo

mogelijk geïntegreerd in de bouw-

blokken. Verder wordt gewerkt aan

integratie van de fietsroute van het

Jan de Louterpark naar het

Sloterpark met een veilige kruising

bij de Burgemeester Röellstraat. 

De Burgemeester Röellstraat 

maakt onderdeel uit van het

Bomenstructuurplan Parkstad.

Nader te bepalen

Plangrens integraal vernieuwingsgebied

Te behouden bebouwing

Te slopen bebouwing

Bebouwing

Velden - wonen

Kleinschalige bedrijvigheid

Sociale voorzieningen

Markant gebouw

Bebouwing in het groen

Combinatie wonen en voorzieningen

Infrastructuur

Gebiedsontsluitingsweg

Buurtweg

Trambaan

Vrijliggend fietspad

Openbare ruimte

Groen - park

Groen - plantsoen

Speelveld

Stadslaan

Hoogwaardige openbare ruimte

Verharding

Grotere speelplaats

Parkbalkon

Gracht

Interventie Lodewijk van Deijsselbuurt
Programma ruimtelijke vernieuwing 
Lodewijk van Deijsselbuurt

Interventie Burgemeester Roellstraat-Noord

Programma ruimtelijke vernieuwing 
Burgemeester Roellstraat-Noord Nader te bepalen

Plangrens integraal vernieuwingsgebied

Te behouden bebouwing

Te slopen bebouwing

Bebouwing

Velden - wonen

Kleinschalige bedrijvigheid

Sociale voorzieningen

Markant gebouw

Bebouwing in het groen

Combinatie wonen en voorzieningen

Infrastructuur

Gebiedsontsluitingsweg

Buurtweg

Trambaan

Vrijliggend fietspad

Openbare ruimte

Groen - park

Groen - plantsoen

Speelveld

Stadslaan

Hoogwaardige openbare ruimte

Verharding

Grotere speelplaats

Parkbalkon

Gracht
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Doel
Om de nabijhed van het Sloterpark

te benutten, wordt er een mooie

verbinding gelegd tussen het

Confuciusplein en het Sloterpark.

Hier wordt een ontspannen woon-

milieu versterkt. 

Leefmilieu
tuinstedelijk, suburbaan, parkwonen

Programma
Het programma voorziet in de bouw

van 69 woningen op het terrein 

De Kade. In de Rousseaubuurt 

worden 112 woningen gebouwd en

nieuwbouw voor de gefuseerde

school De Kade/Van Voorthuijzen

(3670 m2 bvo). 

Er wordt 500 m2 ruimte voor de

detailhandel gerealiseerd ter 

compensatie van de sloop van het

winkelblok aan de Burgemeester

van Leeuwenlaan.  

Ingreep
Om het programma te realiseren,

moet de school De Kade worden

gesloopt. Verder is sloop gepland

van een bedrijvencluster en

bedrijfswoningen in de Rousseau-

buurt en van het woon-winkelblok

langs de Burgemeester van

Leeuwenlaan.

Totaal: 100 woningen.

Ruimtelijke structuur
Er komt nieuwe woon-winkel-

bebouwing langs de Burgemeester

van Leeuwenlaan en een nieuwe

huisvesting voor de gefuseerde

school in een rustige, goed bereik-

bare omgeving. 

Aan het Sloterpark komt een 

markante woontoren van maximaal

vijftien verdiepingen, met geïnte-

greerd parkeren, als herkennings-

punt voor waar het Sloterpark

begint. 

Onbebouwde ruimte
In de onbebouwde ruimte komt een

hoogwaardige parkstrook aan de

verbrede gracht ten noorden van

het Sloterpark en een fiets- en

voetpad naar het Sloterpark. Ook

zijn twee grotere speelplekken van

ieder circa 1225 m2 gepland.

4342

OVERIGE GEBIEDEN

Op verschillende plaatsen in de

buurt zijn er aanpassingen nodig in

de onbebouwde ruimte om de 

kwaliteit en de herkenbaarheid van

de onbebouwde ruimte te verbeteren.

Ook kan dat nodig zijn voor even-

tuele uitbreiding van het aantal

beschikbare parkeerplaatsen.

Overige plannen zijn het extensiveren

van de zuidrand, met meer natuur-

lijk ecologische aanleg, een heldere

scheidslijn creëren in de inrichting

tussen openbaar en privégebied en

in de inrichting van speelgebieden. 

Ten slotte wordt de mogelijkheid

onderzocht voor het vergroten 

van privé-tuinen en parkeren op

eigen erf.

Slotermeerhof
Er komt hier vrij in het groen 

staande hoogbouw aan de rand 

van het nieuwe Jan de Louterpark.

Het parkeren wordt hier 

volledig gebouwd opgelost om de

kwaliteit van het park te behouden

(162 woningen).
Nieuw bouwblok met winkels langs 
de Burgemeester van Leeuwenlaan (referentie)

Nader te bepalen

Plangrens integraal vernieuwingsgebied

Te behouden bebouwing

Te slopen bebouwing

Bebouwing

Velden - wonen

Kleinschalige bedrijvigheid

Sociale voorzieningen

Markant gebouw

Bebouwing in het groen

Combinatie wonen en voorzieningen

Infrastructuur

Gebiedsontsluitingsweg

Buurtweg

Trambaan

Vrijliggend fietspad

Openbare ruimte

Groen - park

Groen - plantsoen

Speelveld

Stadslaan

Hoogwaardige openbare ruimte

Verharding

Grotere speelplaats

Parkbalkon

Gracht

ROUSSEAU/DE KADE

Interventie Rousseau/De Kade Programma ruimtelijke vernieuwing Rousseau/De Kade
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Hieronder vindt u een beschrijving

van de planning per deelgebied.

Vervolgens leest u over het POR

(Plan Onbebouwde Ruimte), de 

problematiek rondom herhuisvesting

en interim-beheer en kort iets over

het communicatieplan. In het 

schema ziet u de werkzaamheden

afgezet in de tijd. 

Voor ieder gebied wordt een uit-

werkingsplan opgesteld. Op basis

van het uitwerkingsplan worden 

uitvoeringsplannen opgesteld, die

ook gefaseerd worden uitgevoerd. 

De exacte grenzen van de uitvoe-

ringsplannen worden bij het uit-

werkingsplan vastgesteld. Na vast-

stelling van het vernieuwingsplan

wordt gestart met de uitwerkings-

plannen voor de Confuciusbuurt 

en het Jan de Loutercomplex. Het

opstellen van een uitwerkingsplan

duurt ongeveer negen maanden. 

Start vernieuwing: 
renovatie Verfdoos
Om de vernieuwing van Buurt 5

snel zichtbaar te maken, wordt

gestart met de renovatie van één

van de meest kenmerkende gebou-

wen van de buurt: de Verfdoos

(Martinus Nijhofstraat). Voor dit

project hoeft geen uitwerkingsplan

te worden opgesteld. Eind 2004

begin 2005 wordt met de uitvoering

gestart. Als dat nodig is, zal na de

renovatie ook de openbare ruimte

worden aangepakt. Bij het opstellen

van het renovatieplan wordt bepaald

of bewoners (tijdelijk) uitgeplaatst

moeten worden of dat ze gedurende

de renovatie in hun woning kunnen

blijven.

De Confuciusbuurt 
In overleg met de betrokken partijen

(ook ondernemers) wordt in het

najaar van 2003 gestart met een

uitwerkingsplan voor de

Confuciusbuurt. In 2005/2006

wordt dan gestart met de uitvoering.

Fase 1 van de vernieuwing in de

Confuciusbuurt loopt tot 2010.

Belangrijke aandachtspunten zijn

de keuze voor de locatie en de

fasering van de verplaatsing van

de Immanuelschool en ver-

vangende ruimte voor te

verhuizen ondernemers

op en rond het

Confuciusplein. Eventueel

wordt het programma nog

aangepast, of er wordt besloten tot

de ontwikkeling van functieneutrale

gebouwen die op termijn van functie

kunnen veranderen of tot verschui-

ving van het programma naar een

latere planfase. Dit wordt nader

bekeken bij het uitwerkingsplan. 
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DEEL5/ HET PROCES

De vernieuwing van Buurt 5 vindt plaats in fasen verdeeld over de verschillende gebieden. 
Het is nu eenmaal niet mogelijk om de hele buurt in één keer aan te pakken. Dat zou leiden 
tot te grote bouwstromen die de leefbaarheid in de buurt sterk onder druk zouden zetten. 
En uiteraard is het ook niet mogelijk om alle huishoudens gelijktijdig te herhuisvesten. 
Daarbij wordt het moment van aanpak bepaald door de technische staat van de woningen en de
sociale voorzieningen en is het uitgangspunt voor de vernieuwing: ‘eerst bouwen, dan slopen’.

PLANNING EN FASERING 
IN DEELGEBIEDEN
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Een belangrijk aandachtspunt bij

de fasering en verdere uitwerking

van de plannen is de herhuisvesting

van de huishoudens. Het uitgangs-

punt is dat bij de start van het

opstellen van een uitvoeringsplan

ook gestart kan worden met de 

herhuisvesting van bewoners.

Uiteraard moeten bewoners op tijd

geïnformeerd worden over hun 

rechten en plichten. Ook zal een

bewonersonderzoek plaatsvinden

om de herhuisvestingsopgave in

beeld te brengen. 

In het Sociaal Plan ParkStad zijn

afspraken gemaakt over hoe de 

herhuisvesting van bewoners zal

plaatsvinden. Er zijn bijvoorbeeld

afspraken gemaakt over voorrangs-

regels bij herhuisvesting, over ver-

huiskostenvergoeding, vergoeding

voor voorzieningen die door de

bewoner zijn aangebracht en huur-

gewenning. In het Sociaal Plan

ParkStad is ook afgesproken dat

alle bewoners de mogelijkheid 

moeten krijgen om binnen de

Westelijke Tuinsteden te kunnen

terugkeren, zo veel mogelijk naar

de eigen buurt als zij dat willen.

Dit is niet voor iedereen mogelijk. 

In het nieuwbouwprogramma van

het stadsdeel wordt in de periode

2004 tot 2006 in de Geuzenbaan,

Geuzentuinen en Buurt Ne9en

gestart met de bouw van 660

woningen. Een groot aantal biedt

herhuisvestingsmogelijkheden voor

de mensen die niet tot de primaire

doelgroep behoren. In totaal 

worden er in Buurt 5 tot 2015

circa 1400 woningen gesloopt. 

Dat betekent dat er gemiddeld

genomen 140 verhuizingen per jaar

zullen plaatsvinden. Uit de onder-

zoeksgegevens van Bureau Parkstad

blijkt dat circa 30% vertrekt naar

elders. Van de resterende honderd

woningzoekenden die binnen het

stadsdeel blijven, behoort 60%

ofwel circa zestig huishoudens, 

tot de primaire doelgroep. Jaarlijks

zullen er ook ongeveer zestig

woningen uit de bestaande voorraad

beschikbaar komen voor de primaire

doelgroep, evenals een aantal

nieuwbouwwoningen die worden

opgeleverd. Het merendeel van de

bewoners kan dus vervangende

woonruimte in de buurt worden

aangeboden. 

Probleem in Buurt 5 is dat er

eigenlijk geen locaties beschikbaar

zijn voor het principe ‘eerst bouwen,

dan slopen’. Om hieraan toch

zoveel mogelijk tegemoet te komen,

worden de volgende uitgangspunten

gehanteerd bij de vernieuwing van

Buurt 5:

• bouwen van een hoger percentage 

sociale woningen in de beginfase

• start van de vernieuwing op 

verdichtingslocaties, waardoor 

met een beperkte sloopopgave 

veel nieuwbouwwoningen 

gerealiseerd kunnen worden

• verplaatsing van de 

Immanuelschool naar het 

Confuciusplein. Dit vergt een 

beperkte sloopopgave op het 

Confuciusplein, waarna op het 

Jan de Loutercomplex ruimte 

vrijkomt 

• aansluiting zoeken bij nieuw-

bouwontwikkelingen in de 

omgeving. Een mogelijkheid 

hierbij is de uitbreiding van het 

Noorderhof. Er is echter nog 

geen duidelijkheid over de 

realisatie van dit project.

Herhuisvesting Ondernemers
In het Sociaal Plan ParkStad zijn

geen afspraken gemaakt voor 

herhuisvesting van ondernemers.

Verhuurders van bedrijfspanden

moeten met de huurders om de

tafel voor beëindiging van huur-

contracten. Een mogelijkheid hierbij

is het aanbieden van vervangende

huisvesting. Bij het opstellen van

de uitwerkingsplannen zal nader

onderzocht moeten worden of voor

ondernemers het principe ‘eerst

bouwen, dan slopen’ vormgegeven

kan worden of dat er mogelijkheden

zijn voor tijdelijke huisvesting met

de mogelijkheid tot terugkeer in de

nieuwbouw.
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Jan de Loutercomplex
Omdat het Jan de Loutercomplex

mogelijkheden biedt voor het prin-

cipe ‘eerst bouwen, dan slopen’,

wordt hier direct na vaststelling van

het vernieuwingsplan gestart met

een uitwerkingsplan. In overleg met

de betrokken partijen wordt in het

najaar van 2003 gestart met een

uitwerkingsplan. Planning is dat in

2005/2006 wordt gestart met de

uitvoering. 

In de eerste fase van de vernieuwing

(tot 2010) wordt gestart met de

verplaatsing van de Immanuel-

school en de vervanging van het

buurthuis. De verplaatsing is 

afhankelijk van de beschikbaarheid

van een locatie op het

Confuciusplein. Op de plek van 

de Immanuelschool kunnen 

vervolgens woningen 

worden gebouwd.

In de tweede fase 

(na 2010) komt de sloop aan de

orde van de Burgemeester de

Vlugtschool, de peuterspeelzaal en

de kinderdagverblijven, evenals de

nieuwbouw voor deze voorzieningen. 

Burgemeester Röellstraat-
Noord
Na de afronding van het uitwerkings-

plan voor het Confuciusplein en het

Jan de Loutercomplex wordt gestart

met het uitwerkingsplan voor het

gebied Burgemeester Röellstraat-

Noord (eind fase 1/begin fase 2).

De geplande start van de uitvoering

is in 2008. Belangrijk aandachts-

punt is de herhuisvesting van de

bewoners van de laagbouwwoningen.

Er moet nog worden onderzocht hoe

in de planning optimaal kan worden

aangesloten bij de oplevering van de

nieuwbouwwoningen in de andere

eerstefasegebieden. 

Lodewijk van Deijsselbuurt
In de tweede fase in het vernieuw-

ingsplan van Buurt 5 (2008-2015)

is de Lodewijk van Deijsselbuurt

aan de beurt. Bij het opstellen van

het uitwerkingsplan (start 2008)

wordt in overleg met de bewoners

van het gebied definitief invulling

gegeven aan het programma. 

De uitvoering start na 2010.

Rousseau en De Kade 
De locaties Confucius Rousseau en

Confucius De Kade komen aan de

beurt in de tweede fase van het

vernieuwingsplan (2008–2015).

Belangrijke aandachtspunten zijn

de keuze voor de locatie en de

fasering van het gezamenlijke

gebouw voor De Kade en de Van

Voorthuijzenschool. Het is wenselijk

om aandacht te schenken aan de

herhuisvesting van ondernemers op

de Rousseaustraat en winkeliers op

de Burgemeester van Leeuwenlaan.

Tegelijk met de uitwerkings-

plannen die voor de eer-

ste deelgebieden worden

opgesteld, wordt er een

Plan Onbebouwde Ruimte

opgesteld voor Buurt 5

(2003). Het plan geeft richtlijnen

voor de structuur en de inrichting

van de openbare ruimte en

beschrijft de relatie tussen de open-

bare ruimte en de bebouwing. 

Er wordt onder andere aandacht

besteed aan de groen- en water-

structuur, het verkeer, het netwerk

van verblijfsruimtes, de kwaliteit en

de inrichting van binnenterreinen

en pleinen, de reconstructie van

straten en de organisatie van het

parkeren. Tevens is er aandacht

voor materiaalgebruik, de fasering

van de herinrichting van de open-

bare ruimte en het beheer en

onderhoud van de openbare ruimte.

Het Plan Onbebouwde Ruimte is

een belangrijke voorwaarde voor het

creëren van samenhang in de ruim-

telijke ontwikkeling en het bereiken

van de beoogde ruimtelijke kwaliteit.

Het Plan Onbebouwde Ruimte biedt

de kaders waarbinnen de verschil-

lende uitwerkingplannen moeten

passen. 
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HET PLAN ONBEBOUWDE RUIMTE (POR)

HET SOCIAAL PLAN EN HERHUISVESTING
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4 Communicatie

Communicatie gaat over de werk-

zaamheden en de vertragingen. 

De verschillende partijen hebben

het recht om te weten waarom 

vertragingen zijn opgelopen. Goede

communicatie versterkt bovendien

het draagvlak.

5 Handhaving

Extra handhaving is noodzakelijk,

met name rond bouwoverlast: 

materiaalresten die niet opgeruimd

worden en onduidelijkheid over wie

de verantwoordelijke vervuiler is. 

6 Sociale cohesie

Er vindt een toename plaats van 

tijdelijke verhuur en verhuizingen.

Dit heeft gevolgen voor de sociale

onveiligheid, je kent je buren niet

meer. Versterking van de sociale

cohesie wordt bereikt door gedeelde

taal, herkenning van elkaar, normen

en waarden en verantwoordelijk-

heidsgevoel voor de omgeving.

Hiervoor zullen verschillende 

projecten worden opgestart.

In het vervolgtraject wordt per fase

elk thema belicht en worden de

verschillende typen maatregelen

uitgewerkt.

Organisatie
Om het interim-beheer te laten 

slagen, moeten het stadsdeel en de

consortia nauw samenwerken en is

voorlichting aan en communicatie

met de diverse doelgroepen een

vereiste. Zoveel mogelijk wordt 

aansluiting gezocht bij bestaande

overleggen. Er zijn verschillende

partijen binnen het stadsdeel en 

de consortia bij de uitvoering van

het interim-beheer betrokken, zoals

onderhoudmedewerkers, project-

leiders uitvoering, maar ook de

medewerkers met een sociale

achtergrond. In de huidige situatie

is bij grotere bouwprojecten niet 

tot nauwelijks contact tussen de

medewerkers van de Steunpunten,

de medewerkers van de consortia,

de directie en projectleiders van de

uitvoering, de bouw, de openbare

ruimte en van het beheer. Eén van

de aandachtspunten is de invulling

van de Steunpunten.

De inzet van menskracht en de

organisatiestructuur moeten 

aansluiten bij de te nemen maat-

regelen.

Financiële consequenties
Het zal duidelijk zijn dat interim-

beheer niet gefinancierd kan 

worden uit de budgetten van het

reguliere beheer. Het stadsdeel en

de consortia moeten extra perso-

neel en extra financiële middelen

beschikbaar stellen om het doel te

bereiken. Ook moeten er afspraken

gemaakt worden wie welke kosten

op zich neemt.

Op korte termijn
De bovenstaande maatregelen 

hebben betrekking op de periode

vanaf de peildatum. Maar ook tot

deze periode is het van het grootste

belang dat het fysieke beheer en de

leefbaarheid in het gebied op peil

worden gehouden. Het is een periode

waarin nog niet precies duidelijk is

wat er gaat gebeuren. Dat geeft

onzekerheid bij de bewoners en dat

kan soms ook tot onverschilligheid

leiden. In deze periode wordt welis-

waar het reguliere beheer van de

woningen en de openbare ruimte

gewoon voortgezet. Toch kan het

nodig zijn om het reguliere beheer

van de woningen aan te vullen met

extra maatregelen. Het integrale

leefbaarheids- en veiligheidsplan

beschrijft ook voor de korte termijn

een aantal speerpunten waaraan

aandacht besteed zal worden. 

Het gaat onder andere om de 

aanpak van jeugdoverlast, het ver-

beteren van de verkeersveiligheid

en het verbeteren van het 

samenleven van verschillende

bevolkingsgroepen. Het Steunpunt

Leefbaarheid en Veiligheid biedt

een locatie van waaruit de verschil-

lende maatregelen gecoördineerd

kunnen worden en draagt zorg voor

een integrale aanpak van het fysieke

en het sociale beheer. 

49

De stedelijke vernieuwing vraagt

vóór en tijdens de uitvoering om

een gedegen aanpak van het beheer

van de (semi-)openbare ruimte en

van het vastgoed zoals de woningen,

winkels, scholen en bedrijven en

andere voorzieningen. Uiteindelijk

moeten de buurten leefbaar, veilig

en bereikbaar blijven. Dat vergroot

ook het draagvlak voor de stedelijke

vernieuwing. 

Daarom wordt bij elk uitwerkingsplan

een interim-beheerplan opgesteld,

dat de problematiek beschrijft en

het maatregelenpakket aangeeft.

Daarnaast komen de organisatie en

financiële consequenties aan bod.

Het plan gaat met name op hoofd-

lijnen in op het extra beheer.

Daarnaast is er aandacht voor de

organisatie en de financiële conse-

quenties. Het plan geeft de zaken

aan, die naast het reguliere beheer

voorkomen.

Beheer en leefbaarheid 
tijdens uitvoering
De problematiek en de maatregelen

zijn afhankelijk van de fase waarin

de stedelijke vernieuwing zich

bevindt. Het interim-beheer is

onderverdeeld in drie fases: fase A

vanaf de peildatum, fase B de uit-

voeringsfase en fase C waarin de

uitvoering van deels gereed is en

deels nog niet.

A fase vanaf de peildatum, tijdelijke

verhuur

De fase bestaat uit een voorfase en

de fase naar de aanloop tot de daad-

werkelijke sloop. De voorfase is 

de periode van ongeveer drie tot

vier jaar voor het afgeven van de

sloopvergunning. Kenmerk is de

onduidelijkheid voor alle doelgroepen,

dus bewoners, winkeliers, scholen

en bedrijven, maar ook voor de 

corporaties en het stadsdeel. 

In deze periode vindt het reguliere

beheer plaats. Als dat nodig is,

wordt extra aandacht besteed aan

de leefbaarheid.

Het tweede deel van deze fase

loopt vanaf circa 1,5 tot twee jaar

voordat daadwerkelijk gesloopt of

gerenoveerd gaat worden. Kenmerk

is veel verhuisbewegingen, een 

toename van grofvuil op straat en

verschil in normen tussen oude en

nieuwe, tijdelijke bewoners en 

winkeliers.

B uitvoeringsfase

In deze fase vindt sloop of renovatie

plaats en nieuwbouw van woningen,

bedrijven en scholen. De openbare

ruimte wordt ingericht (verhardingen,

groen, water, speelplekken).

Kenmerkend voor deze fase is de

bouwoverlast en de bereikbaarheids-

problemen.

C fase van deels gereed, deels nog

niet gereed

Fase C is de periode aan het einde

van de uitvoeringsfase in de over-

gang naar regulier beheer.

Kenmerkend zijn de vernielingen

van gereedgekomen bouwwerken en

in de openbare ruimte, zoals van

nieuw straatmeubilair. Ook zijn er

bereikbaarheidsproblemen en veel 

verhuizingen.

Problematiek
De problematiek van fysiek en 

sociaal beheer tijdens de

vernieuwingsactiviteiten is te 

verdelen in zes hoofdthema’s:

1 Bereikbaarheid

Vooral ouderen ondervinden hinder

ten tijde van de uitvoering. Dit is

vaak moeilijk te voorkomen. Ook

winkels, bedrijven en nood- en

hulpdiensten hebben er last van.

Omleidingen dienen goed bereik-

baar te blijven. Controle op de

begaanbaarheid van de omleidingen

is een vereiste.

2 Leefbaarheid

Door een toename van tijdelijke

verhuur en verhuizingen nemen het

zwerfvuil, grofvuil en huisvuil toe.

Er is een toename van vervuiling en

verloedering van de woonomgeving

door onverschilligheid. 

Het interimbeheerplan dat in de

uitwerkingsplannen wordt opgesteld,

schrijft extra beheermaatregelen

voor. Leegstand dient waar mogelijk

vermeden te worden.

3 Veiligheid 

Zowel de objectieve veiligheid als

de subjectieve veiligheid komt

onder druk te staan. Vernielingen,

graffiti en ander klein crimineel

gedrag is hier de oorzaak van. 

Alle ontwerpen van de openbare

ruimte en woningen zullen worden

voorgelegd aan deskundigen op het

gebied van het politiekeurmerk

Veilig Wonen.
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LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID
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Uitwerkingsfase
In de uitwerkingsfase zullen de

Buurt 5-krant en de website

opnieuw worden ingezet. Daarnaast

blijft mondelinge informatieover-

dracht één van de communicatie-

mogelijkheden. Er zal van de

Steunpunten Leefbaarheid en

Veiligheid gebruik worden gemaakt

om bewoners in de eigen buurten

van informatie te voorzien. 

Het consultatiemodel is ook in deze

fase uitgangspunt. 

Per uitwerkingsgebied worden de

mogelijkheden van verdergaande

participatievormen bekeken.

Gedacht kan worden aan bijvoor-

beeld de deelname aan ontwerp-

teams en aan planteams inrichting

openbare ruimte en beheer tijdens

sloopwerkzaamheden.

Bewonerscommissies van desbetref-

fende woningcomplexen spelen

hierbij een belangrijke rol.
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De vernieuwing van Buurt 5 heeft

als doel het verbeteren van het

woon-, leef- en ondernemings-

klimaat. Voor het slagen van de 

vernieuwing is het essentieel dat 

zo veel mogelijk bewoners, onder-

nemers, maatschappelijke 

instellingen en organisaties zich

kunnen vinden in het plan. 

Daarom zijn vanaf de start van de

planvorming belanghebbenden

geïnformeerd over de vernieuwing

en betrokken bij de planvorming.

Het resultaat van deze communi-

catieaanpak is een vernieuwings-

plan dat gaandeweg is aangepast

en verbeterd. 

Informatie 
Door open en structureel te infor-

meren, is getracht belanghebben-

den enthousiast te maken voor de

vernieuwing en uit te nodigen om

te participeren in de planvorming.

Hiervoor zijn verschillende middelen

ingezet. Driemaal verscheen de

huis-aan-huis verspreide Buurt 5-

krant. Voor tussentijds nieuws is

gebruikgemaakt van herkenbare

‘ingezonden mededelingen’ in de

lokale kranten. De website

www.buurt5.nl is ingezet als altijd

toegankelijke informatiebron. 

Er zijn diverse bijeenkomsten 

georganiseerd. Hiervoor is gebruik-

gemaakt van bestaande kanalen bij

het stadsdeel en de consortia, zoals

bewonerscommissies, stichting

Buurtbelangen en TINT.

Presentaties zijn onder andere

gegeven bij de Steunpunten

Leefbaarheid en Veiligheid en

Marokkaanse en Turkse verenigin-

gen, het jongerenservicepunt 

en de Ouderenhuiskamer De Brug.

Na afronding van het vernieuwings-

plan is een bewonersinformatie-

markt gepland. Het projectbureau

Buurt 5 is het centrale informatie-

punt. Hier worden vragen zo snel

mogelijk behandeld, eventueel 

worden vragen of reacties door-

gespeeld. Gezien de hoeveelheid

binnenkomende telefoontjes, e-mail

en post weten belanghebbenden

het projectbureau goed te vinden.

Participatie 
In de vernieuwingsplanfase is het

consultatiemodel gehanteerd.

Hierbij worden belanghebbenden

gevraagd om mee te denken over 

de aanpak en worden plannen bij

hen getoetst. Voor de bewoners-

participatie is een klankordgroep in

het leven geroepen. Daarnaast zijn

doelgroepbijeenkomsten georgani-

seerd waarbij het vernieuwingsplan

werd voorgelegd. Ondernemingen,

organisaties en instellingen zijn via

overleggen betrokken bij de plan-

ontwikkeling. De klankbordgroep

van bewoners kwam vijfmaal bij

elkaar. 

De inbreng van de deelnemers was

vaak kritisch maar opbouwend. 

Om de plannen onder een bredere

groep bewoners te toetsen, zijn

extra consultatiebijeenkomsten voor

ouderen, en Turkse en Marokkaanse

mannen en vrouwen georganiseerd.

Tevens is gestart met het benaderen

van jongeren die zich willen laten

horen over de vernieuwing tijdens

de volgende planfase.
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HET COMMUNICATIEPLAN

Er wordt op verschillende manieren met bewoners gecommuniceerd
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COLOFON

Het vernieuwingsplan Buurt 5 is 

opgesteld in opdracht van stadsdeel 

Geuzenveld-Slotermeer en de 

consortia van woningcorporaties 

Far West en Westwaards.

Tekst en redactie

Projectgroep Buurt 5

Birgitta Langen

Eindredactie

Projectbureau Buurt 5

Fotografie

Fototone.nl

Dick Duyves

CO3, Irma Bannenberg

Bureau Must

Kaartmateriaal

Stedenbouwkundig ontwerp: Bureau Must

Overzichtskaart op omslag: Studio Zest

Ontwerp

CO3, Toon van Lieshout

(toon@co3.org)

Druk

Drukkerij Teunissen

Oplage 

500

juni 2003

Projectbureau Buurt 5

Postbus 67018

1067JA Amsterdam

020 - 889 84 45 

info@buurt5.nl

www.buurt5.nl

52

versie28/5 (2)  04-06-2003  10:23  Pagina 52


