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Inleiding

DE PORTRETTEN IN HET UITWERKINGSPLAN ZIJN VAN BEWONERS UIT DE BUURT.
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Inleiding

De Bakemabuurt heeft alles in zich om een buurt
te worden, waar het goed wonen en werken 
is. De ligging is gunstig, tussen het Lambertus
Zijlplein met al zijn voorzieningen, de vernieuwde
Geuzenbaan en het groene Eendrachtspark. 
De buurt is uitstekend bereikbaar met de auto,
fiets en het openbaar vervoer. Alleen de kwali-
teit van de woningen voldoet niet meer aan 
de eisen van deze tijd. In dit uitwerkingsplan
staan voorstellen voor vernieuwing van de
Bakemabuurt. Zo krijgt de Timotheusschool 
een nieuw onderkomen, in de buurt. Waar nu
nog portieketageflats staan komen eengezins-
en patiowoningen. Niet alle flats worden 
gesloopt. De meest karakteristieke apparte-

mentencomplexen blijven staan. Zij worden
gerenoveerd en doen daarna onder andere
dienst als seniorenwoningen. En op de plaats
van de school en de personeelsflat van Tabitha,
staan straks twee woongebouwen, als 
markeringspunten in het park. 

Een belangrijk onderdeel van dit uitwerkings-
plan is het stedenbouwkundig ontwerp, waarin
wensen en voorstellen op elkaar zijn afgestemd
en uitgewerkt. Het ontwerp is ontwikkeld door
stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en woning-
bouwcorporatie Far West, in samenspraak 
met een klankbordgroep van bewoners. 
De Bakemabuurt was ook de locatie voor

1 Inleiding
Op de Dirk Sonoystraat speelt een tiental kleuters, gadegeslagen door hun
ouders. Zij zitten lekker in de zon op een bankje. Een stuk verderop gaat
de bel van de nieuwe Timotheusschool. Even later is het plein gevuld met
de vrolijke geluiden van spelende schoolkinderen. De Bakemabuurt is 
een buurt geworden voor jong en oud, huurders en kopers. Een buurt met
gerenoveerde en nieuwe woningen, appartementen en eengezinswoningen.
Er woont een mix van mensen, die allemaal tevreden zijn met hun mooie
woning en genieten van de groene omgeving. Ook de ondernemers van 
de buurt zijn tevreden. Het is prettig werken en goed zaken doen in hun
nieuwe onderkomen.
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Inleiding

KAART GEBIED HUIDIGE GEBIED
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Inleiding

Europan: een prestigieuze internationale 
prijsvraag voor jonge architecten. Het Italiaanse
architectenbureau Baukuh wist met hun 
ontwerp de eerste prijs in de wacht te slepen.
Het bureau introduceerde patiowoningen en
renovatie van een deel van de oorspronkelijke
bebouwing. Het ontwerp van Baukuh fungeerde
als leidraad voor de ontwikkeling van het 
stedenbouwkundig plan van Bakema Zuid, 
en stuurde daarmee tevens de invulling van
Bakema Noord en Bakema Park. Het Italiaanse
architectenbureau is tijdens de uitwerking van
het stedenbouwkundig ontwerp opgetreden 
als adviseur. Wouter Veldhuis fungeerde als
supervisor voor het stedenbouwkundig ontwerp.
DKV architecten heeft een studie verricht naar
de realiseerbaarheid van patiowoningen in de
buurt. Stichting Tabitha is betrokken bij de
realisatie van het zorgprogramma voor de
buurt. Het schoolbestuur PCOOA van de
Timotheusschool is bij de uitwerking betrokken.
Het programma en de plek van de nieuw te
bouwen school heeft de goedkeuring van het
schoolbestuur.

Dit uitwerkingsplan voor de Bakemabuurt maakt
deel uit van de vernieuwing van Geuzenveld
Zuid, zoals is beschreven in het vernieuwings-
plan Geuzenveld Zuid. Het uitwerkingsplan
geeft de kaders aan voor het uitvoeringsplan
waarin komt te staan hoe de uitvoering ter
hand zal worden genomen. Het uitwerkings-
plan Bakemabuurt is tot stand gekomen in
opdracht van de stuurgroep Stedelijke
Vernieuwing Geuzenveld-Slotermeer. Hierin
nemen naast het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel alle in het stadsdeel ontwikkelende
partijen deel. Op dit moment zijn dat Far West,
Eigen Haard, Westwaarts, AWV, Het Oosten en 
De Dageraad. Voor de Bakemabuurt is Far West
de ontwikkelaar.

Opzet en leeswijzer
In dit uitwerkingsplan Bakemabuurt wordt in
hoofdstuk 2 eerst een beschrijving gegeven
van de zogenoemde 'opgave': de uitgangspunten
voor de vernieuwing. Daarna volgt in hoofd-
stuk 3 een schets van het plan voor een nieuwe
Bakemabuurt. Naast maatregelen op sociaal
gebied die voor heel Geuzenveld Zuid gelden,
wordt het nieuw stedenbouwkundigontwerp
beschreven met de daarbij behorende 
welstandscriteria. In hoofdstuk 4 komt de 
herhuisvesting aan bod. In hoofdstuk 5 wordt
de planning beschreven en in hoofdstuk 6 
de maatregelen voor interim beheer. 
In hoofdstuk 7 kunt u meer lezen over het 
participatietraject en de communicatie rondom
de plannen. Het financieel kader vindt u in
hoofdstuk 8. Een apart bijlagenboek is integraal
onderdeel van dit uitwerkingsplan. Hierin vindt
u de ruimtelijke onderbouwing voor de uitwer-
king van het stedenbouwkundigplan. 
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De opgave

2 a Het Programma

Vernieuwingsplan Geuzenveld-Zuid

Op 17 maart 2004 heeft de gemeenteraad van
Amsterdam het vernieuwingsplan Geuzenveld
Zuid vastgesteld. Dat geeft op hoofdlijnen de
kaders aan de vernieuwing in de Bakemabuurt
en beschrijft het programma. Doel van de 
vernieuwing is: 
- het realiseren van een gevarieerd aanbod

aan woningtypen;
- het versterken van de relatie met het

Eendrachtspark, de Geuzenbaan en het
Lambertus Zijlplein;

- versterking van de economische functie
langs de buurtring;

- het versterken van de kwaliteit van de
openbare ruimte.

Sociale Doelen

Het vernieuwingsplan stelt de volgende 
sociale doelen :
- het creëren van kansen voor jongeren;
- ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten

wonen;
- de integratie en participatie van bewoners

bevorderen;
- het vergroten van werkgelegenheid en

sociale activering;
- sportparticipatie bevorderen;
- het verbeteren van voorzieningen, zorg 

en maatschappelijke dienstverlening;
- de veiligheid verbeteren;
- het bevorderen van een schone en mooie

leefomgeving.

2 De Opgave 
In het vernieuwingsplan voor Geuzenveld Zuid zijn de uitgangspunten voor
de vernieuwing van de Bakemabuurt vastgelegd. Naast het vernieuwings-
plan zijn ook de internationale architectenprijsvraag Europan en de opdracht
vanuit Parkstad om meer eengezinswoningen te realiseren bepalend voor
de vernieuwing in de Bakemabuurt. In dit hoofdstuk leest u welke 'opgave'
is vastgesteld voor de Bakemabuurt. En wat geldt als vertrekpunt voor de
verdere uitwerking van plannen.
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De opgave

Voorzieningen

Onderdeel van de vernieuwing is het slopen
van oude en het realiseren van nieuwe 
voorzieningen:
- sloop van het schoolgebouw in het park 

en nieuwbouw van de Timotheusschool, 
in combinatie met een kinderdagverblijf 
en welzijnslokalen (4.165 m2);

- het slopen van oude bedrijfsruimten en
realiseren van 2.500 m2 nieuwe bedrijfs-
ruimte.

Woningbouw

Het vernieuwingsplan stelt de volgende eisen
aan het woningbouwprogramma:
- sloop van alle 582 woningen;
- nieuwbouw van 589* woningen, waarvan

125 in het Eendrachtspark;
- de categorieverdeling is minimaal 30 procent

sociaal, 40 procent midden en 30 procent
duur;

- een bijdrage leveren aan het zorgprogramma
van wibo’s (wonen in beschermde omgeving),
miva’s (mindervaliden) en groepswoningen
in Geuzenveld Zuid;

- 54 nieuwe wooneenheden voor jong-
dementerenden van Tabitha, ter compensatie
van de personeelsflat in het Eendrachtspark
die gesloopt wordt.

* In het vernieuwingsplan Geuzenveld Zuid zijn 567 woningen

voor nieuwbouw vastgesteld. Daarna zijn er als gevolg van een

amendement van de stadsdeelraad 22 woningen toegevoegd.
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Openbare ruimte

Bij de vernieuwing van de openbare ruimte
moet het volgende worden gerealiseerd:
- volledig opknappen en herinrichten van 

de openbare ruimte;
- aantrekkelijk en intiem buurtplein met 

grote speelplek;
- drie kleine speelplekken;
- vrij liggend fietspad aan de Dirk Sonoystraat;
- profiel van de buurtring voor de 

Dr. H. Colijnstraat;
- groene zone langs de Albardagracht 

versterken en ecologische oever aanleggen;
- noord-zuid verbinding Eendrachtspark 

verbeteren, door herinrichting 'parkbalkon';
- Eendrachtspark vergroten, waardoor 

'parkwonen' mogelijk wordt;
- volledig in bebouwing geïntegreerd 

parkeren bij hoogbouw Eendrachtspark.

Europan prijsvraag: renovatie en
patiowoningen 

Terwijl het vernieuwingsplan Geuzenveld Zuid
werd opgesteld was de Bakemabuurt ook
onderwerp van de Europan prijsvraag voor
jonge Europese architecten. Het Italiaanse
architectenbureau Baukuh heeft de prijsvraag
in december 2003 gewonnen met hun ontwerp
voor de Bakemabuurt. Het winnende ontwerp
gaat uit van een gridstructuur van patio-
woningen, gecombineerd met de renovatie
van structuur- en beeldbepalende blokken. 
Vóór de start van het uitwerkingsplan is onder-
zocht of het ontwerp van Baukuh past in het
programmatische kader voor de Bakemabuurt,
met behoud van het gewenste eindbeeld volgens
het vernieuwingsplan. Dat blijkt mogelijk in
Bakema Zuid. Voor het programma heeft dat
de volgende consequenties:
- in Bakema Zuid komen patiowoningen 

als woningtype;
- de twee portieketageflats die de 

Dirk Sonoystraat doorsnijden, worden
behouden en gerenoveerd;

- De twee zuidelijke blokken aan de 
Dr. H. Colijnstraat worden eveneens 
behouden en gerenoveerd;

- het appartementencomplexen aan de 
Sam van Houtenstraat wordt behouden 
en gerenoveerd;

- de nieuwe Timotheusschool komt in
Bakema Noord.

- vermindering van het totale woningaantal
met 29 woningen ten opzichte van het ver-
nieuwingsplan.

Parkstad: Meer eengezinswoningen
realiseren

In november 2004 heeft het
Bestuurlijk Overleg ParkStad bepaald dat een
verhouding van 
40 procent eengezinswoningen en 60 procent
appartementen gewenst is voor de Bakemabuurt.
Voornaamste reden daarvoor was een studie,
waaruit bleek dat door de vernieuwing gereali-
seerde woonmilieus in de Westelijke Tuinsteden
erg op elkaar leken. Daardoor laat de afzet van
veel nieuwbouw appartementen te wensen
over. En er is veel vraag naar laagbouw.
Een groot deel van de eengezinswoningen kan
worden gerealiseerd met patio in Bakema Zuid.
Om 40 procent te halen wordt in Bakema Noord
een aantal eengezinswoningen gerealiseerd. 
De consequenties hiervan zijn:
- bouw van eengezinswoningen in 

Bakema Noord;
- vermindering van het totale woningaantal

met 13 woningen ten opzichte van het 
vernieuwingsplan.

- Het totale woningbouwprogramma voor 
de Bakemabuurt komt daarmee op: 
547 woningen

De Opgave

MAQUETTE BAUKUH
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De opgave

OVERZICHT RENOVATIE EN SLOOP
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De opgave

2 b Motivatie voor 
sloop en renovatie 

Alleen sloop-nieuwbouw

In het vernieuwingsplan Geuzenveld Zuid 
hebben de stadsdeelraad en Far West ervoor
gekozen om de woningvoorraad en gebouwde
voorzieningen in de Bakemabuurt te verbeteren
door sloop-nieuwbouw. Deze keuze is vanwege
de slechte woonkwaliteit. Door bouwtechnische
gebreken hebben veel woningen last van
schimmelvorming. De woningen zijn gehorig
en klein en alleen bereikbaar via een trap. De 
bergingen worden als onveilig ervaren en zijn
slecht te beheren. Bij de portieketagewoningen
spelen aanvullende problemen als 'dode plinten'
door bergingen op de begane grond. Ook geeft
het wonen met acht gezinnen in een portiek
overlast. Bovendien is een deel van de binnen-
pakketten (beglazing, verwarming, sanitair,
keukens) verouderd. De kosten om alle
genoemde problemen op te lossen zijn hoog.
Er is ook voor sloop-nieuwbouw gekozen om
bijzondere doelgroepen (ouderen, mindervaliden,
grote gezinnen) te kunnen huisvesten. Het aan-
bod voor deze huishoudens is nu ontoereikend.
Daarvoor is renovatie geen reële optie omdat
het bouwtechnisch niet mogelijk is of erg duur
om woningen voor deze doelgroepen te realiseren
door renovatie.

Ook renovatie

Bij de selectie van de Europan architectuur-
prijsvraag is gekozen voor een inzending, die
sloop-nieuwbouw combineert met renovatie.
De heldere bestaande verkaveling biedt hier-
voor ruimte.
Het stadsdeel en Far West hebben de uitgangs-
punten van het vernieuwingsplan vervolgens
opnieuw bekeken. Belangrijke vraag daarbij
was welke voordelen gedeeltelijke renovatie
zou bieden. Ten eerste blijft met renovatie de
historie van de buurt behouden. Dit is waarde-
vol in een gebied, waar de komende jaren
zoveel zal veranderen. Er ontstaat architectonisch
een spannende combinatie van oud en nieuw.
Door de bijzondere, structuurbepalende blok-
ken te behouden ontstaat een unieke inpassing
van nieuwbouw in de voor de Westelijke Tuin-
steden typerende stedenbouw. Het nalatenschap
van de internationaal bekende architecten 
Van den Broek en Bakema wordt zo gecombi-
neerd met nieuwbouw van veelbelovende jonge
architecten. Een combinatie die bovendien een
bijzondere mix aan woningtypen oplevert.

Bovendien is bij de behandeling van het ver-
nieuwingsplan voor Geuzenveld Zuid door
Bakema buurtbewoners aangegeven dat zij een
deel van de huidige woningen waarderen, met

name de galerijwoningen en maisonnettes.
Door renovatie kan naast de fysieke historie
ook een deel van de sociale geschiedenis
behouden blijven. Bewoners van de renovatie-
blokken kunnen in de buurt blijven, wat bij-
draagt aan de sociale cohesie. Gedeeltelijke
renovatie is ook gunstig voor het proces van
stedelijke vernieuwing omdat het de herhuis-
vestingopgave verkleint. Met renovatie in
bewoonde staat hoeven minder mensen te 
verhuizen.

Sloop-nieuwbouw én renovatie

Na de voordelen van renovatie te hebben afge-
wogen tegen de nadelen, zijn de uitgangs-
punten van het vernieuwingsplan bijgesteld.
De beeldbepalende galerijblokken aan de 
Dirk Sonoystraat, de maisonnettes langs de
Sam van Houtenstraat, de galerijflat en de
maissonetteflat aan de Dr. H. Colijnstraat blijven
behouden en worden gerenoveerd. Naast
architectonische kwaliteit bieden deze blokken
ook de hoogste woonkwaliteit. Ze zijn nog 
aantrekkelijker te maken met maatregelen 
als het bijplaatsen van een lift. 



2c Jongerenhuisvesting
Op verzoek van de stadsdeelraad is in het 
uitwerkingsplan van de Bakemabuurt expliciet
aandacht besteed aan jongerenhuisvesting.
Jongeren wordt de kans geboden om een
woning te vinden in Geuzenveld-Slotermeer.
Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn de
betaalbaarheid van de woning en de toeganke-
lijkheid binnen de toewijzingsregels. Met name
voor jongeren onder de 23 jaar is betaalbaar-
heid vaak een probleem. Zij komen alleen in
aanmerking voor huursubsidie als de huur
lager is dan u 325,-. En toegankelijk zijn sociale
huurwoningen voor alleenstaande jongeren, 
als de woonoppervlakte kleiner is dan 60 m2.
Nieuwbouw sociale huurwoningen zijn meestal
groter (gemiddeld 85 m2) en deels bestemd
voor bijzondere doelgroepen als ouderen, 
mindervaliden en grote gezinnen. Jongeren zijn
dus vooral afhankelijk van bestaande woningen.

Wat zijn de mogelijkheden voor jongeren in 
de Bakemabuurt? 
- Voorafgaand aan de sloop kunnen woningen

tijdelijk aan jongeren worden verhuurd. 
Dit voorkomt leegstand en biedt jongeren
de kans om zelfstandig te wonen en extra
woonduur op te bouwen. Deze maatregel
wordt opgenomen in het interim beheer-
plan;

- Er is een speciale regeling voor thuis-
wonende jongeren bóven de 18 jaar. 
Als hun ouders vanwege sloop hun huis

verlaten en dus stadsvernieuwingskandidaat
worden, dan kunnen deze jongeren zelf 
een semi-stadsvernieuwingsstatus krijgen.
In concreto betekent dit dat de woonduur
van de jongeren met vijf jaar wordt 
verlengd, zodat zij een betere positie 
krijgen op de woningmarkt;

- Een belangrijk deel van de nieuwbouw
wordt middelduur (huur- en koopwoningen).
Jongeren met een middeninkomen kunnen
in aanmerking komen voor deze woningen.
Regelingen als de Amsterdamse
Middensegment Hypotheek (AMH) of het
Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE)
maken deze woningen ook voor deze doel-
groep beter toegankelijk. Op dit moment 
is echter niet duidelijk hoe de gemeente
Amsterdam deze regelingen na 2006 gaat
inzetten;

- Een deel van de bestaande woningen wordt
verkocht. Deze woningen zijn interessant
voor starters op de woningmarkt.

De opgave
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De opgave

2d Groentoets
Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van
het aanwezige groen is een inventarisatie
gemaakt, een zogenoemde groentoets. De uit-
komsten van de groentoets vormen de basis
voor het definitieve maaiveldontwerp: de nieuwe
inrichting van het terrein die voor het uitvoe-
ringsplan wordt ontworpen. De oostkant van
de Bakemabuurt is onderdeel van het Eendrachts-
park. Dat deed ooit dienst als verbindingszone
tussen het Sloterpark en de Brettenzone. 
Een functie die grotendeels verloren is gegaan
door dwars in deze groene strook te bouwen.
Wel heeft het gebied potentie. Regelmatig 
worden er bijzondere dieren gezien zoals hazen,
egels en de veenmol. 
In het parkdeel van de Bakemabuurt is een
grote soortenrijkdom. Zo hebben halsband-
parkieten hier nestholtes. Het plantsoen rondom
de schoolwerktuinen, waar veel oud hout ligt,
doet dienst als overwinteringplek voor egels. 
De omheinde tuinen van de appartementen-
complexen zijn goed onderhouden met ruime
gazons en borders met veel groenblijvende
heesters en rozen. 

Bomenbestand

Er staat zowel langs de straten als in de
gazons en bosplantsoenen een rijk assortiment
aan volgroeide bomen: iepen, essen, platanen,
wilgen, berken, esdoorns, een enkele naald-
boom, kastanjes, Canadese populieren en

zomereiken. Verder zijn er struiken als vlier,
meidoorn en hazelaar. De quickscan van 
27 september 2002 leert welke bomen het
waard zijn te behouden. In het nieuwe steden-
bouwkundig ontwerp kan een groot deel van
deze bomen blijven staan. Voor kwalitatief
goede bomen die straks zullen wijken voor
nieuwe bebouwing, wordt bekeken of het
mogelijk is deze te verplaatsen. Aangezien 
de quickscan drie jaar geleden is gemaakt 
kan de conditie en de vitaliteit van de bomen
verandert zijn. Een nieuwe quickscan is daarom
noodzakelijk.
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Het plan
3 a Sociaal Programma

Algemeen 

Het belangrijkste doel van de sociale pijler is
bewoners meer te laten participeren in de
samenleving. Dat kan door achterstanden bij
bewoners te voorkomen of weg te werken. 
En door talenten aan te boren en te ontplooien.
En voor het creëren en behouden van werk-
gelegenheid en het realiseren van een passend
voorzieningenniveau. In het vernieuwingsplan
is afgesproken dat de uitvoering van de sociale
pijler vooral door het stadsdeel wordt aange-
stuurd. 

Wat willen we bereiken?

Het is belangrijk dat bewoners de Nederlandse
taal op basisniveau spreken en begrijpen. Zo
kunnen zij actief deelnemen aan de samenleving
en zijn ze in staat gebruik te maken van voor-
zieningen. Deze voorzieningen zijn belangrijk,
want zo kunnen bewoners participeren, door
te sporten of vrijwilligerswerk te doen. Dat
betekent ook dat zij zelf hun problemen kunnen
oplossen en hun sociaal-economische positie
kunnen versterken, bijvoorbeeld door het 
vinden van werk.

3 Het plan 
Mensen kiezen graag voor een buurt waar voorzieningen binnen hand-
bereik zijn en hun kinderen veilig kunnen opgroeien. Tegelijkertijd is het
prettig als er binnen de buurt mogelijkheden zijn om een wooncarrière te
maken; want woonwensen veranderen. Daar is meer voor nodig dan werken
aan de fysieke pijler: het bouwen van woningen en het vernieuwen van de
openbare ruimte. Minstens even belangrijk zijn de economische en de
sociale pijler, met allerlei plannen en maatregelen om de buurtvoorzieningen
te verbeteren en de participatie van bewoners aan de samenleving te 
vergroten. In dit hoofdstuk wordt eerst de sociale pijler beschreven. 
Daarna komen de economische en fysieke vernieuwing van de
Bakemabuurt aan bod.
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Talenten ontplooien

Het stadsdeel biedt bewoners gelegenheid hun
creatieve en sportieve talenten te ontplooien.
Het stadsdeel biedt hiervoor een aantrekkelijke
locatie om culturele en sportieve evenementen
te organiseren. Daarnaast besteedt het stads-
deel zorg aan kunst en cultuur, waardoor
bewoners meer waardering krijgen voor hun
leefomgeving.

Ontwikkeling op school

Ook is het streven van het stadsdeel dat basis-
schoolleerlingen weinig verzuimen, optimaal 
in hun ontwikkeling gestimuleerd worden en
de kans krijgen hun talenten te ontplooien.
Scholen bieden daarom méér dan alleen leren.
Ouders zien het belang van een vroege start
op school en ondersteunen hun kind(eren) in
de ont-wikkeling. Ook zijn ouders bekend met
het onderwijssysteem en nemen ze deel aan
activiteiten, zoals taallessen.

Wat zetten we daarvoor in?

Voor jongeren
Voor jongeren tot 24 jaar wordt vooral ingezet
op tegengaan en reduceren van (onderwijs)
achterstanden en zorgen voor een start-
kwalificatie (niemand zonder diploma van
school). Dat gebeurt onder ander met 
de volgende maatregelen en projecten: 
- Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE): 

via de voorschool leren kinderen al op
jonge leeftijd Nederlands, terwijl ouders
Nederlands kunnen leren via de verplichte
thema taallessen;

- Brede scholen: basisscholen stimuleren zich
te ontwikkelen tot brede scholen, die niet
alleen gericht zijn op leren maar ook op het
ontwikkelen van talenten en het bieden van
zorg en ondersteuning aan kinderen en hun
ouders;

- Schatkamer: een succesvol project voor
naschoolse activiteiten, waardoor kinderen
hun talenten op het gebied van beweging,

sport en creativiteit kunnen verkennen;
- Ouder Kind Centrum: opvoedingsondersteu-

ning aan ouders en verzorgers door het
geven van voorlichting en pedagogisch
advies in de vorm van themabijeenkomsten,
cursussen en via spreekuren;

- Het bieden van zinvolle vrijetijdsbesteding
via het Sterproject (sport op straat), jonge-
renactiviteitencentra en het Zakgeldproject,
waarin tieners kennismaken met werk;

- Jongeren krijgen informatie, advies en 
hulp via het Jongerensteunpunt. Voor risico-
groepen zijn daarvoor het Streetcornerwerk
en Veilige Vindplaats.

DE TIMOTHEUSSCHOOL



Voor ouderen 
Het stadsdeelbeleid is erop gericht ouderen
zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten
wonen. 
- Basispakket: voor-zieningen die ouderen in

staat stellen zelfstandig te blijven wonen,
zoals spreekuren, telefooncirkels, vervoer,
maaltijdvoorziening, boodschappenservice,
klussenhulp en voorlichtingsbijeenkomsten;

- Meer bewegen voor ouderen: bewegings-
lessen voor ouderen;

- Het geheugen van West: ouderen worden
geïnterviewd over de geschiedenis van 
het stadsdeel en hun verhalen komen op
een website, met foto’s van vroeger; 

- Wijkgerichte Zorg en Welzijn: helpt de 
toegankelijkheid van zorg en welzijn te 
vergroten, met name ook voor allochtone
ouderen. 

Naast het reguliere ouderenbeleid wordt bij de
stedelijke vernieuwing ingezet op het tegen-
gaan van sociaal isolement en eenzaamheid.
Door herhuisvesting en het verbreken van
sociale buurtverbanden kan isolement en ver-
eenzaming toenemen. Er moet tijdens de 
gehele periode (ongeveer 10 jaar) van 
stedelijke vernieuwing dan ook aandacht 
zijn voor vereenzaming. Met de nota
'Ouderenbeleid Geuzenveld-Slotermeer' heeft
de stadsdeelraad in 2000 budget beschikbaar
gesteld voor versterking van het hulpaanbod.

Voor volwassenen
Taal is één van de sleutels om te kunnen parti-
ciperen, integreren en emanciperen. Om de
positie van de huidige bewoners te verbeteren,
investeert het stadsdeel daarom in het taalaan-
bod. Ook investeert het stadsdeel in vervolg-
trajecten richting (vrijwilligers)werk en sociale
activiteiten. 
- Taalonderwijs: verbetering en uitbreiding

van het lesaanbod, met de mogelijkheid tot
vervolgactiviteiten, zoals het ROC, conversatie-
lessen in buurthuizen of taalstages; 

- Taalcoördinatiepunt: stemt alles af met
betrekking tot vraag een aanbod van 
taalverwerving. Stadsdeelbreed is er een
vrijwel dekkend aanbod aan taal- en 
conversatielessen;

- Vervolg-trajecten: richting (vrijwilligers)werk
en sociale activiteiten;

- Nieuwe Kansen Nieuw West: verzorgt 
coördinatie, afstemming en aanbod van 
de sociale activeringsactiviteiten in de
Westelijke Tuinsteden;

- Service Team: een leer- en werkervarings-
project voor jongeren;

- Sociale Activerings Makelaar: een project
van de Sociale Dienst Amsterdam;

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

Met het sportbeleid wil het stadsdeel zoveel
mogelijk bewoners op hun eigen manier laten
sporten. Daar is een sterke sportinfrastructuur
(met sportaccommodaties) voor nodig en een
veelvormige sport- en bewegingscultuur 

(met onder andere sportverenigingen). Naast
het stimuleren van sportactiviteiten door mid-
del van subsidie verzorgt het Sportbuurtwerk
een uitgebreid activiteitenaanbod, waaronder
het Sterproject (sportactiviteiten op straat). 

Het plan
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Verbeteren van voorzieningen
Veel huidige voorzieningen staan onder druk.
Ze zijn verouderd en voldoen technisch en/of
kwalitatief niet meer aan de eisen van deze tijd.
Door de toegenomen mobiliteit, verdunning
van de huishoudens en veroudering van de
bevolking is er geen draagvlak meer voor. 
Toch zijn voorzieningen als scholen, winkels,
(woon)zorgcomplexen en recreatievoorzieningen
belangrijk voor de leefbaarheid van wijken.
Niet alleen vanwege hun directe functie
(onderwijs, zorg) maar ook omdat ze fungeren
als ontmoetingsplekken. Daarom maakt de aan-
pak van voorzieningen deel uit van de stedelijke
vernieuwing.
Er moet een basispakket voorzieningen zijn
voor alle bewoners van het stadsdeel. Het gaat
daarbij om basisvoorzieningen als huisartsen,
basisscholen, verloskundigen en peuterspeelzalen.
Het basispluspakket kan bestaan uit activiteiten
of voorzieningen voor specifieke doelgroepen,
ontwikkeld vanuit een speerpuntenbeleid. Maar
het kan ook gaan om een combinatie of cluste-
ring van voorzieningen. Het combineren van
voorzieningen levert meestal meerwaarde op,
ten opzichte van solitaire voorzieningen.

Sociale voorzieningen Bakemabuurt

In de Bakemabuurt komen speelplekken. 
De Timotheusschool school krijgt een nieuw
gebouw op een andere locatie. Daar komt ook
een goede voorziening in voor de Vroeg- en
Voorschoolse Educatie. In de buurt staat ook
het verpleeghuis Tabitha en komt er voor 
jongeren de Werkplaatzz.

Brede school
De Timotheusschool (inclusief gymnastieklokaal
en welzijnslokalen) krijgt circa 4000 m2 nieuw-
bouw op een andere locatie. De
Timotheusschool is een brede school. Ze maakt
deel uit van de samenwerkende stichtingen
PCOOA/SSCS en is een school op christelijke
grondslag. De school 
(die nu ongeveer 450 leerlingen telt, verdeeld
over 19 groepen) zal de komende jaren verder
groeien. 
De school als opmaat naar maatschappelijk
succes en persoonlijke ontwikkeling. Dat is 
de missie van de Timotheusschool. In de veel-
kleurige school ontmoeten verschillende culturen
en geloven elkaar. De teamleden en ouders
vinden het belangrijk dat elk kind zich 
veilig voelt en geaccepteerd wordt op school. 
Het onderwijsaanbod wordt zoveel mogelijk
afgestemd op de individuele mogelijkheden en
behoeften van het kind. In alle groepen speelt
zelfstandig werken een grote rol. Daardoor kan
de leerkracht meer tijd besteden aan individuele
kinderen. De Timotheusschool beschikt over
een goed uitgerust computerlokaal, waar alle
kinderen wekelijks computerles krijgen. De
school besteedt veel aandacht aan het volgen
van de kinderen. De interne begeleiders regelen
de zorgstructuur binnen de school. Na school-
tijd worden activiteiten voor kinderen aange-
boden. Tevens beschikt de school over een
Voorschool voor kinderen vanaf drie jaar.
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Nieuwbouw
Bij de nieuwbouw wordt rekening gehouden
met de nieuwe functie van de
Timotheusschool als brede school. 
Zo komen er niet alleen klaslokalen maar ook
onderwijsgerelateerde voorzieningen. Er komt
een goede voorziening voor de Vroeg- en
Voorschoolse Educatie (VVE) op de
Timotheusschool, zowel voor de kinderen als
hun ouders. In het ruimtelijke programma zijn
daarvoor twee VVE-lokalen opgenomen, één
ouderlokaal en een bijbehorende nevenruimte.
Voor een nog betere aansluiting bij het wel-
zijnsaanbod wordt gekeken of een kinderdag-
verblijf, zo mogelijk Moeders Schoot, in de
school kan worden gehuisvest. Het kinderdag-
verblijf, dat nu ruimte heeft voor maximaal 
23 kinderen, wil het aanbod uitbreiden met
naschoolse opvang. Daarvoor zou het kinder-
dagverblijf de twee VVE-lokalen en het ouder-
lokaal kunnen gebruiken. 

Kleine en grote speelplekken
In de buurt worden drie kleine speelplekken
aangelegd. Het schoolplein van de Timotheus-
school zal fungeren als een grotere speelplek
voor de buurt. Deze plekken worden kwalitatief
goed ingericht (voor verschillende doelgroepen)
en beheerd.

De Werkplaatzz
Naar verwachting zal in het tweede kwartaal
van 2005 in de Sam van Houtenstraat de
Werkplaatzz van start gaan. Hier worden 

jongeren met een grote afstand tot de arbeids-
markt voorbereid en begeleid naar werk, 
scholing of een werkervaringsplaats.

Verpleeghuis Tabitha
Aan de Jan Bongastraat 5 ligt Verpleeghuis
Tabitha, waar zorg wordt geboden aan 240
psychogeriatrische cliënten met een leeftijd
variërend van 30 tot 100 jaar en ca. 350 
medewerkers. 
Het moderne verpleeghuis kent in totaal 
4 zorgafdelingen waarvan 1 afdeling gespecia-
liseerd is in de zorg aan jong dementerenden.

Voorzieningen in de nabije omgeving

De bewoners van de Bakemabuurt kunnen in
de nabije omgeving gebruik maken van een
speeltuin, een multifunctioneel centrum met
onder andere een bibliotheek en kantine, een
jongerencentrum en een dienstencentrum voor
ouderen.

Speeltuin Confucius
Onlangs is speeltuin Confucius geheel gereno-
veerd. De inrichting van de speeltuin is tot
stand gekomen met inspraak van buurtbewoners,
met name met de kinderen uit de buurt. Er zijn
vrij toegankelijke speelvoorzieningen voor
diverse leeftijdsgroepen.

Het Pluspunt 
Op het Lambertus Zijlplein staat het multi-
functionele centrum Pluspunt: het eerste welzijns-
cluster in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. 
Dit huisvest diverse voorzieningen zoals een
openbare bibliotheek, de Jeugdgezondheidszorg
van de GG&GD, de welzijnsorganisatie Impuls
en het Steunpunt Leefbaarheid en Veiligheid
van Buurt 8. Voor buurtbewoners zijn er 
verschillende activiteiten op het gebied van
sport, educatie en recreatie. De kantine is een
belangrijke ontmoetingsplek voor de buurt. 

Jongerencentrum
Jongerenwerk is belangrijk voor de vrijetijdsbe-
steding, de emancipatie en de participatie van
jongeren. Het werk, dat zowel in de openbare
ruimte (ambulant) als in accommodaties wordt
uitgevoerd, zorgt dat de overlast van jongeren
vermindert. In het Tienercentrum, dat in 2002
geopend is aan de Leenhofstraat, worden 
speciale activiteiten voor jongeren georgani-
seerd zoals het maken van een jongerenkrant,
het Zakgeldproject, het Zwerfvuilproject, een
inloop voor 16-plussers, een jongerenplatform
en meidenactiviteiten.

Nieuwe voorzieningen 
In de omgeving van de Bakemabuurt worden
nog diverse nieuwe voorzieningen gerealiseerd.
In de Dudokbuurt komt een dienstencentrum
voor ouderen. En op het Confuciusplein komen
een dienstencentrum voor ouderen, een brede
school met welzijnslokalen, een buurtsteunpunt
en gezondheidsvoorzieningen.
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3 b Economisch 
programma

Bestaande situatie

Het winkelgebied Lambertus Zijlplein is de
belangrijkste economische voorziening in de
omgeving. De economische voorzieningen in
de Bakemabuurt zelf hebben weliswaar profijt
van het gratis parkeren, maar ze zijn matig
bereikbaar en beperkt zichtbaar. De bedrijfs-
ruimte in de buurt bestaat voornamelijk uit
winkelpanden met grote ramen aan de voor-
kant, opslag aan de achterkant en parkeer-
plaatsen aan de straatkant. In de bedrijfsruimte
zit een mix van detailhandel, op de consument
gerichte dienstverlening en maatschappelijke
voorzieningen. 
De meeste bedrijfsruimte zit aan de Sam van
Houtenstraat. Veel ondernemers hebben een
functie voor de buurt: een bakker, groentewinkel,
eethuis, toko, kapper en tabakszaak. Enkele
ondernemers bedienen een groter gebied zoals
een Copyrette, computerreparatiebedrijf, een
fysiotherapiecentrum en een bruiloftorganisatie.
Ook zijn er kantoorruimtes voor stichtingen 
en verenigingen, waaronder de Bond van
Volkstuinders. 

Visie economisch programma
Met het economisch programma van de 
stedelijke vernieuwing worden de volgende
doelstellingen nagestreefd:
- Behoud van de huidige ondernemers zoveel

mogelijk en bieden van toekomstperspectief;
- Aantrekken van nieuwe bedrijven en onder-

nemers, die de levendigheid van de buurt
vergroten en economische impulsen aan 
de buurt en het stadsdeel kunnen geven;

- Vergroten van de levensvatbaarheid van
ondernemingen door ze op de meest zicht-
bare en bereikbare plaatsen te situeren en
door een aantal ondernemingen binnen een
gebouw of plint te clusteren;

- Ontmoedigen van detailhandel in de 
Sam van Houtenstraat, conform de detail-
handelvisie ter versterking van detailhandel
en pleinfunctie van het Lambertus Zijlplein.

Het vernieuwingsplan voorziet in een nieuw-
bouwprogramma ter vervanging en uitbreiding
van de economische functies van 2.500 m2

langs de Dr. Colijnstraat en de Sam van
Houtenstraat. 
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Te realiseren programma

Door herziening van het sloopprogramma
wordt het complex aan de Sam van Houten-
straat behouden. Dit betekent dat ook de
bedrijfsruimten in de plint blijven behouden.
Hierbij blijft in de plint circa 2.300 m2 aan 
economische functies. Richtinggevend voor de
toekomstige invulling is de detailhandelvisie
van het stadsdeel. Ter versterking van het
naastgelegen winkelhart op het Lambertus
Zijlplein wordt de winkelfunctie in de 
Sam van Houtenstraat ontmoedigd. 
De overige bedrijfsruimten in de Bakemabuurt
worden gesloopt, waaronder de dansschool en
het kinderdagverblijf. Er komt 400 m2 nieuw-
bouw, deels ter vervanging en deels ter uit-
breiding langs de Dr. H. Colijnstraat. Omdat
goede zichtbaarheid een belangrijke voorwaarde
is voor publieksgerichte bedrijvigheid, is dit de
meest ideale locatie. Daarnaast zorgen de vele
parkeerplaatsen in de directe omgeving voor
een goede bereikbaarheid. De dansschool en
het kinderdagverblijf willen graag in de buurt
blijven. De dansschool (400 m2) zou een plaats
kunnen krijgen aan de Dr. H. Colijnstraat. 
Voor het kinderdagverblijf is het gunstig om 
bij de nieuwe Timotheusschool te komen. 
De financiële haalbaarheid zal voor beide 
voorzieningen doorslaggevend zijn voor het
bepalen van de uiteindelijke locatie.

Het totale economische programma omvat
circa 3.090 m2

- Een plint van 400m2 bedrijfsunits in het 
nieuwbouwblok aan de Dr. H. Colijnstraat,
aansluitend op de hoek van de Sam van
Houtenstraat. Hier kan één grotere (400 m2)
unit of 400 m2 kleinschalige (75 tot 150 m2)
bedrijfsruimtes worden gerealiseerd,
bestemd voor het segment publieksgerichte
dienstverlening/klein kantoor/bedrijf. 

- Er blijft circa 2300 m2 aan de Sam van
Houtenstraat, met kleinschalige (75 tot 
150 m2) bedrijfsruimtes, bestemd voor 
het segment publieksgerichte dienst-
verlening/klein kantoor/bedrijf.

- Er komt een bedrijfsunit van circa 350 m2

(met buitenruimte) voor een kinderdagver-
blijf. Indien mogelijk wordt dit onderdeel
van de nieuwe Timotheusschool, in 
Bakema Noord.

Begeleiden ondernemers

Naast het creëren van bedrijfsruimten wordt
via begeleiding en informatieverstrekking de
economische structuur in de Bakemabuurt 
versterkt. Ter ondersteuning van de bedrijvig-
heid in de buurt kunnen ondernemers een
beroep doen op de accountmanager bedrijven
van Bureau Parkstad die onder andere voor
deze buurt is aangesteld. Daarnaast zal het
Starterscentrum West wordt ingezet om 
startende ondernemers in deze buurt te 
begeleiden met het beginnen van een bedrijf.
De informatievoorzieningen over huisvesting,
subsidiemogelijkheden en andere bedrijfsinfor-
matie wordt sterk verbeterd door het opnemen
van een fysiek en digitaal ondernemersloket 
in het stadsdeel. Dit laatste is inmiddels opera-
tioneel.
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3 c 
Woningbouwprogramma

In de Bakemabuurt komt een mix van woningen
in verschillende segmenten en prijsklassen.
Daardoor krijgen bewoners uit de buurt en uit
het stadsdeel de mogelijkheid een stap te zetten
in hun wooncarrière. Een goed alternatief 
binnen de buurt moet de uitstroom van meer
draagkrachtige huishoudens uit Geuzenveld
richting de Haarlemmermeer of Purmerend een
halt toe roepen. De ligging van de buurt bij de
vernieuwde Geuzenbaan met het Lambertus
Zijlplein, bij het Eendrachtspark met een ver-
binding naar het Sloterpark en de Sloterplas,
en de goede verbindingen met de regio en het
centrum van Amsterdam maken de buurt ook
interessant voor woningzoekenden van buiten
Geuzenveld. Doel van de vernieuwing is bij-
voorbeeld ouderen en grote gezinnen uit de
buurt een passende huisvesting te bieden.

Programma

Het programma nieuwbouw en vernieuwbouw
bestaat uit circa 320 woningen, met de nadruk
op grondgebonden wonen. Het bekendste
grondgebonden type is de eengezinswoning.
Hiervan worden er circa 50 gebouwd.
Daarnaast komen ongeveer 80 patiowoningen.
Andere woningtypen in de nieuwe Bakema-
buurt zijn maisonnettes, galerij- en park-
woningen. 

Bij de te renoveren oostelijke galerijflat aan de
Dirk Sonoystraat worden de woningen samen-
gevoegd.

Programma marksegmenten 
(ver) nieuwbouw
Categorie Percentage Aantal
Sociaal 30% 97
Markthuur* 10% 36
Koop 60% 189
Totaal 100% 322

* verdeling markthuur en koop is indicatief en kan wijzigen 

op basis van marktomstandigheden 

Totaal programma 
Categorie Percentage Aantal
Sociaal totaal 60%* 322
(nieuwbouw) (97)
(renovatie) (225)
Markthuur ** 5% 36
Koop 35% 189
Totaal 100% 547

* het totale percentage sociale huur na de vernieuwingsoperatie

in de Bakemabuurt komt tot 2015 niet onder de 47%

** verdeling markthuur en koop is indicatief en kan wijzigen op

basis van marktomstandigheden

Sociaal
De nieuwbouw sociale huurwoningen zijn
gemiddeld 85 m2. Twintig procent van deze
woningen is groot: meer dan 100 m2 gbo en
minimaal vijf kamers. Vijftig procent behoort
tot de kernvoorraadplus, met een huur tussen
u 379 en u 499,92. De andere helft heeft een
huurniveau tot u 597,54 (prijspeil juli 2004). De
definitieve locatie van de sociale huurwoningen
wordt in de uitvoeringsplannen bepaald. Op
basis van de huidige inzichten worden de
nieuwbouw sociale huurwoningen geclusterd
in de galerijflat langs de Dr. H. Colijnstraat.
Ook de noordelijke toren in het park wordt
sociale huur. En een aantal patiowoningen
langs de Jan van Duivenvoordestraat wordt
verhuurd als sociale huurwoning (zie ook 
zorgprogramma).

Markt en koop
Ongeveer 10 procent van de nieuwbouw
behoort tot de categorie markthuur: woningen
met een huur tot circa Û800 (prijspeil 2004).
De overige 60 procent is koopwoning. De ver-
deling tussen markthuur en koop kan nog ver-
anderen als gevolg van de marktsituatie. Want
naast woninggrootte en type zijn de verkoop-
prijzen van de woningen ook afhankelijk van
de marktsituatie. In de huidige markt behoort
ruim 40% van het totale woningbouwprogram-
ma in de Bakemabuurt tot het middensegment



(VON-prijs tot Û226.890). Als de markt aantrekt
kan een deel van de woningen boven deze
grens komen, in de categorie dure koop.
Er wordt onderzocht of een deel van de koop-
woningen gelabeld kan worden als Amsterdamse
Middensegment Hypotheek-woning. Dit is af-
hankelijk van voortzetting van de AMH-regeling,
die tot 2006 geldt. 

Renovatie
De woningen in de westelijke galerijflat aan de
Dirk Sonoystraat, de maisonnettes aan de Sam
van Houtenstraat en de galerij- en maissonette-
flat aan de Dr. H. Colijnstraat worden gereno-
veerd. De woningen aan de Dr. H. Colijnstraat
worden op termijn verkocht (aan zittende
huurders of wanneer de woning vrijkomt). 
Het totale percentage sociale huur na de ver-
nieuwingsoperatie in de Bakemabuurt komt tot
2015 niet onder de 47%. 
De uiteindelijke maatregelen en het niveau van
woningverbetering worden in samenspraak
met de bewoners bepaald. Far West heeft voor
deze blokken ongeveer de volgende aanpak
voor ogen. Een vernieuwing van het casco met
bijplaatsing liften, afsluiten van trappenhuizen,
reiniging gevels, vervanging borstweringen 
en kozijnen, aanbrengen van hoogrendements-
beglazing, vernieuwing van het dak en de aan-
pak van koudebruggen (zie 2b). De woningen
worden ook van binnen aangepakt. Ze krijgen
een nieuwe keuken, toilet en badkamer. En er
wordt mechanische ventilatie en een cv met

rookgasafvoer aangebracht en komen er in 
de woningblokken nieuwe bergingen. 
Voor de maisonnettes is onderzocht of het toilet
kan worden verplaatst en de woonkamer kan
worden vergroot met het balkon. Er komen
dan nieuwe balkons aan de gevel. Bij de verdere
uitwerking van de renovatieaanpak wordt
bepaald wat er precies vernieuwd wordt.
Vernieuwingen in de woning vinden plaats in
overleg met de individuele huurders. 

Totaal programma 
Woningtypen
Categorie Aantal
Appartementen Eendrachtspark 125
Patiowoningen 78
Eengezinswoningen 53
Appartementen Bakema Noord 30
Vernieuwbouw 36
Renovatie 225
Totaal 547

* verdeling woningtypen is onder voorbehoud

Zorgprogramma

In de Bakemabuurt worden voor ouderen, 
mindervaliden en bijzondere doelgroepen zorg-
woningen gerealiseerd.

Seniorenwoningen
In de gerenoveerde galerijflat aan de Dirk
Sonoystraat komen 60 woningen, die per lift
ontsloten worden. Daardoor zijn de woningen
geschikt voor senioren. Zij krijgen voorrang bij
toewijzing via Woningnet. De locatie is geschikt
voor senioren vanwege de ligging bij het winkel-
centrum, openbaar vervoer en het Pluspunt. 
En het dienstencentrum dat in de buurt van
het Lambertus Zijlplein komt. 

Beschermd wonen
In de Bakemabuurt komen 54 eenheden
geclusterd en beschermd wonen. Er komen
negen groepswoningen met ieder zes bewoners.
In deze groepswoningen, waar 24 uur per dag
zorg wordt verleend, zal Tabitha jong-demen-
terenden huisvesten. Een deel van de groeps-
woningen komt in Bakema Park, een ander
deel langs de Dr. H. Colijnstraat in Bakema
Noord. De realisatie van de groepswoningen
gebeurt in overleg met Tabitha.

Miva’s
In de Bakemabuurt komen 6 miva's (minder-
validen) woningen, die geschikt zijn voor mensen
die permanent gebruik maken van een rolstoel.
In de uitvoeringsfase wordt onderzocht of deze
woningen te realiseren zijn in de patiowoningen.
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Aanpasbaar
Bij de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen
onderzoekt Far West de mogelijkheid voor aan-
pasbaar bouwen. Daarbij worden woningen die
niet voor gehandicapten of zorgbehoevenden
bestemd zijn, zo gebouwd dat deze tegen 
relatief geringe kosten kunnen worden omge-
bouwd tot een aangepaste woning. Dit betekent
bijvoorbeeld dat ruimtes groot genoeg zijn om
er met een rolstoel te manoeuvreren en dat op
eenvoudige wijze voorzieningen voor mensen
met lichamelijke beperkingen ingebouwd of 
bijgeplaatst kunnen worden. Deze woningen
zijn niet per definitie geclusterd in één complex
maar kunnen verspreid in de wijk liggen.

Zorgprogramma
Categorie Kenmerk Aantal
Senioren Met lift ontsloten 60
Miva Rolstoeltoegankelijk 6
Groepswoningen 6 bewoners per woning 9
Aanpasbare woningen Woningen kunnen op 

termijn worden aangepast Nader te bepalen
Wibo Geclusterd wonen Nader te bepalen
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3 d
Stedenbouwkundig plan

Bestaande situatie

De Bakemabuurt ligt centraal in het stadsdeel
Geuzenveld-Slotermeer en wordt aan de
noordzijde omsloten door de Albardagracht,
aan de oostzijde door het Eendrachtspark, aan
de zuidzijde door de Burgemeester Röellstraat en
aan de westzijde door het Lambertus Zijlplein.
Het gebied bestaat uit drie plandelen. 

Bakema Noord. 
Aan de westkant van Bakema Noord bevindt
zich het verzorgingstehuis Tabitha. Tabitha
beslaat een derde deel van het totale gebied.
Het gebied bestaat verder uit vier woonblokken
met een noord-zuid verkaveling en overdekte
garages in de openbare ruimte. 

Bakema Park
"Bakema Park" is onderdeel van de Stads-
deelgroenstructuur en grenst aan de hoofd-
groenstructuur, samen met het Eendrachtspark.
In Bakema Park staan diverse gebouwen waar-
onder de Timotheusschool, de personeelsflat
van Tabitha en de schoolwerktuinen. Het Een-
drachtspark wordt momenteel gefaseerd
opnieuw ingericht. 

Bakema Zuid
Het grootste plandeel. De Sam van Houten-
straat vormt de grens tussen Bakema Noord 
en Bakema Zuid. Deze straat wordt gekenmerkt
door karakteristieke trappenhuizen, hoge bomen
en voorzieningen in de plint. De woonblokken
in het gebied hebben een portiek- of galerij-
ontsluiting. Er zijn zowel twee-, drie- als vier-
kamerwoningen. In de woonbuurt zelf onder
andere een dansschool en een kinderdagver-
blijf gevestigd. Aan de zuidzijde wordt het
gebied begrensd door drie nieuwe woonblokken
aan de Burgemeester Röellstraat.

Licht, lucht en buurtgedachte
De verkaveling van de Bakemabuurt is een goed
voorbeeld van ontwerpuitgangspunt 'licht, lucht
en ruimte' dat Van Eesteren hanteerde voor het
Amsterdams Uitbreidings Plan (AUP). Dit was
een reactie op de compacte Amsterdamse bouw,
met gesloten bouwblokken. Die gaven destijds
veel overlast omdat de woningen vaak door
veel mensen werden bewoond.
Voor een optimale bezonning van de woningen
zijn de bouwblokken van de Bakemabuurt
vooral noord-zuid georiënteerd, waardoor 
elke woning van de ochtend- en avondzon 
profiteert. Om de woningen daarbij ook een 
zo goed mogelijk uitzicht te bieden, is er een 
" open" verkaveling toegepast, met veel 

collectieve en semi-openbare ruimte zoals 
de collectieve tuinen. De verkaveling van de
Bakemabuurt laat zien hoe er in de jaren 50
werd gedacht over wonen en samenleven. 
Van den Broek en Bakema, die verantwoordelijk
zijn voor het architecten ontwerp, hadden uit-
gesproken ideeën over hoe een buurt opgezet
moest worden en pasten dat toe op de
Bakemabuurt: een eenheid van bij elkaar
horende woongebouwen met een aantal voor-
zieningen in en voor de buurt, zoals buurtwinkels.
De woningen zijn door de verschillende types
en grootte geschikt voor verschillende huis-
houdens, zoals in een echte buurt. 
Ook de locatie van de bergingen is een voor-
beeld van de buurtgedachte van Van den
Broek en Bakema. Doordat de bergingen ver-
spreid zijn over de buurt, ontmoeten buurt-
bewoners elkaar op weg naar hun berging in
een ander complex. Fysiek is het buurtkarakter
versterkt doordat de hele buurt omzoomd is
door een wand van woningen en op dijk-
lichamen getilde wegen. De complexen vormen
daardoor als het ware de binnenhof van een
kasteel. 
De inmiddels vijftig jaar oude buurt voldoet
niet meer aan de woonwensen van nu. Zo zijn
de collectieve tuinen tegenwoordig afgesloten
met een hek om vervuiling en overlast tegen
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te gaan. Ook willen mensen liever een berging
in of dichtbij de eigen woning. De nieuwbouw
en aangepaste verkaveling biedt de mogelijk-
heid om nieuwe woonkwaliteiten te bieden.

Randen met recente nieuwbouw
In de oorspronkelijke verkaveling van het AUP
werd de Bakemabuurt omsloten door een
belangrijke verhoogde verkeersweg, de
Abraham Kuyperlaan. Deze is recent getrans-
formeerd tot woningbouw, met een plein en
voorzieningen. Dit is van invloed op het
gebruik van de Bakemabuurt, die nu als door-
gangsroute fungeert naar het voorzieningen-
centrum Lambertus Zijlplein. Ook wordt de
buurt als parkeerplaats gebruikt door bewoners
van de nieuwbouwwoningen en bezoekers van
de winkels. Want bij de nieuwbouw aan de
Burgemeester Röellstraat, is het parkeren
slechts ten dele ondergebracht onder het
bouwblok. de benodigde parkeerplaatsen worden
daarom op straat gezocht, binnen het plan-
gebied van de Bakemabuurt. In het nieuwe
plan wordt dit parkeerprobleem opgelost. 
Deze veranderingen zijn ook van invloed op
het gebruik van de oorspronkelijke routes. 
Met het verdwijnen van de Abraham Kuyperlaan
is de Dr. H. Colijnstraat veranderd van wijk-
straat in de belangrijkste doorgaande weg. ook
is al eerder de oorspronkelijke continue route
langs de oevers van de Albardagracht onder-
broken door het gebouw van Tabitha. 

Toekomstige situatie

Het plan op hoofdlijnen
De nieuwe Bakemabuurt vormt de overgang
van het stedelijke gebied rond het Lambertus
Zijlplein naar het groene Eendrachtspark. Bij
het plein krijgt de Bakemabuurt een tuinstad-
milieu: een mix van appartementen en laag-
bouwwoningen, aangevuld met voorzieningen.
De overgang naar het Eendrachtspark wordt
gevormd door twee woongebouwen, die met
hun footprint in het groen komen te staan. 
De nieuwe buurt krijgt een heldere ontsluiting.
De Dr. H. Colijnstraat en de Sam van Houtenstraat
zijn de belangrijkste ontsluitingsroutes. Zij worden
in hun functie versterkt door een nieuw profiel
en door het toevoegen van bedrijfsruimtes en
een school. In de woonbuurten is straks geen
doorgaand verkeer meer mogelijk. Er komt 
voldoende ruimte voor parkeren, deels op
eigen terrein en deels op maaiveld. Het groene
karakter van de buurt krijgt een nieuwe vorm.
Het park wordt zichtbaarder vanuit de buurt.
En de oever van de Albardagracht wordt als
een ecologische wandelzone ingericht. Gevel-
tuinen en groene daktuinen versterken het
groene karakter van de buurt. Waar mogelijk
worden de waardevolle bomen behouden.

Uitwerking per gebied

Bakema Noord
Bakema Noord krijgt een nieuwe verkaveling.
De functies school, plein en wonen vormen een
integraal geheel in dit deelgebied. Aan de oost-
zijde vormt een appartementencomplex van
zeven lagen een scheidende wand tussen de
doorgaande weg en de woonbuurt. Deze wand
wordt stedenbouwkundig doorgezet in Bakema-
Zuid. In de plint van deze wand komt goed
zicht- en bereikbare bedrijfsruimte. In de luwte
van dit complex krijgt de Timotheusschool haar
nieuwe behuizing, samen met een aantal wel-
zijnsvoorzieningen en mogelijk ook een kinder-
dagverblijf. Het plein bij de school doet ook
dienst als buurtplein. Een belangrijke kwaliteit
van Bakema Noord wordt de oever van de
Albardagracht. Die wordt als een ecologische
zone ingericht en vormt een doorgaande 
wandelroute met het Eendrachtspark. Langs
deze route vormen de aantrekkelijke stads-
woningen met tuin op het zuiden, een vriendelijk
ogende gevel. Deze woningen leveren een
nieuw type woonkwaliteit op voor de buurt.

Bakema Zuid
In Bakema Zuid is gekozen voor een bijzonder
stedenbouwkundig concept:
Portieketagewoningen worden vervangen door
grondgebonden woningen (het patio woning-
type) en er worden flats gerenoveerd. Hiermee
komen de ideeën van het Italiaanse architecten-
bureau Baukuh, zoals zij deze bij de Europan
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prijsvraag hebben gepresenteerd, het duidelijkst
naar voren. De buurt behoudt de belangrijkste
kwaliteiten van de originele verkaveling en wordt
optimaal ingevuld met nieuwe laagbouw-
woningen. Hierdoor ontstaat een gevarieerd
woningaanbod: oud en nieuw; sociale huur, dure
huur en koop; een- en meergezinswoningen. 
Vijf beeldbepalende complexen worden gereno-
veerd: het complex aan de Sam van Houtenstraat,
de twee galerijflats aan de Dirk Sonoystraat 
en de twee flats aan de Dr. H. Colijnstraat.
Hierdoor blijven de kenmerkende poorten in de
Dirk Sonoystraat behouden. De vijf complexen
krijgen een frisse uitstraling, naar het originele
gevelbeeld. 
Tussen de appartementencomplexen in oude
stijl komen velden met nieuwe laagbouwwo-
ningen van een bijzonder type: de patiowoning.
Deze woningen hebben hun buitenruimte 
(de patio) binnen de gevel van de woning. 
Dat biedt privacy en vermindert inkijk vanuit

omliggende blokken. Als extra kwaliteit 
krijgen de woningen de mogelijkheid tot 
een dakopbouw. In de welstandparagraaf zijn
richtlijnen opgenomen om een mooi dakland-
schap te realiseren. Aan de achterzijde krijgen
de patiowoningen per veld een eigen afgesloten
parkeerhofje. Door de een- tot tweelaagse
nieuwbouw krijgen de omliggende apparte-
mentencomplexen,en ook de aangrenzende
Roëllblokken, een aanzienlijk ruimer uitzicht
dan ze nu hebben. 
Ten noorden van de patiovelden komen een-
gezinswoningen aan de Johan van Kuyckstraat.
De intieme wandelroute die deze woningen en
de tegenoverliggende patiowoningen ontsluit,
geeft het idee van een openbaar hof. 
Om een buurt te krijgen zonder doorgaand
verkeer en de Dirk Sonoystraat te kunnen
gebruiken als lange speel- en wandelzone,
wordt de ontsluitingstructuur voor de auto
aangepast. Het gebruik van geveltuinen en

groene dakbedekking, en waar mogelijk
behoud van waardevolle bomen geeft 
Bakema Zuid een groene uitstraling.

Bakema Park
Zowel de Timotheusschool als de personeelsflat
van Tabitha worden gesloopt. Deze locaties
komen beschikbaar voor woningbouw.
Nieuwbouw levert een aantrekkelijk woning-
aanbod op en laat een duidelijker parkkarakter
van deze stadsdeel groenstructuur zien. Er
komen twee nieuwe woontorens met in totaal
125 woningen, die uitkijken over het park. 
Er komt een overdekte en gedeeltelijk verdiepte
parkeerbak, die als een groene plint is opgeno-
men in het parklandschap. De torens komen 
zo dicht mogelijk bij de Dr. H. Colijnstraat om
aan de oostzijde van het park een aantrekkelijke,
parkachtige wandelroute te kunnen maken. 
De twee torens met 13 woonlagen krijgen 
een aan elkaar verwant uiterlijk. Ze markeren
de toegangsroutes vanuit het park.

IMPRESSIE SAM VAN HOUTENSCHOOL IMPRESSIE BAKEMA PARK
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PARKEREN

OPENBAAR - OP MAAIVELD

EIGEN TERREIN - OP MAAIVELD

EIGEN TERREIN - GEDEELTELIJK VERDIEPT



Parkeren
In de nieuwe buurt vindt het parkeren zowel op
straat plaats als geïntegreerd in de bebouwing.
Er is uitgegaan van 1,0 parkeerplaats per
woning en 1,0 parkeerplaats per 125m2 voor-
zieningen of bedrijfsruimte. Daarnaast is 
rekening gehouden met parkeren voor 
Tabitha en voor de drie woongebouwen 
langs de Burgemeester Röellstraat. 

In de huidige situatie is er een tekort van 212
parkeerplaatsen in de Bakemabuurt. Dit wordt
met de vernieuwing verminderd tot een tekort
van 16 parkeerplaatsen op de gehele buurt.
Een oorzaak daarvan is vermindering van het
totaal aantal woningen met 35. Ook krijgt na
de vernieuwing een groot aantal bewoners een
parkeerplaats op eigen terrein, dus bij de eigen
woning. De parkeerdruk in de openbare ruimte
neemt daardoor af. 

De patiowoningen krijgen eigen parkeerhofjes,
en de woongebouwen in het park krijgen een
gedeeltelijk verdiepte parkeerbak. Bewoners
van de overige woningen parkeren op straat.
Rondom de school is parkeergelegenheid voor
het brengen en halen van kinderen. 

Het fietsparkeren voor bewoners wordt inpandig
opgelost. Voor de Timotheusschool zal in de
verdere uitwerking worden bepaald hoe het
fietsparkeren voor de leerlingen wordt opge-
lost: op maaiveld of inpandig.

Het plan
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ONTSLUITING PARKEREN BUURTRING

30 KM-ZONE

PATIO-ONTSLUITING

FIETSPADEN
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Verkeersontsluiting
Bakema Zuid en Bakema Noord worden nu ont-
sloten door de Sam van Houtenstraat, de Dirk
Sonoystraat en de Jan van Duivenvoordestraat.
De Dirk Sonoystraat wordt straks wandelroute
en verblijfsgebied. De straat wordt dan vooral
gebruikt door bewoners en bezoekers van het
gebied. En de buurt wordt minder belast met
autoverkeer, met bestemming Lambertus
Zijlplein. De hoofdontsluiting blijft gelijk, via 
de Sam van Houtenstraat en de Jan van
Duivenvoordestraat. De Johan van Kuyckstraat
wordt ingericht als nieuwe buurtontsluitings-
weg. Net als de hoofdontsluiting krijgt deze
weg een 6 meter breed profiel en een langs-
parkeerstrook aan één kant. De twee parallel
lopende straten ten zuiden hiervan, de Jan
Zijvertszstraat en Bouwen Ewoutszstraat, krijgen
aan de westkant een dwarsparkeerstrook.
In Bakema Noord verdwijnen nagenoeg alle
straten behalve de Jan Bongastraat. Die fungeert
ook in de nieuwe situatie als belangrijke toe-
gangsroute naar Tabitha. Deze straat krijgt 
aan twee kanten een dwarsparkeerstrook.
De twee torens in Bakema Park worden direct
vanuit de Dr. H. Colijnstraat ontsloten. Dat
geldt ook voor de gedeeltelijk verdiepte 
parkeerplekken in dit gebied.
Het totaal aantal woningen blijft ten opzichte
van de huidige situatie ongeveer gelijk. Omdat
bij veel woningen straks op eigen terrein
wordt geparkeerd (bijvoorbeeld bij de patio-
woningen) neemt de parkeerdruk in de open-
bare ruimte af.

De functie en inrichting van de Lodewijk van
Deijsselstraat en de aansluiting op de Buurtring
is bij de nadere uitwerking van Bakema Park
onderwerp van studie. In het Verkeers- en
Vervoersplan Geuzenveld-Slotermeer (VVGS) is
dit vastgesteld. De volgende oplossingsrichtingen
zijn mogelijk:
• Geen aansluiting op de Buurtring en 

volledig schrappen van Lodewijk van
Deijsselstraat;

• Uitsluitend langzaam verkeersaansluiting 
op de Buurtring;

• Volledige aansluiting.

De volgende criteria spelen daarbij een rol:
• Verkeerscirculatie en toegankelijkheid van

achterliggende buurt en voorzieningen;
• Stedenbouwkundige rol van de Lodewijk

van Deijsselstraat;
• Verkeersveiligheid;
• Inrichtingsplan Eendrachtspark.

Langzaam verkeer
Door de Bakemabuurt lopen drie fietspaden.
Het eerste fietspad loop vanaf het Lambertus
Zijlplein via de Jan van Duivenvoordestraat. Het
tweede fietspad loopt door Het Eendrachtspark
van noord naar zuid en het derde fietspad
loopt aan twee kanten van de buurtring langs
de Dr. H. Colijnstraat. 

PROFIEL BAKEMA



BUURTRING NU EN NA DE VERBOUWING
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Buurtring
In het vernieuwingsplan voor Geuzenveld Zuid
is een profiel voor de buurtring vastgesteld.
Voor de Bakemabuurt is dat profiel enigszins
aangepast om zoveel mogelijk platanen in de
Dr. H. Colijnstraat te kunnen behouden. Daar
komen twee vrij liggende fietspaden, van de
weg gescheiden door een strook met bomen.
Verder komt er een parkeerstrook met lang-
sparkeren aan de west- en oostzijde van deze
straat. Tussen twee bomen komt steeds een
parkeerplaats.

Openbare ruimte
De inrichting van de openbare ruimte verandert
ingrijpend. Het gebied krijgt een grotere 
verharde en bebouwde oppervlakte, de open
binnenterreinen maken ruimte voor patiovelden
en de collectieve ruimte wordt grotendeels
omgezet in privé ruimten. Aaneengesloten
openbare ruimte is straks met name aan de
randen van de Bakemabuurt en in het
Eendrachtspark te vinden.
In Bakema Zuid vormt de Dirk Sonoystraat de
grootste openbare ruimte. Dit is straks tevens
een belangrijke schakel tussen het Eendrachts-
park en het Lambertus Zijlplein. De inrichting
van de straten (materiaalgebruik, gebruik van
groen, straatmeubilair) wordt afgestemd op de
inrichting van de aangrenzende gebieden en
de bebouwing in de buurt. De Dirk Sonoystraat
krijgt qua inrichting een sterke relatie met het
Lambertus Zijlplein. Een belangrijk onderdeel
van de openbare ruimte in Bakema Noord is

het schoolplein, dat in het hart van het gebied
komt en ook zal fungeren als openbaar buurt-
plein. De inrichting ervan wordt afgestemd op
de omgeving en de wensen van de school. Het
plein moet duidelijk gescheiden worden van de
omringende bebouwing. Het kan van de openbare
straat gescheiden worden door middel van een
overgangselement, bijvoorbeeld een verhoging.
Het gebied langs de Albardagracht krijgt een
groen en ecologisch karakter. Er komt een
wandel route in dit gebied.
Het Eendrachtspark wordt opnieuw ingericht.
Daardoor ontstaat er een kwalitatief hoog-
waardige ruimte, die benut kan worden als
nieuwe parkruimte. Door aandacht te besteden
aan de overgang tussen park en schooltuinen,
wordt de barrièrewerking van de schooltuinen
verzacht. 

Groen
De nieuwe Bakemabuurt kent een grote variatie
in groenvoorzieningen: van stadspark en
gracht tot geveltuin en daklandschap. Bij de
herinrichting wordt waar mogelijk gebruik
gemaakt van de huidige zeer waardevolle
bomen in de buurt. Deze worden zoveel 
mogelijk behouden of herplant.
Onderzocht wordt de mogelijkheid om nieuwe
bomen aan de Bakemabuurt toe te voegen.
Ook moet circa 430 m2 oppervlaktewater 
aan het gebied worden toegevoegd. Dat kan
gerealiseerd worden aan de Albardagracht, met
de aanleg van de daar geplande eco-oevers.
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ECO OEVER

SCHOOLWERKTUINEN

PRIVÉ TUINEN

OPENBAAR GROEN

GROENE DAKEN

GROENVOORZIENINGEN



Hoofdgroenstructuur
De voornaamste groenvoorziening van de
Bakemabuurt is het Eendrachtspark, aan de
oostzijde. De schoolwerktuinen in het park wor-
den verplaatst tot een meer compacte eenheid.
Aan de Lodewijk van Deijsselstraat ontstaat
daardoor meer ruimte en verbetert de over-
gang voor voetgangers vanuit de Dirk Sonoy-
straat naar het park en de Confucius speeltuin.
De verhoogde groene plinten van de twee
nieuwe woongebouwen en de parkeergarages
vormen op de zon gelegen podia, van waaraf
goed zicht op de schooltuinen en het park is.
De Albardagracht blijft onaangetast. De zuide-
lijke oever van de gracht wordt verbreed en
ingericht als ecologische zone. Buurtbewoners
kunnen deze oevers als wandelroute gebruiken.
De enige onderbreking wordt gevormd door
het verzorgingshuis Tabitha.
Met de versterking van het park en de gracht
worden de hoofdgroenstructuur en stadsdeel
groenstructuur duidelijker gedefinieerd.

Lanen en platanen
Langs de Dr. H. Colijnstraat staan royale platanen.
Deze worden waar mogelijk behouden en 
aangevuld met platanen vanuit de Dirk Sonoy-
straat. Ook de platanen in de Sam van Houten-
straat blijven behouden. Aan de noordzijde 
van deze straat worden tussen de nieuw 
parkeerplaatsen bomen bijgeplant. Hiermee
wordt een belangrijke impuls gegeven aan de
uitstraling van de belangrijkste verkeerswegen
in de Bakemabuurt 

Langs de Albardagracht staan nu populieren
(snelgroeiers). Deze worden vervangen door
nieuwe, gezonde bomen met een duurzame
uitstraling. 

De Dirk Sonoystraat wordt de wandel-, woon-
en speelzone van de buurt en verbind het park
en het Lambertus Zijlplein. Ook hier worden
nieuwe bomen geplant. In het nieuwe ontwerp
van De Dirk Sonoystraat worden spelen en
groen (hagen, gras, perkjes) geïntegreerd. 

De straten parallel aan de Dr. H. Colijnstraat
worden aan weerszijden beplant met bomen.
De linden die daar nu staan krijgen een nieuwe
plaats in de buurt. In de Johan van Kuyckstraat
komt een enkele bomenrij. Tijdens de uitvoe-
ringsfase, wanneer ook een maaiveldontwerp
wordt gemaakt, wordt bepaald welk soort
bomen er worden geplaatst.
Er komen ook bomen op de parkeervelden 
bij de nieuwbouw aan Röellstraat
Gevelgroen, plantenpotten en daktuinen
Naast het park, de gracht en de inrichting van
de straten wordt ook voor, tegen en op de
woningen ruimte gemaakt voor groen. 
Voor de woningen komt een overgangszone
tussen openbaar en privé waar bewoners zelf
aan de slag kunnen met bankjes, planten en
potten. Langs de gevels van patiowoningen 
is ruimte voor geveltuinen en klimop. Op de
patiowoningen is ruimte voor daktuinen en
sedumdaken. Dit is voor de omliggende 
appartementen een toegevoegde kwaliteit. 
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SPEELRUIMTE SPEELRUIMTE VOOR KINDEREN 0-6 JAAR

SPEELRUIMTE VOOR JONGEREN EN KINDEREN 6-12 JAAR

SPEELRUIMTE VOOR JONGEREN 12-18 JAAR

VOEDINGSCIRKEL VANAF MIDDELPUNT SPEELRUIMTE KINDEREN (R=150M)



Speelplekken
Het stedenbouwkundigplan schrijft in de buurt
geconcentreerde openbare speelruimten voor.
Bereikbaarheid en veiligheid bepalen de loca-
tiekeuze. De inrichting van de verschillende
speelruimten wordt afgestemd op de gebruiks-
groep. Voor jonge groepen (kinderen tot 5 jaar)
is gekozen voor de Dirk Sonoystraat: een veilige
en centrale locatie in de buurt. Deze straat
wordt getransformeerd tot een wandel- en
speelroute. Hier wordt 300 tot 450 m2 speel-
ruimte aangelegd. 
Voor oudere kinderen zijn twee geschikte
speellocaties aangewezen: het plein in Bakema
Noord en het nieuwe parkdeel, aan de zuid-
kant van de schoolwerktuinen. Het school- en
buurtplein in Noord wordt ingericht als openbare
speelruimte voor kinderen tot 12 jaar. Het plein
ligt centraal aan de levendige Sam van Houten-
straat en is goed bereikbaar. Vanuit diverse
functies in de omgeving en de openbare ruimte
kan toezicht op het plein gehouden worden. 
Het nieuwe park aan de zuidkant van de
schoolwerktuinen wordt heringericht als park
voor oudere jeugd. Het park ligt gunstig ten
opzichte van de Lodewijk van Deysselstraat en
is goed bereikbaar vanuit de Dr. H. Colijnstraat.
In het nieuwe park wordt veel aandacht
besteed aan de inrichting. Het plaatsen van
nieuwe bomen, verplaatsen van bestaande
bomen en de komst van speelelementen, 
banken, nieuw aangelegde paden en water-
elementen maken het park aantrekkelijk.

IMPRESSIE SPEELPLEKKEN AAN DE DIRK SONOYSTRAAT

Het plan

41



42

Het plan

Afvalinzameling
In Bakema Noord en Zuid komen ondergrondse
containers voor de patio’s, eengezinswoningen
en appartementen. De containers worden op
tien plekken geplaatst (zie ook  de randvoor-
waardentekening). In de twee woongebouwen
in het park komt inpandige afvalverzameling,
zoals dit ook in Buurt Ne9en is gerealiseerd.

Stadsverwarming
De vier stadsdelen, de gemeente Amsterdam
en de betrokken woningcorporaties hebben in
ParkStad verband besloten stadsverwarming
aan te leggen. Naar verwachting wordt er in
2005 een definitief contract gesloten. Bij stads-
verwarming wordt de warmte die vrijkomt 
bij afvalverbranding gebruikt om energie en
warmte aan woningen te leveren, wat gunstig
is voor het milieu. In de Bakemabuurt worden
de nieuwbouwwoningen aangesloten op stads-
verwarming. Uitgangspunt van de corporaties
is dat de kosten voor zowel de aanleg als het
gebruik niet hoger mogen zijn dan gebruikelijk.
Huurders en kopers betalen dus niet meer dan
bij gebruik van het gasnet. 
Stadsverwarming betekent dat er niet op gas
maar op elektriciteit gekookt moet worden. 
De woning wordt centraal verwarmd met water,
dat verwarmd wordt door restwarmte van 
de afvalverbranding. Dat geldt ook voor de
opwarming van tapwater. Het verbruik wordt
via een meterkast gemeten.

Veiligheid
Met het nieuwe stedenbouwkundig plan 
verandert de Bakemabuurt ingrijpend. Veiligheid
vormt een belangrijk aspect in het plan. Het
plan wordt aan het politiekeurmerk getoetst. In
deze planfase gaat het om zaken als voldoende
toezicht op de openbare ruimte, het voorko-
men van onduidelijke beheerssituaties en een
heldere verdeling in openbare en 
privé-terreinen. 
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3 e Welstandsparagraaf

Welstandscriteria

Kenmerkend voor Geuzenveld-Zuid is de open
bouwvorm; een samenstelling van losse gebou-
wen met eenvoudige, rechte hoofdmassa’s,
waaraan de toegevoegde elementen duidelijk
ondergeschikt zijn. Door herhaling van bouw-
blokken zijn ensembles ontstaan met een eigen
ruimtelijk en architectonisch karakter.
Karakteristiek voor deze jaren 50 architectuur
is de neutrale architectuur, met het gebruik
van duidelijke en eenvoudige gebaren en veel-
vuldig gebruik van ritmische herhaling van 
elementen. De materiaalkeuze is sober, de
detaillering direct. Kleur is met mate toegepast.
De architectonische karakteristiek kan dus 
neutraal genoemd worden.

De nieuwbouw van het project Geuzenbaan
oogt expressiever met de ritmische composities
van losse appartemententorens, eenvoudige
hoofdvolumes en voornamelijk bakstenen
gevelbekleding. De drie nieuwe bouwblokken
aan de zuidzijde vormen straks de zuidelijke
rand van de Bakemabuurt. 

Rust en regelmaat
Bij de vernieuwing van de bouwblokken is 
rust en regelmaat opnieuw het uitgangspunt.
Het doel is een harmonieus evenwicht te creëren
tussen bestaande en nieuwe ensembles.
Differentiatie kan worden bereikt door verrijking
van deze neutraliteit, enerzijds door gebruik 
te maken van het principe van meerlagigheid,
anderzijds door de verhoging van de uitstraling
en kwaliteit van het materiaal. Met deze archi-
tectonische karakteristiek wordt gestreefd naar
een kwalitatief hoogwaardige, maar ‘rustige’
achtergrond ter ondersteuning van de ruimte-
lijke differentiatie van de openbare ruimte. De
gedetailleerde welzijnscriteria zijn opgenomen
in het bijlagenboek.
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START HERHUISVESTING PER FASE FASE 1: 1STE HELFT 2006

FASE 2: 2DE HELFT 2006

FASE 3: 1STE HELFT 2008

FASE 4: 2DE HELFT 2008

n.b. jaartallen onder voorbehoud
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4 a

Herhuisvestingsopgave

Bewoners

Bij de vernieuwing van de Bakemabuurt worden
woningen gesloopt en gerenoveerd. Bij sloop
en bij renovatie met samenvoeging worden
bewoners uitgeplaatst. Het betreft ongeveer
340 huishoudens. De woningblokken aan de
Sam van Houtenstraat, de Dirk Sonoystraat
(westelijk appartementencomplex) en de Dr. H.
Colijnstraat worden in bewoonde staat gereno-
veerd. Dit betekent een vermindering van de
herhuisvestingsopgave met ongeveer 230 huis-
houdens. De bergruimten van deze woning-
blokken bevindt zich deels in complexen die
gesloopt worden. Om nieuwe bergingen te

realiseren wordt in de Dirk Sonoystraat en 
de Dr. H. Colijnstraat een aantal woningen
omgebouwd tot bergruimten. Bij de Sam van
Houtenstraat komen bergingen aan de zuidzijde
van het blok. De woningen in het oostelijke
appartementencomplex aan de Dirk Sonoystraat
worden samengevoegd. Bewoners van dit blok
worden uitgeplaatst. In de Bakemabuurt komen
uiteindelijk 97 nieuwe en 225 gerenoveerde
sociale huurwoningen. Dit betekent dat onge-
veer 320 huishoudens (60 procent) in de buurt
kunnen blijven of straks kunnen terugkeren.

4 Herhuisvesting
Bij de vernieuwing van de Bakemabuurt worden circa 340 huishoudens
geherhuisvest. De ervaring leert dat een deel van deze huishoudens wil
terugkeren in een woning in het eigen stadsdeel. Bij de herhuisvesting
wordt hier rekening mee gehouden. De bewoners gaan niet allemaal 
tegelijk verhuizen, dit gebeurt straks in vier fasen. In dit hoofdstuk 
leest u meer over de mogelijkheden van terugkeer voor bewoners en 
de fasering van de herhuisvesting. 
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Gefaseerde vernieuwing

De vernieuwing van de buurt wordt gefaseerd.
Niet alle huishoudens kunnen tegelijkertijd
worden uitgeplaatst. Eerst worden de Sam van
Houtenstraat, de oostelijke Dirk Sonoystraat en
de Dr. H.Colijnstraat gerenoveerd. Zo verbetert
op korte termijn de uitstraling van de buurt en
de woonkwaliteit van een deel van de huidige
bewoners. Tegelijkertijd start ook het bouwplan
voor het noordelijk gedeelte van het park. Daar
kan gebouwd worden zonder dat er bewoners
uitgeplaatst hoeven te worden.  De eerste fase
van herhuisvesting start in Bakema Noord. 
Hier worden circa 104 huishoudens stadsver-
nieuwingsurgent. Daarna volgt herhuisvesting
van de bewoners in Bakema Zuid. Dat gebeurt
in drie fasen: eerst in Bakema Zuid West 
(38 huishoudens), dan Bakema Zuid Midden
(138 huishoudens) en tenslotte Bakema Zuid
Oost (62 huishoudens). Gemiddeld duurt het
herhuisvesten per fase een tot anderhalf jaar.

De ervaring leert dat 61 procent van de uit-
geplaatste huishoudens terug wil keren in 
een sociale huurwoning binnen het stadsdeel.
Een deel kan binnen de buurt geherhuisvest
worden. Bewoners uit fase 3 en fase 4 kunnen
direct doorverhuizen naar de nieuwbouw in
het park en in Bakema Noord. De overige huis-
houdens zijn in eerste instantie aangewezen
op woningen elders in het stadsdeel. Dit lijkt
haalbaar met de huidige mutatie binnen de
bestaande voorraad. Het stadsdeel en Far West
monitoren samen hoe groot de druk op de
woningvoorraad is vanuit andere vernieu-
wingsgebieden in Geuzenveld–Slotermeer. 
Om huurders de mogelijkheid te geven terug
te keren in nieuwbouw sociale huur kunnen
wisselwoningen worden ingezet.

Quickscan

Om de herhuisvestingsvraag inzichtelijk te
maken is een quickscan uitgevoerd naar de
huishoudsamenstelling in de Bakemabuurt. 
De ervaring leert namelijk dat er voor senioren
(65+) en grote gezinnen extra inspanning
nodig is om een passende woning te vinden.
Dit bepaalt de snelheid van het herhuisves-
tingsproces.

Senioren
Er wonen ongeveer 68 seniorenhuishoudens in
een transformatiecomplex. Het grootste deel
van deze huishoudens woont in te renoveren
complexen aan de Dr. H. Colijnstraat en de Dirk
Sonoystraat. Na afronding van de vernieuwing
komen er voor ouderen voldoende woningen
beschikbaar in de noordelijke toren in het park
en langs de Dr. H. Colijnstraat. 

Fase* Aantal huishoudens Peildatum
Fase 1 104 huishoudens 1e helft 2006
Fase 2 38 huishoudens 2e helft 2006
Fase 3 138 huishoudens 1e helft 2008
Fase 4 62 huishoudens 2e helft 2008
Totaal 342 huishoudens

* De fasering is onder voorbehoud.
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Grote gezinnen
Er zijn ongeveer 60 grote gezinnen (met drie of
meer kinderen) die geherhuisvest gaan worden.
Een concentratie van grote gezinnen (23) woont
in het eerste fasegebied. Als de helft van de
grote gezinnen terugkeert in het stadsdeel zijn
er 30 vijfkamerwoningen nodig. Bij normale
mutatie is dit mogelijk. Daarnaast komen er
circa 20 grote sociale huurwoningen in de
nieuwbouwblokken. 

Ouder dan 18
Inmiddels is het aantal potentiële semi-stads-
vernieuwingskandidaten geïnventariseerd. 
Dit zijn maximaal 60 kinderen van 18 jaar of
ouder, behorend bij 50 huishoudens. Deze 
kandidaten wonen vooral in Bakema Noord (27)
en in het fase 4 gebied (17). Deze groep is aan-
gewezen op de bestaande voorraad kleinere
sociale huurwoningen in Geuzenveld-Zuid en
de rest van Amsterdam. De ervaring is dat
deze kandidaten binnen de bestaande voorraad
een passende woning vinden. 
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4 b
Sociaal Plan Parkstad

In februari 2002 is het Sociaal Plan Parkstad
vastgesteld. In alle projecten waar sprake is
van een sloopbesluit worden de bewoners 
conform de regels van dit Sociaal Plan uit-
geplaatst.

Herhuisvesting (met vast huurcontract)
- Voorrang als stadsvernieuwingsurgent in

Woningnet op andere woningzoekenden;
- Een persoonlijke begeleider en een huis-

bezoek bij de start van het herhuisvesting-
proces;

- Een verhuiskostenvergoeding bij uitplaatsing
van u 5.000; 

- Bij renovatie in bewoonde staat krijgen
bewoners een vergoeding van maximaal 
u 1.400;

- Een vergoeding voor zelfaangebrachte
voorzieningen conform Sociaal Plan;

- Huursubsidie. De persoonlijke begeleider
helpt indien nodig bij de aanvraag;

- Huurgewenning. De persoonlijke begeleider
helpt indien nodig bij de aanvraag;

- Vangnetregeling. Hierop kunnen bewoners
een beroep doen, die menen door de 
verhuizing in financiële problemen te zijn
geraakt.

Herhuisvestingsgaranties 
(met vast huurcontract)
- Een passend aanbod binnen de Westelijke

Tuinsteden en de inspanningsverplichting
om bewoners die dat willen zo dicht 
mogelijk bij de oorspronkelijke woonplek 
te herhuisvesten;

- Voorrang voor nieuwbouw in het eigen 
vernieuwingsgebied;

- Voorrang voor koopwoningen binnen het
vernieuwingsgebied en voorrang voor
koopwoningen binnen het bezit van 
Far West (bestaande bouw);

- Extra kansregeling als de bewoner definitief
naar een andere woning is verhuisd, maar
toch een mogelijkheid op terugkeer naar de
nieuwbouw in het vernieuwingsgebied wil
behouden;

- Spijtoptantenregeling. Hierbij kan een
bewoner die naar een ander stadsdeel is
verhuisd en hier spijt van heeft gekregen,
terugkeren naar het stadsdeel op basis van
de oude woonduur.

Extra maatregelen

- Servicepakket voor stadsvernieuwings-
urgenten. Dit is een gratis abonnement
waarbij de bewoner van Far West met 
korting allerlei diensten kan inhuren, zoals
een verhuiswagen en klussendienst. Er is
een pluspakket voor 65+ bewoners, waarbij
gratis 4 uur klussendienst naar keuze wordt
aangeboden en 25 procent korting op een
verhuiswagen;

- Maatwerk voor ouderen en mindervaliden.
Indien nodig wordt met SEZO (Stichting
Eerstelijnszorg) afspraken gemaakt voor
extra begeleiding bij het verhuizen;

- Semi-stadsvernieuwingsurgentie voor 18+
kinderen en inwonenden die aan de voor-
waarden voldoen. Dit verkleint het aantal 
te herhuisvesten grote gezinnen.
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Informatievoorziening

Na vaststelling van het uitwerkingsplan is er
op verschillende momenten contact met de
huurders over de herhuisvesting.
- De huurders worden geïnformeerd over de

persoonlijke gevolgen van de voorgenomen
sloop op een informatiebijeenkomst 
(ongeveer anderhalf jaar vóór sloop); 

- Vóór de peildatum worden de huurders
bezocht om na te gaan wat hun woon-
wensen zijn;

- Alle huurders krijgen bezoek van hun 
persoonlijk begeleider, vóór zij stadsver-
nieuwingsurgent worden;

- De persoonlijke begeleider zal telefonisch
en via een spreekuur bereikbaar zijn voor
de huurders;

- Far West voert tijdens de herhuisvesting
regelmatig overleg met het stadsdeel en 
de huurders over de voortgang.

Ondernemers

Tijdens de renovatie van het appartementen-
complex aan de Sam van Houtenstraat kunnen
de winkels en bedrijven in de plint open blijven.
Er is geen sprake van uitplaatsing of tijdelijke
huisvesting. Met ondernemers van te slopen
bedrijfsruimte in Bakema Zuid worden afspraken
gemaakt over ontbinding van de huurcontracten.
Waar mogelijk wordt hen de kans geboden
terug te keren in de buurt. De dansschool en
het kinderdagverblijf hebben aangegeven dat
te willen.
De vernieuwing heeft consequenties voor de
bedrijven in de buurt: herhuisvesting, onzeker-
heid over de toekomst, bereikbaarheid, overlast.
Om ondernemers hierin bij te staan is een
accountmanager aangesteld. Die heeft per-
soonlijk contact met de ondernemers, adviseert
hen en is een belangrijke informatiebron voor
hen. 
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OPLEVERING PER FASE RENOVATIE 2006/2007

BAKEMAPARK NOORD 2009

BAKEMA NOORD 2009

BAKEMA ZUID WEST 2010

BAKEMA ZUID MIDDEN 2011

BAKEMA ZUID OOST 2012

BAKEMAPARK ZUID 2012
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2005
Inspraakperiode
Besluitvorming Far West en stadsdeel
Besluitvorming in Bestuurlijk Overleg Parkstad
Besluitvorming in B&W

1e helft 2006
Peildatum Fase 1 herhuisvesting: 
• Bakema Noord
• Verwerving Zusterflat
Start uitvoeringsfase:
- Renovatie Sam van Houtenstraat, 

Dirk Sonoystraat West en Dr. H. Colijnstraat
- Bouwplan Bakemapark Noord
- Bouwplan Bakema Noord

2e helft 2006
Peildatum Fase 2 herhuisvesting: 
• Bakema Zuid West
Start uitvoeringsfase Bakema Zuid West
Start renovatie Sam van Houtenstraat, 
Dirk Sonoystraat West en Dr. H. Colijnstraat

2007
Sloop Zusterflat
Sloop Bakema Noord
Start Bouw Bakemapark Noord

2008
Peildatum Fase 3 herhuisvesting: 
• Bakema Zuid Midden
Peildatum Fase 4 herhuisvesting: 
• Bakema Zuid Oost
Start uitvoeringsfase:
• Bouwplan Bakema Zuid Midden
• Bouwplan Bakema Zuid Oost
• Bouwplan Bakemapark Zuid
• Sloop Bakema Zuid West
• Start bouw Bakema Noord 
• Start bouw Bakema Zuid West

2009
Oplevering Bakemapark Noord
Oplevering Bakema Noord
Sloop Bakema Zuid Midden
Start bouw Bakema Zuid Midden 

2010
Oplevering Bakema Zuid West
Sloop Bakema Zuid Oost
Start bouw Bakema Zuid Oost

2011
Oplevering Bakema Zuid Midden
Start bouw Bakemapark Zuid

2012
Oplevering Bakema Zuid Oost
Oplevering Bakemapark Zuid

Deze jaartallen zijn onder voorbehoud.

5 Planning en fasering
In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de planning en fasering
van de vernieuwing van de Bakemabuurt. De besluitvorming vindt plaats in
2005 waarna de eerste peildatum voor herhuisvesting van bewoners uit
Bakema Noord gepland staat in de eerste helft van 2006. Deze peildatum
wordt afgegeven na vaststelling van dit uitwerkingsplan door de stadsdeel-
raad. Na de afgifte van deze peildatum in de tweede helft 2006 gestart 
worden met de eerste werkzaamheden.
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Bereikbaarheid

De Bakemabuurt moet goed bereikbaar blijven.
Bewoners, ondernemers en andere gebruikers
van de openbare ruimte ondervinden direct
hinder van het afsluiten van straten, fietspa-
den en stoepen. Met name in de gebieden
waar veel ouderen wonen en waar veel (com-
merciële) voorzieningen zijn, is het van belang
dat omleidingen goed begaanbaar blijven.
Controle op de begaanbaarheid van de omlei-
dingen moet regelmatig gebeuren. De ervaring
leert namelijk dat eenmaal aangelegde omlei-
dingen snel vervallen tot moeilijk begaanbare
routes. 

Leefbaarheid

Leefbaarheid in een buurt kan worden uit-
gedrukt met de termen 'heel, schoon en veilig'.
Om de leefbaarheid op peil te houden, werken
de partners op buurtniveau samen in de
Steunpunten Leefbaarheid & Veiligheid. Deze
steunpunten registreren signalen van bewoners,
ondernemers en gebruikers op vastgestelde
criteria. Als dat nodig is, wordt direct actie
ondernomen. Er zijn specifieke maatregelen 
om de buurt heel, schoon en veilig te houden,
zoals het aanstellen van huismeesters of 
het uitvoeren van extra veegbeurten. 
Het is belangrijk is dat woningen die niet
meteen worden gesloopt in redelijke staat 

6 Interim beheer
Bij de vernieuwing in de Bakemabuurt gaat de komende jaren veel 
gebeuren. Om de leefbaarheid en de sociale samenhang in deze periode 
te behouden, zijn extra maatregelen noodzakelijk. Ook moet de toeganke-
lijkheid en veiligheid in het gebied gegarandeerd blijven. Ook na de 
oplevering van de woningen blijft het nodig om te investeren in een 
nieuwe sociale samenhang. Deze maatregelen en activiteiten vatten we
samen onder het begrip 'interim beheer'. Interim beheer bestaat uit een
combinatie van fysieke maatregelen als extra schoonmaakacties én sociale
activiteiten. De belangrijkste aandachtspunten bij interim beheer zijn
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie, handhaving, 
sociale cohesie en participatie op wijk-niveau. Deze aandachtspunten 
worden hieronder toegelicht.
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blijven en dat er geen verloedering optreedt.
In de tabel is aangegeven hoe de corporaties
dit willen bereiken.

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

Veiligheid

Tijdens de vernieuwingsoperatie wordt gewerkt
aan zowel de objectieve als de subjectieve 
veiligheid. Dit gebeurt met het wijkveiligheids-
plan. Er is ook extra toezicht nodig in de
omgeving van bouwterreinen.

Communicatie

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

Handhaving

Om de buurten tijdens de stedelijke vernieuwing
leefbaar te houden, is gerichte handhaving
noodzakelijk. Boven op het reguliere niveau
van handhaving moet er extra handhaving
plaatsvinden, zowel rondom de bouwterreinen
als richting de bewoners. Stedelijke vernieuwing
brengt immers een verhoging van het aantal
verhuisbewegingen op gang en dat kan leiden
tot een toename van grofvuil en huisvuil. 

Sociale cohesie en participatie

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

Uitvoeringsplan

De verschillende aspecten van het interim
beheer worden uitgewerkt in een uitvoerings-
plan Interim Beheer voor de Bakemabuurt. 
Dit uitvoeringsplan is gereed bij de start van
de herhuisvesting. Onderdeel van het interim
beheer zijn ook het meldpunt en een buurtpanel.
Meer hierover leest u in het volgende hoofd-
stuk: Participatie en communicatie.

Extra aandacht leefbaarheid
Soort aanpak in complex Verbeteren wooncomfort Planmatig onderhoud Extra aandacht leefbaarheid
Aanpak binnen 5 jaar (sloop of renovatie) Nee Alleen klachtenonderhoud Ja 
Aanpak tussen 5 en 10 jaar (sloop of renovatie) Nee Beperkt planmatig onderhoud en Ja 

geen vervanging bouwdelen
Aanpak over meer dan 10 jaar Ja, maar beperkt Ja Nee
Geen aanpak te verwachten Ja Ja Nee
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Startbijeenkomst juni 2004
Presentatie maquettes kinderen
Timotheusschool juni 2004
Informatieavond herhuisvesting 
en sociaalplan november 2004
1e klankbordgroep november 2004
Excursie patiowoningen december 2004
2e klankbordgroep januari 2005
3e klankbordgroep maart 2005

7 a Bij de opstelling 
van het uitwerkingsplan 

De buurt en andere belanghebbenden konden bij
het maken van het uitwerkingsplan participeren
volgens het consultatiemodel. Het stedenbouw-
kundigplan is tijdens meerdere bijeenkomsten
aan hen voorgelegd voor commentaar.
Bewoners konden meedenken over de nieuwe
inrichting van de buurt. En het stadsdeel en
Far West hebben de bewoners geïnformeerd
over het  uitwerkingsplan, de herhuisvesting en
het sociaal plan. In april 2004 hebben Far West
en het stadsdeel een tentoonstelling georgani-

7 Participatie en communicatie
Bij de voorbereiding van dit  uitwerkingsplan is de buurt betrokken. Hierbij
stonden twee laagdrempelige activiteiten centraal: een tentoonstelling van de
plannen in Informatiecentrum Parkstad en een buurtbijeenkomst als aftrap
voor de participatie. Door deze activiteiten kon een groot deel van de bewo-
ners en ondernemers van de Bakemabuurt kennis nemen van de schets-
ontwerpen. Bij de participatie in de Bakemabuurt is uitgegaan van een con-
sultatie/informatiemodel. Bij dit model worden de bewoners over de plan-
nen geïnformeerd en kunnen zij op de plannen reageren. Hun 
reacties worden waar mogelijk in de plannen verwerkt. Naast de laag-
drempelige activiteiten gericht op de hele buurt, is een "klankbordgroep"
gevormd. Deze groep bestond uit bewoners uit de buurt die in meerdere
bijeenkomsten op de verschillende planonderdelen hebben gereageerd. In
dit hoofdstuk leest u meer over de aanpak en de resultaten van het partici-
patietraject.
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seerd in het Informatiecentrum ParkStad. Daar
was het winnend ontwerp van de Europan
prijsvraag van het Italiaanse architectenbureau
Baukuh te zien. Dit ontwerp voor de vernieu-
wing van de Bakemabuurt was het uitgangs-
punt voor het participatietraject. 

Participatietraject

In juni 2004 zijn buurtbewoners geïnformeerd
tijdens een startbijeenkomst waar ook het plan
van de Italiaanse architecten werd toegelicht.
Tijdens deze startbijeenkomst konden bewoners
zich aanmelden voor de klankbordgroep. 
Ruim 150 mensen bezochten deze bijeenkomst.
Dezelfde maand presenteerden de kinderen
van groep 8 van de Timotheusschool hun, op
eigen initiatief, gemaakte maquettes van de
ideale Bakemabuurt aan de projectleiders van
het stadsdeel en Far West. Opvallend was dat
de kinderen gekozen hadden voor enorme
speelplaatsen, groenvoorzieningen maar ook
voorzieningen voor jong en oud samen. 

Drie bijeenkomsten

In november 2004 werd de eerste van drie
participatiebijeenkomsten met de klankbord-
groep gehouden. Voor de klankbordgroep had-
den zich tijdens de starbijeenkomst 45 mensen
aangemeld. Gemiddeld bezochten 30 mensen
alle bijeenkomsten. Op deze avond werd een
eerste  van het stedenbouwkundigplan gepre-
senteerd. Daarna ging men in groepen uiteen

om deelgebieden van de Bakemabuurt door te
spreken. Al snel bleek dat er weinig belangstel-
ling was voor een gesprek over Bakema Park.
De combinatie school met woningen in Bakema
Noord trok een kleine groep geïnteresseerden.
De meeste belangstelling was er voor de aan-
pak in Bakema Zuid. In deze groep is onder
andere gesproken over het behoud van gebou-
wen en de renovatie van de appartementen-
complexen. Een aantal aanwezigen had juist
geen voorkeur voor het behouden van wonin-
gen. Sommige vonden dat de appartementen-
complexen te dicht bij de nieuwbouw aan de
Burgemeester Röellstraat staan. Andere deelne-
mers waren benieuwd naar de kwaliteit van de
renovatie.

Alle deelnemers vonden de mogelijkheden voor
parkeren in de Bakemabuurt belangrijk. Waar
mogelijk zijn de opmerkingen uit de start 
bijeenkomst verwerkt in het plan en terug-
gekoppeld op een tweede bijeenkomst van 
de klankbordgroep.

Excursie patiowoningen

De deelnemers aan de excursie waren in 
eerste instantie kritisch over de patiowoningen.
De kennismaking met patiowoningen tijdens 
de excursie naar projecten in Amsterdam en
omgeving gaven de leden van de klankbord-
groep een beter beeld. Aan de hand van een
werkboek en onder toelichting van de steden-
bouwkundigen van het stadsdeel en architec-
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ten van patiowoningen gaven de deelnemers
aan de excursie hun mening over deze vorm
van bouwen. Zij beoordeelden de patiowoningen
onder andere op de inrichting van de omgeving,
parkeermogelijkheden, de gevels en de kwaliteit
van de woningen zelf. Belangrijke punten
waren het licht en de ruimte in de patiowonin-
gen, dicht parkeren bij huis, groen op het dak
en aan de gevels en het meeontwerpen van het
daklandschap. Ook vond men het belangrijk
dat er tussen de straat en de woning een privé
zone ligt en dat er geen blinde muren zijn
maar juist doorkijkjes of andere speelse onder-
brekingen.

Naar aanleiding van deze excursies werd in
januari een tweede bijeenkomst georganiseerd. 
Tijdens deze bijeenkomst bleek dat bewoners
kritisch zijn ten opzichte van patiowoningen.
Belangrijk is om bij het ontwerp van de wonin-
gen rekening te houden met de opmerkingen
die naar aanleiding van de excursie door de
deelnemers zijn gemaakt. 

In de derde en laatste bijeenkomst van de
klankbordgroep in maart 2005 kregen de 
deelnemers een presentatie van het concept
uitwerkingsplan. Aan de hand van steden-
bouwkundige tekeningen werden de plannen
voor de Bakemabuurt nog een laatste keer 
met de klankbordgroep besproken. Het steden-
bouwkundigplan werd door het overgrote deel
van de aanwezigen goed ontvangen. Eén deel-
nemer gaf aan tegen de gepresenteerde 

plannen te zijn. Twee bewoners ondersteunden
zijn visie. Na de uitleg van het plan werd inge-
gaan op vragen over herhuisvesting en de
mogelijkheden voor terugkeer van bewoners in
de buurt. De presentatie over de voorgenomen
planning van de herhuisvesting, die door 
Far West werd verzorgd werd door de deel-
nemers goed ontvangen. 
Aan het eind van het participatietraject in april
2005 zijn alle leden van de klankbordgroep per
brief geïnformeerd over de laatste planaanpas-
singen en de verdere gang van zaken rond de
inspraak en besluitvorming.

De ondernemers in de Bakemabuurt hebben 
in juni 2005 een brief ontvangen waarin zij
geïnformeerd zijn over de vernieuwing van 
de buurt en wat dat voor hun als ondernemer
betekent.

Communicatie

Naast het participatietraject is in november
2004 een speciale informatieavond georgani-
seerd over herhuisvesting en het Sociaal Plan
Parkstad, om tegemoet te komen aan de vele
vragen die bij bewoners op dit punt leven.
Ruim 70 bewoners bezochten de informatie-
avond. De bewoners van de Bakemabuurt zijn
via een brief huis-aan-huis uitgenodigd voor
de startbijeenkomst, informatieavond en het
participatietraject. Met de Vernieuwingskrant
Bakemabuurt is de buurt geïnformeerd over
het uitwerkingsplan. De plannen zijn ook
gepresenteerd tijdens de manifestatie

'Geuzenveld Verandert' en op de website
www.geuzenveldzuid.nl. Daarnaast hebben 
het stadsdeel en Far West een aantal keren 
op verzoek toelichting op de plannen en het
proces gegeven, aan het bewonersplatform
Bakemabuurt.
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7 b Tijdens de 
uitvoeringsfase

Ook in de uitvoeringsfase willen het stadsdeel
en Far West buurtbewoners en andere betrok-
kenen tijdig en duidelijk informeren. Zij krijgen
ook in deze fase gelegenheid om te participeren.

Uitvoeringsplan

In aansluiting op de klankbordgroep die over
het uitwerkingsplan heeft meegedacht, kunnen
bewoners en andere betrokkenen meedenken
over het uitvoeringsplan. Daarbij gaat het om
het ontwerp van de woningen en het ontwerp
en de inrichting van de openbare ruimte (maai-
veldontwerp). Participanten kunnen suggesties
en ideeën voor de ontwerpen inbrengen. Het
stadsdeel en Far West maken de afweging of
deze suggesties en ideeën ook daadwerkelijk
gerealiseerd kunnen worden, en op welke
wijze. De communicatie verloopt via nieuws-
brieven, bijeenkomsten en de website.

Uitvoeringsfase

Informatievoorziening
Goede communicatie is van wezenlijk belang
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Bewoners en andere betrokkenen moeten
voortdurend op de hoogte worden gehouden
van de planning van de werkzaamheden, de
overlast die ze kunnen verwachten en de

maatregelen om de buurt bereikbaar, leefbaar
en veilig te houden. Dat gebeurt door middel
van bewonersbrieven, informatieborden ter
plaatse en de website. Speciale aandacht is 
er voor bewoners die hun huis uit moeten.
Uiterlijk anderhalf jaar vóór de sloopdatum 
krijgen zij informatie over de planning van de
sloop. Vanaf de peildatum, dit is de datum dat
de herhuisvesting start, krijgen de bewoners
een vast contactpersoon vanuit Far West toe-
gewezen. Deze komt op huisbezoek, geeft
informatie en helpt en begeleidt huurders met
het zoeken naar een nieuwe woning. Voor vragen
en klachten over herhuisvesting kunnen bewo-
ners ook terecht bij het spreekuur in de buurt. 
Bewoners en ondernemers uit woon- en
bedrijfsruimten die behouden blijven, worden
apart geïnformeerd over de renovatie. In over-
leg met ondernemers wordt geprobeerd de
overlast van de werkzaamheden tot een mini-
mum te beperken én de kwaliteit van de
woon- of werkruimte aanzienlijk te verbeteren.
Far West overlegt tijdig met ondernemers die
uitgeplaatst gaan worden.

Meldpunt overlast
Er is een meldpunt bij het Steunpunt voor
Leefbaarheid & Veiligheid, waar bewoners en
omwonenden terecht kunnen met klachten. 
Dit om overlast zo snel mogelijk aan te pakken. 

De klager krijgt terugkoppeling over de afhan-
deling van de klacht. Ook de rest van de buurt,
als dat relevant is. Dit gebeurt bijvoorbeeld via
de website. Maandelijks wordt er een rapport
gemaakt van de klachten en de afhandeling
ervan. Het stadsdeel en Far West bespreken 
dit met een bewonerspanel, om te kijken of er
nieuwe of andere maatregelen nodig zijn. 

Buurtpanel
Er komt een buurtpanel dat meedenkt over het
leefbaar, bereikbaar en veilig houden van de
buurt. Dit panel bespreekt onder andere de
maandelijkse rapportage over de afhandeling
van klachten met het stadsdeel en Far West.
Bewoners en ondernemers worden benaderd
om deel te nemen aan het bewonerspanel
nadat dit uitwerkingsplan is vastgesteld door
de stadsdeelraad.
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8 Financieel kader
De voorgestelde ingrepen in het uitwerkingsplan Bakema passen binnen
de financiële kaders van het vernieuwingsplan Geuzenveld Zuid. Over de
financiële consequenties, zoals de te betalen grondprijs, is tussen de 
partijen overeenstemming bereikt. Partijen achten het plan uitvoerbaar 
en verbinden zich onder voorbehoud van goedkeuring door het college van
B&W van Amsterdam tot het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen
conform de opgenomen planning en fasering. Nadere afspraken zullen
worden vastgelegd in een realisatieovereenkomst.
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Het uitwerkingsplan Bakemabuurt is opgesteld
in opdracht van stadsdeel 
Geuzenveld-Slotermeer en corporatie Far West .
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