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Veel is sinds die tijd veranderd. 

Het eenzijdige woningaanbod, de

eenzijdige bevolkingssamenstelling,

de lage opleiding van de bewoners,

de taalachterstand, de werkloosheid,

de plaatselijke vervuiling, het matige

voorzieningenniveau, de sfeer. Al

deze factoren zorgen ervoor dat de

populariteit van de eens zo geliefde

buitenwijk, vermindert. Met name

bewoners van de portiekflats zijn

ontevreden over hun woning en

woonomgeving. Zo gauw deze bewo-

ners de mogelijkheid hebben beter

te wonen, verhuizen ze de buurt uit.

Kwetsbare groepen blijven achter.

Het gevolg is dat er weinig sociale

samenhang is in de buurten. Mensen

kennen elkaar niet, ze groeten

elkaar niet in de portiek of op de

galerij. Kortom, steeds minder

bewoners voelen zich verantwoorde-

lijk voor elkaar en hun omgeving. 

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en

de consortia van woningcorporaties

Prospect Amsterdam en Far West

hebben de handen ineengeslagen

om het tij te keren. Zij gaven het

Projectteam Geuzenveld Zuid de

opdracht een vernieuwingsplan te

maken. Een vernieuwingsplan met

als uitgangspunt een stedelijk sub-

urbaan leefmilieu waarbij gebruik

gemaakt wordt van de sterke punten

van de wijk.

Geuzenveld Zuid heeft namelijk

alles in zich om een prettige en

gewilde woonwijk te zijn. Door de

ligging aan de ‘rand van stad en

land’ wordt het omringd door groen

en water met goede verbindingen

naar de wijde omgeving.

Tegelijkertijd heeft het alle voor-

delen van een stad, zoals diverse

voorzieningen en het centrum van

Amsterdam op een bereikbare

afstand.

Dit concept vernieuwingsplan in

onderdeel van de grootste stedelijke

vernieuwing van Nederland: de ver-

nieuwing van de Westelijke Tuin-

steden. De plannen zijn ambitieus,

van 2003 tot 2015 gaat Geuzen-

veld Zuid ‘op de schop’.

Geuzenveld Zuid moet een wijk

worden waar mensen met plezier

wonen en leven. Waar kwetsbare

groepen een kans krijgen.

Waar bewoners kunnen

opgroeien en oud worden.

Waar men kan kiezen 

tussen een goede sociale

huurwoning of een koophuis.

Waar de voorzieningen zijn afge-

stemd op de bewoners. Waar bewo-

ners van de unieke natuur in en

rond hun buurt kunnen genieten.

Waar mensen uit alle lagen

van de bevolking en met

verschillende achtergron-

den zich thuis voelen.

Geuzenveld Zuid moet

een wijk worden waar bewo-

ners trots op zijn. 

4

Zo’n 50 jaar geleden verhuisden veel mensen naar Geuzenveld Zuid. De woningnood was 
nijpend, velen ontvluchtten de overvolle binnenstad. Geuzenveld Zuid was een droombuitenwijk,
met laag- en hoogbouw en vooral veel licht, lucht en ruimte.

VOORWOORD

5
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Bij de bewoners van de laagbouw 

is het percentage ‘blijvers’ hoog.

Dit brengt met zich mee dat het

percentage ouderen ook hoger is;

zo’n 32% hiervan woont meer dan

15 jaar in de buurt. Ze doen dat

met plezier, ze zijn meer betrokken

en ze beoordelen hun buurt posi-

tief. Het percentage allochtone

bewoners is in de laagbouw aan-

zienlijk lager dan in de middelhoog-

bouw, namelijk 24%.

Het samenleven tussen de autoch-

tone ouderen, die al jaren in de

buurt wonen en de allochtone

nieuwkomers verloopt niet altijd

soepel. De ouderen voelen zich

minder thuis in de buurt. Het rond-

hangen van jongeren leidt op een

aantal plaatsen tot gevoelens van

onveiligheid.

In Geuzenveld Zuid is de werkloos-

heid relatief hoog (15%). Het

gemiddelde in heel Amsterdam is

9%. Het perspectief voor werkloze

bewoners is weinig rooskleurig. Dit

heeft onder andere te maken met

de lage vooropleiding, zo heeft de

helft van de bewoners van 18 jaar

en ouder alleen de basisschool

afgemaakt. Maar ook de geringe

werkervaring en de taalachterstand

bij allochtone werklozen speelt

hierin mee.

7

DEEL 1 / DE OPGAVE

HET HUIDIGE GEUZENVELD ZUID
Haar bewoners / Zoals zoveel naoorlogse woonwijken is Geuzenveld Zuid sinds de jaren ’80
ingrijpend veranderd van bewonerssamenstelling en daarmee van sfeer. Veel bewoners van het
eerste uur zijn vertrokken, de achterblijvers bejaard. Bewoners van weleer verhuisden vooral
uit de middelhoogbouw. In hun plaats kwamen gezinnen met lage inkomens, voornamelijk van
allochtone afkomst. Van de huidige bewoners van de middelhoogbouw is 72% van niet
Nederlandse afkomst. Marokkanen (24%) en Turken (20%) vormen de grootste etnische groep.
Meer dan de helft woont minder dan 5 jaar in de buurt. Doordat de huurders kort blijven wonen
hebben ze weinig binding met de woning, de woonomgeving, de buurt en met elkaar.

Middelhoogbouw in Geuzenveld Zuid
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De woningen / Van de 3365

woningen in Geuzenveld Zuid valt

75% in de middelhoogbouw, voor-

namelijk in de vorm van galerijwo-

ningen en portiekflats. Zowel de

woningbouwcorporaties als de

bewoners geven aan dat de woningen

in de middelhoogbouw verouderd

zijn. De populariteit van deze por-

tiekwoningen neemt in zijn alge-

meenheid af. Uit het bewoners-

onderzoek (Wia 2001) blijkt dat

maar liefst 44% van bewoners uit

de middelhoogbouw binnen twee

jaar wil verhuizen. In de laagbouw

is dat 11%. De meeste genoemde

redenen hiervoor zijn de grootte en

de kwaliteit van de woningen en de

sfeer in de buurt.

Veel woningen zijn klein en er is

weinig variatie in het aanbod. De

portieken zijn niet van elkaar te

onderscheiden, wat een anonieme

sfeer uitstraalt en het gevoel van

onveiligheid vergroot. Met acht

gezinnen per portiek ontstaan er

vaak problemen over het beheer van

het trappenhuis. De bewoners

geven een lage beoordeling aan

onder andere de verwarming/isolatie,

beveiliging tegen inbraak, het trap-

penhuis/galerij, geluidsisolatie en

vochtwering. Woningen op de

bovenverdiepingen zijn moeilijk

bereikbaar zowel voor gezinnen met

kleine kinderen als voor ouderen.

De laagbouw, 25% van het woning-

aanbod, is geconcentreerd in de

randen van het gebied. Ondanks hun

geringe oppervlakte worden ze door

de bewoners goed gewaardeerd. Dit

heeft te maken met de groene en

rustige ligging van de laagbouw. Deze

woningen zijn dan ook zeer gewild.

De woningvoorraad bestaat voor

92% uit sociale huurwoningen. Voor

(buurt)bewoners die een kwalitatief

betere of grotere woning zoeken is er

weinig aanbod. Koopwoningen zijn

er nauwelijks in Geuzenveld Zuid. 

De winkels en bedrijven /

Het was na de oorlog mode om in

nieuwe wijken functies te scheiden.

Er werd een keuze gemaakt tussen

wonen of werken. Deze scheiding is

ook in Geuzenveld Zuid terug te

vinden, vandaar dat er slechts hier

en daar bedrijfspanden te vinden

zijn. Geuzenveld Zuid kent rond de

40 bedrijfjes in bedrijfspanden en

rond 100 bedrijfjes aan huis.

De bedrijfsruimten zijn vooral klein-

schalig (minder dan 500 m2) en

zeer verspreid. Het aanbod is een-

zijdig qua grootte en invulling.

Verder zijn in veel gevallen de uit-

straling en het beheer matig. Veel

bedrijvenlocaties liggen midden in

de woonwijk en zijn daardoor slecht

zichtbaar, niet goed bereikbaar en

uitbreiding is niet mogelijk. Ze

leveren wel een bijdrage aan de

levendigheid van de buurt. Het

beperkte aantal beschikbare

bedrijfslocaties biedt weinig moge-

lijkheden voor startende onderne-

mers of voor hen die vanuit huis

willen doorgroeien. Geuzenveld

Zuid is als vestigingslocatie voor

bedrijven vrijwel onbekend bij

ondernemers, makelaars en project-

ontwikkelaars.

Geuzenveld Zuid telt ongeveer 25

winkels, waarvan driekwart in dage-

lijkse goederen. In de oorspronke-

lijke opzet van de Westelijke

Tuinsteden kende elke buurt een

eigen buurtwinkel, bakker, slager enz.

In de huidige trend van schaalver-

groting en concentratie zorgt de

komst van supermarkten voor de

ondergang van, of op zijn minst

hevige concurrentie met, de buurt-

winkeltjes. Ook de toegenomen

mobiliteit en de gemaksvraag van

bewoners heeft hierop zijn invloed.

Tegenwoordig is het zo dat juist de

concentratie van detailhandel hun

levensvatbaarheid vergroot. De

detailhandel is op dit moment bijna

geheel geconcentreerd rond het

Lambertus Zijlplein, de Sam van

Houtenstraat en de Nicolaas

Ruychaverstraat. Het Lambertus

Zijlplein is recentelijk geheel opge-

knapt en is wijkverzorgend. Het

heeft een aanbod dagelijkse goede-

ren en een ‘trekker’ in de vorm

van de nieuwe supermarkt

Albert Heijn.

Het aanbod aan horeca

is, met één café, twee

snackbars en twee Chinese

restaurants beperkt en weinig geva-

rieerd. 

98

Een voorbeeld van het wegtrekken van winkels is Dirk van der Broek op de N. Ruychaverstraat
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Het wegennet /In de jaren vijftig

was het gebruikelijk om voor het,

toen nieuwe, fenomeen ‘auto’, vol-

doende ruimte vrij te houden. Dit

geldt ook voor Geuzenveld Zuid.

Het is te zien aan de breed opge-

zette wegen en de prominente

plaats die overal voor de auto is

gereserveerd. De lange rechte stuk-

ken zorgen er echter voor dat auto’s

vaak te hard rijden. In Geuzenveld

Zuid zijn er in principe voldoende

parkeerplaatsen aanwezig, hoewel

zich natuurlijk plaatselijk en op

piekmomenten altijd nog een par-

keerprobleem voor kan doen. Het

langzaam verkeer is in hoofdlijnen

voldoende fijnmazig van opzet. Er

ontbreekt wel een aantal verbinden-

de schakels. De fietsvoorzieningen

zijn op de meeste plaatsen als

fietsstrook uitgevoerd. Door de

opzet van het wegnetwerk zijn er

plaatselijk oversteekproblemen voor

voetgangers.

Door de goede ligging ten opzichte

van het hoofdwegennet (A10,

Haarlemmerweg en in de toekomst

de Westrandweg) is de autobereik-

baarheid van de buurt goed.

11

De sociale voorzieningen /

Het welzijnscluster Het Pluspunt op

het Lambertus Zijlplein heeft het

voorzieningenniveau van de buurt

een flinke kwaliteitsimpuls gegeven. 

In Het Pluspunt zijn gevestigd:

• het activiteitencentrum

Geuzenveld

• een naschoolse opvang (Gilles de

Geus) en peuterspeelzaal (De

Lieverdjes)

• consultatiebureau Geuzenveld

van de GG&GD 

• het Steunpunt Leefbaarheid en

Veiligheid en 

• de openbare bibliotheek

De voorzieningencentra uit de jaren

vijftig voor welzijn, onderwijs en

zorg zijn verouderd en hebben een

gedateerde uitstraling. Qua locatie,

bouwkundige staat en grootte

voldoen ze niet meer aan

de hedendaagse eisen. 

Het aanbod aan sport- en

recreatievoorzieningen

rondom Geuzenveld Zuid is

goed. Aan de Sloterplas ligt het

nieuwe Sloterparkbad, een van de

grootste zwemaccommodaties van

Nederland. In het Eendrachtpark

komen een speeltuin, bos-

speelplaats, spartelvijver,

grasvelden voor informele

sportbeoefening en recre-

atie. Aan de Cort van de

Lindekade is onlangs de

nieuwgebouwde kinderboerderij De

Strohalm geopend.

Het milieu /Geuzenveld Zuid

wordt begrensd door een netwerk

van groenstroken en waterlopen. 

De grenzen van Geuzenveld Zuid

worden gevormd door:

• de Alberdagracht (noordzijde)

• sportpark Ookmeer (zuidkant) 

• de watergang langs het 

Eendrachtspark (oostzijde)

• de watergang langs de Cort van

der Lindenkade (westzijde)

Geuzenveld Zuid ligt dichtbij de

Osdorperbinnenpolder en de parken

rondom de Sloterplas, een van de

belangrijkste groenvoorzieningen

van  Amsterdam. Vanuit dit gebied

leiden kleinere groenstroken, vaak

in de vorm van plantsoenen, de 

verschillende buurten in. Ook de

binnenhoven zijn veelal met groen

ingericht. Een verbeterde samen-

hang tussen deze groene gebieden

en de aangrenzende buurt zou 

een enorme kans zijn om de leef-

omgeving aantrekkelijker te maken.

Kenmerkend voor Geuzenveld Zuid

is de grote hoeveelheid open 

ruimte. Deze wordt door de bewoners

redelijk hoog gewaardeerd. De hui-

dige inrichting is echter soms een

zwak punt. Veel van de onbebouwde

ruimte is hetzelfde en zonder 

duidelijke functie, waardoor deze

weinig uitnodigend is. Dit geldt 

ook voor de groene binnenhoven. 

Er is weinig onderscheid tussen

openbare en semi-openbare/-

geprivatiseerde onbebouwde ruimte.

Dit heeft geleid tot het toepassen

van nogal wat straatmeubilair 

(borden, paaltjes, parkeerbanden,

hekken e.d.) in een poging om 

de herkenbaarheid te vergroten. 

Het beheer en onderhoud van de

groenvoorzieningen is eveneens 

een punt van aandacht.

De flora en fauna in en om Geuzen-

veld Zuid zijn voor een stedelijk

gebied opvallend gevarieerd en rijk

aan schaarse soorten. De ligging van

Geuzenveld Zuid op de rand van

stad en land, tussen de Osdorper-

binnenpolder, Het Ruige Riet, de

Brettenzone en de Sloterscheg,

betekent dat er rijke natuur dicht

bij de buurt is. Met name de water-

loop (Ookmeergracht) ten zuiden

van het vernieuwingsgebied is een

belangrijke verbinding tussen

Sloterplas, het Sloterpark en het

buitengebied.   

Voor een stedelijk gebied is de

milieu-overlast in Geuzenveld Zuid

beperkt. Op een aantal plaatsen

langs de buurtring is sprake van

wegverkeerslawaai, er is geluids-

overlast van Schiphol en afhankelijk

van de windrichting kan er sprake

zijn van stankoverlast uit de richting

Schiphol of Westpoort/Zaanstreek.

10

DIT HOOFDSTUK IS GEBASEERD

OP DE STERKTE/ZWAKTE-

ANALYSE GEUZENVELD ZUID,

FEBRUARI 2001

FOTO LINKS BOVEN / Er zijn veel sportmogelijkheden rondom Geuzenveld Zuid

FOTO LINKS MIDDEN / Jongeren maken graag gebruik van het buurtcentrum

FOTO LINKS ONDER / Aan de rand van de stad kijken woningen uit over het land: Het Ruige Riet

FOTO RECHTS / De Timotheusschool is dringend aan vervangende huisvesting toe
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De stadsdelen in de Westelijke

Tuinsteden en de centrale stad

Amsterdam werken gezamenlijk aan

de stedelijke vernieuwing van de

Westelijke Tuinsteden. Hiervoor is

het samenwerkingsverband Bureau

Parkstad opgericht. Het Bureau

stelde het Ontwikkelingsplan

Richting ParkStad 2015 en De

Basis het Sociaal

Ontwikkelingsprogramma op. Dit

gebeurde in samenspraak met de

consortia van woningcorporaties.

De uitgangspunten en randvoor-

waarden van Richting ParkStad

2015, De Basis en de Aanvullingen

op Richting ParkStad 2015 zijn

richtinggevend voor de vernieuwing

van de Westelijke Tuinsteden. Het

gaat onder andere om sociale

speerpunten zoals aandacht voor

jongeren en ouderen, de integratie

en participatie van migranten en

het verbeteren en vernieuwen van

voorzieningen Maar ook om de rea-

lisatie van een grotere variatie in

het woningaanbod, een evenwichti-

ger verdeling van koop en sociale

huurwoningen, de menging van

woon- en werkfuncties en een kwa-

litatief betere leefomgeving met

een goed netwerk van verbindingen.

Bovendien is een totaal-programma

voor de vernieuwing gemaakt, dat

een globaal eindbeeld van de

Westelijke Tuinsteden geeft.

Naast bovenstaande plannen is

door de consortia, stadsdelen en

bewonersorganisaties een Sociaal

Plan ParkStad opgesteld. Hierin

staan alle afspraken en regelingen

beschreven, die voor bewoners gel-

den, wanneer zij te maken hebben

met de vernieuwing.

Tot slot moet vermeld wor-

den dat voor de

Westelijke Tuinsteden

een Waarderingskaart

Architectonische Kwaliteit

is opgesteld. Hierin staan

waardevolle en karakteristieke

bebouwingen en gebieden. Hieraan

worden overigens geen bindende

conclusies verbonden voor het

behoud ervan. Over deze

Waarderingskaart zal nog

bestuurlijke besluitvor-

ming plaats vinden.

DEEL 2 / DE RANDVOORWAARDEN 

De vernieuwing van Geuzenveld Zuid staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van de grootste
herstructurering van Nederland: de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden. Bij de afweging
van de mogelijke veranderingen en vernieuwingen moet ondermeer rekening worden gehouden
met het beleid van verschillende overheden en corporaties en met de ontwikkelingen in de
directe omgeving. In dit hoofdstuk schetsen wij de randvoorwaarden.

2.1 / STADSDELEN EN CENTRALE STAD:
RICHTING PARKSTAD 2015

13
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De consortia hanteren verschillende

voorwaarden bij de vernieuwing van

Geuzenveld Zuid. De vernieuwing is

onderdeel van de aanpak van de

Westelijke Tuinsteden, waarbij

gestreefd wordt naar een grotere

differentiatie in woonmilieus.

Uitgangspunt hierbij is dat de

bebouwingsdichtheid vanuit het

stadscentrum steeds lager wordt,

en het woonmilieu minder stedelijk.

Voor Geuzenveld Zuid betekent dit

de ontwikkeling van meer grondge-

bonden woningen in een ontspan-

nen woonomgeving. 

De consortia kunnen hierbij ver-

schillende ingrepen doen:

• Regulier beheer waarbij de

woningen in goede staat gehou-

den/gebracht worden. 

• Renovatie waarbij de woningen

ingrijpend aangepakt worden (denk

aan wijziging van plattegronden,

bijplaatsen van liften, etc.).

• Sloop-nieuwbouw. 

• Verkoop. 

Op basis van de kwaliteit van de

woningen, de verhuurbaarheid en

architectonische en stedenbouw-

kundige argumenten wordt een

afweging gemaakt over de toekomst

van de woningen. Uiteindelijk moet

dit leiden tot een woonmilieu met

toekomstwaarde, waarbij ook meer

differentiatie wordt geboden in

prijsklasse.

Naast verhuur van woningen hebben

corporaties ook een verantwoorde-

lijkheid op het terrein van zorg en

leefbaarheid. In overleg met stads-

deel en zorgaanbieders zal hier

nader invulling aan gegeven worden.

15

Het Dagelijks Bestuur van het

stadsdeel heeft haar beleidsvoorne-

mens voor de periode 2002-2006

vastgelegd in een Bestuursakkoord.

Uitgangspunt voor de stedelijke ver-

nieuwing is de verbetering van de

sociale structuur onder andere door

meer variatie in het woningaanbod

aan te brengen en het economische

klimaat te verbeteren.

Bij de woningbouw staat, volgens

het Bestuursakkoord, realisering

van sociale huurwoningen in de

beginfase voorop en is de stelregel

‘Eerst bouwen dan slopen’.

Ter bescherming van het groen

wordt een verplichte Groentoets

gehanteerd. Deze toets bestaat uit

een inventarisatie van het aanwezige

groen, inclusief de mogelijkheden

voor groenaanleg bij de toekomstige

inrichting van gebieden. Deze wordt

opgenomen in de uitwerkingsplan-

nen voor de deelgebieden.

De Stadsdeelraad heeft haar eigen

toekomstvisie voor

Geuzenveld/Slotermeer vastgelegd

in ‘Stadsdeel in geuren en kleuren’.

Op ruimtelijk gebied heeft het

stadsdeel een concept

Structuurvisie opgesteld. Hierin

worden op hoofdlijnen de bestem-

ming/functie van de verschillende

gebieden in het stadsdeel weerge-

geven. Deze concept Structuurvisie

is enerzijds een nadere invulling

van het ontwikkelingsplan ‘Richting

ParkStad 2015’ voor het grondge-

bied van Geuzenveld-Slotermeer,

anderzijds is het een uitwerking van

het ‘Structuurplan Amsterdam,

Kiezen voor stedelijkheid’. Deze

Structuurvisie geeft richting aan

ruimtelijke plannen en planuitwer-

kingen die binnen de bevoegdheid

en de beleidsruimte van het stads-

deel vallen.

De toekomstige wegenstructuur

wordt vastgelegd in het ‘Verkeers

Circulatieplan Geuzenveld-

Slotermeer’. Belangrijk onderscheid

vormt de verdeling tussen 30 km

en 50 km wegen.

Voor Amsterdam-West is het ‘Natte

econet’ vastgesteld. In Geuzenveld

Zuid wordt de ‘Ookmeergracht’ als

onderdeel van dit econet uitge-

voerd.

Herinrichting van buitenruimte als

gevolg van stedelijke vernieuwing,

wordt door het stadsdeel getoetst

op beheers- en onderhoudsaspec-

ten. Zo wordt een inrichtingsplan

alleen goedgekeurd als het plan

langdurig in stand kan worden

gehouden.

Op economisch terrein geeft de

beleidsnota Ruimtelijke

Economische Structuur (RES) de

structuur weer van de spreiding van

de detailhandel in het stadsdeel.

Deze RES-nota wordt geactuali-

seerd in de vorm van een detailhan-

delvisie. Belangrijk beleidspunt is

de aanwijzing van het Lambertus

Zijllplein als concentratiegebied

voor detailhandel en horeca.

Ook van belang is de Nota

Kleinschalige bedrijfshuisvesting

Amsterdam, die van toepassing is

in heel Amsterdam. Hierin staat het

compensatiebeginsel aangegeven.

Dit beginsel is bedoeld om het uit-

sterven van kleinschalige bedrijfs-

huisvesting binnen de stadswijk te

voorkomen. 

Tot slot zijn op stadsdeelniveau de

thema’s uit de Basis, het Sociaal

Ontwikkelingsprogramma uitgewerkt

in verschillende nota’s en project-

plannen. Deze vormen het uitgangs-

punt voor de invulling van het soci-

ale programma in dit vernieuwings-

plan.

14

2.2 / DE RANDVOORWAARDEN VAN STADSDEEL
GEUZENVELD-SLOTERMEER

2.3 / RANDVOORWAARDEN VAN DE CONSORTIA

2.4 / PROJECTEN IN EN ROND 
GEUZENVELD ZUID
In en rond Geuzenveld Zuid zijn

nog lopende projecten. Deze zijn

vanzelfsprekend van invloed op de

vernieuwing. Het kan hier gaan om

ruimtelijke randvoorwaarden, maar

ook om programma-onderdelen die

al gerealiseerd zijn of worden. 

Project Geuzenbaan / Van

groot belang voor de vernieuwing

van Geuzenveld Zuid is het project

de Geuzenbaan in het hart van het

gebied. Het project behelst de

bouw van ruim 900 nieuwe wonin-

gen en een hoogwaardig voorzienin-

genaanbod. Hiermee komt er al een

grotere variatie in woningaanbod in

Geuzenveld Zuid, een vernieuwd

winkelbestand en een nieuw voor-

zieningencentrum. Het winkelcen-

trum op het Lambertus Zijlplein is

vergroot en het plein en omliggende

straten worden opnieuw ingericht.

Ook is een deel van de woningen

(176) al gebouwd en is een nieuwe

gracht gegraven vanaf het plein

naar de Albardagracht. Als onder-

deel van de Geuzenbaan wordt de

huidige Speeltuin Confucius fors

uitgebreid.

De ruimtelijke vernieuwing van

Geuzenveld Zuid sluit aan op de

ruimtelijke inrichting van de

Geuzenbaan. Een onderdeel van

Project de Geuzenbaan, namelijk

de bouw van een woongebouw met

31 sociale huurwoningen (C-6),

wordt meegenomen in het ver-

nieuwingsprogramma van

Geuzenveld Zuid. De randvoor-

waarden vanuit de Geuzenbaan voor

de vernieuwing van Geuzenveld

Zuid liggen vooral op het gebied

van de onbebouwde ruimte.

Renovatie Eendrachtspark  / Het

renovatieplan Eendrachtspark uit

1997 is erop gericht de ruimtelijke

relatie met de aanliggende woonge-

bieden te versterken en de functie

van het park als buurtvoorziening

te vergroten. Ook wordt de

variatie in beplanting

vergroot. Het renovatie-

plan wordt gefaseerd uit-

gevoerd.

Stedelijke vernieuwing 
Buurt 9 / Buurt 9 is de aangren-

zende buurt ten noorden van

Geuzenveld Zuid en geldt

als een Voorbeeldproject

Stedelijke Vernieuwing.

Sinds 1998 werken

stadsdeel en corporaties

gezamenlijk aan de ver-

nieuwing van dit gebied. Dat bete-

kent renovatie en sloop/nieuwbouw

van de woningen, nieuwbouw van

voorzieningen en verbetering van de

onbebouwde ruimte.

Het spreekt voor zich dat in de uit-

werking nagegaan wordt in hoeverre
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Geluidscontour Schiphol / De

35 Ke-Geluidscontour Luchthaven

Schiphol loopt over het westelijk

deel van Geuzenveld Zuid. Dit 

betekent dat het totaal aantal

woningen binnen deze zone niet

mag toenemen. 

Wegverkeerslawaai / De Wet

Geluidhinder is hier van toepassing.

Op basis van de Verkeersmilieukaart

Amsterdam is de verwachting dat

op de volgende straten een (aan-

zienlijke) overschrijding plaats

vindt:

• Aalbersestraat, De Savornin

Lohmanstraat (65 - 70 dB(A))

• De Savornin Lohmanstraat,

Troelstralaan, Burg. Röellstraat,

Dr. Colijnstraat (61 - 65 dB(A)

Industrielawaai / Het plange-

bied valt gedeeltelijk in de 50 - 55

dB(A) geluidszone van het industrie-

gebied Westpoort. Bij nieuwbouw/-

renovatie in deze contour dient ont-

heffing te worden aangevraagd.

Bedrijfsfuncties in het plangebied

mogen geen gevaar, schade of hin-

der veroorzaken voor gevoelige

functies, zoals woningen.

17

De basis van het juridisch planolo-

gisch kader voor Geuzenveld Zuid

wordt gevormd door het

‘Uitbreidingsplan Tuinstad

Geuzenveld’ uit 1955. Bij de her-

ziening in 1998 zijn wijzigingen

doorgevoerd, die het resultaat

waren van de vaststelling van de

ruimtelijke economische structuur

(RES). Voor De Grote Geusplein,

Kinderboerderij De Strohalm en het

Lambertus Zijlplein zijn specifieke

bestemmingsplannen vastgesteld.

In de loop der jaren is voor speci-

fieke locaties een aantal wijzigingen

vastgesteld, vooruitlopend op een

bestemmingsplanwijziging (via artikel

19-procedures).De voorgenomen

vernieuwing van Geuzenveld Zuid

maakt een integrale herziening van

het bestemmingsplan noodzakelijk.

16

de vernieuwing van Geuzenveld

Zuid kan aansluiten bij de ruimte-

lijke vernieuwing van Buurt 9.

Vanuit Buurt 9 gelden de volgende

randvoorwaarden voor de vernieuw-

ing van de onbebouwde ruimte:

voorzetting van de buurtring en

aansluitende inrichting en materia-

lisatie van de onbebouwde ruimte.

Stedelijke vernieuwing 
Buurt 5 / Tegelijkertijd met

Geuzenveld Zuid is voor het naast-

gelegen gebied Buurt 5 een ver-

nieuwingsplan opgesteld. De plannen

voor beide buurten zijn met name

op het niveau van de ruimtelijke

structuur met elkaar verbonden:

water, groen en wegen.

Masterplan Sloterplan / Dit is

een gezamenlijk project van de

gemeente Amsterdam, de drie

omliggende stadsdelen en de con-

sortia van woningcorporaties. Het

doel is te komen tot een nieuw 

ontwerp voor het Sloterplasgebied

inclusief sportpark Ookmeer en de

Osdorperbinnenpolder, dat beter

aansluit bij de veranderde wensen

en behoeften voor het gebruik

ervan. Geuzenveld Zuid grenst aan

dit Sloterplasgebied. De ruimtelijke

en functionele aspecten van dit

Masterplan en de vernieuwing van

Geuzenveld Zuid worden op elkaar

afgestemd.

2.5 / JURIDISCH-PLANOLOGISCH KADER

2.6 / MILIEUVOORWAARDEN

2.6.1 / Geluid

2.6.2 / Externe veiligheid
Het vernieuwingsgebied valt buiten

het risicogebied voor vervoer van

gevaarlijke stoffen, de aanvliegrou-

tes van Schiphol. Er zijn geen risi-

covolle bedrijfsactiviteiten in het

gebied.

Het westelijk gedeelte valt gedeel-

telijk binnen de vrijwaringszone van

de Luchthaven Schiphol. Binnen de

vrijwaringszone wordt niet-

Schipholgebonden bedrijvigheid

geweerd, wordt de vestiging van

bedrijven en kantoren met veel

werknemers tegengegaan en mogen

geen nieuwe risicobronnen worden

gevestigd of worden uitgebreid.

De in het vernieuwingsgebied aan-

wezige bedrijfsactiviteiten zijn

beperkt en vormen geen extra risi-

co’s. Binnen het plangebied is ook

geen LPG-tankstation aanwezig.

2.6.3 / Luchtkwaliteit
Uit de rapportage ‘Meetresultaten

2000 Luchtverontreiniging Amsterdam’

blijkt dat in het algemeen in woon-

gebieden, zoals Geuzenveld Zuid,

de lagere ‘jaargemiddelde concen-

tratie’ niet wordt overschreden.

2.6.4 / Bodem(sanering)
De algemene bodemkwaliteit in

Geuzenveld Zuid is goed. Met uit-

zondering van specifieke locaties

(bedrijfsmatige activiteiten of

ondergrondse olietanks), blijkt de

grond volgens de Bodemkwaliteits-

kaart schoon te zijn. Vrijkomende

grond kan in principe vrij worden

hergebruikt. 
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Bij de renovatie en nieuwbouw van

woningen en gebouwen, wordt

geprobeerd een energiereductie van

50% te behalen. Dit is een

afspraak op ParkStad-niveau. Ook

wordt ernaar gestreefd om bij de

helft van de projecten duurzame

energiebronnen toe te passen. 

Wat betreft materiaalgebruik zullen

de woningen minimaal voldoen aan 

de Basiskwaliteit Woningbouw

Amsterdam 2003 (in aanvulling op

het Bouwbesluit).

18

2.6.5 / Gebouwgebonden thema’s:

energie en materiaalgebruik

2.6.6 / Openbare ruimte: 

materiaalgebruik en ecologie
Richtinggevend voor het

materiaalgebruik in de

openbare ruimte is de

‘Milieuvoorkeurslijst

materiaalgebruik openba-

re ruimte’, waarbij de

zogenaamde ‘keuze 3'-

materialen niet zullen

worden toegepast. Bij

houttoepassingen wordt

gekozen voor FSC-gecerti-

ficeerd hout. 

De ecologische kwaliteit

van de groengebieden in

Geuzenveld Zuid zijn vast-

gelegd in de natuurwaar-

denkaart van Amsterdam.

De effecten van de maat-

regelen ter verbetering

van de ecologische kwa-

liteit kunnen aan de hand

van de natuurwaarden-

kaart worden getoetst.

Soortenaantal, natuurlijk-

heid, vervangbaarheid en

de rol in de ecologische

hoofdstructuur zijn hierbij

de belangrijke uitgangs-

punten. Onlangs is

bepaald dat de Watertoets

van toepassing is op

ruimtelijke plannen en

besluiten. Deze toets heeft

als doel beter rekening te

houden met wateraspecten

in ruimtelijke plannen.

Bij de invulling van de

openbare ruimte en van

een aantal van de binnen-

hoven zal, waar mogelijk,

ecologie als thema worden

meegenomen.

2.6.7 / Beschermde diersoorten
Sommige dier- en plan-

tensoorten dienen op

basis van nationale en

internationale wetgeving

te worden beschermd. In

complex 24 (middelhoog-

bouw) is een kolonie

dwergvleermuizen aange-

troffen. De dwergvleer-

muis is een beschermde

diersoort. Bij de uitwer-

king van eventuele plan-

nen voor dit complex zal

rekening gehouden wor-

den met de aangetroffen

kolonie. 

19
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Geuzenveld Zuid heeft het namelijk

in zich om een zeer mooie en

gewilde woonwijk te zijn. Het is een

groene stadswijk, omringd door

groen en water met goede verbin-

dingen naar de wijde omgeving via

snelwegen en openbaar vervoer.

Tegelijkertijd heeft Geuzenveld Zuid

alle voordelen van een stad, zoals:

diverse voorzieningen en het cen-

trum van Amsterdam op een mak-

kelijk bereikbare afstand.  

De vernieuwing van Geuzenveld

Zuid is eigenlijk al begonnen met

het ‘Geuzenbaanproject’. De ver-

nieuwing van Geuzenveld Zuid sluit

hier op aan. 

De ambitie is om de huidige en

toekomstige bewoners een goede

(sociale) omgeving te bieden om in

te wonen, om in op te groeien en

om ouder in te worden. Het moet

weer een buurt worden met een ste-

vige en stabiele sociale structuur.

Ontwikkelingskansen moeten worden

geboden aan de kwetsbare groepen.

Belangrijk is om het draagvlak te

vergroten voor voorzieningen in de

buurt. De huidige bewoners, die nu

verhuizen vanwege het ontbreken

van een passende woning, moeten

worden behouden en nieuwe bewoners

zullen worden aangetrokken door

een beter en gevarieerder woning-

aanbod.  

Om een maximale variëteit aan

leefmilieus binnen de Westelijke

Tuinsteden te bereiken is als toe-

komstig leefmilieu ‘stedelijk subur-

baan’ vastgesteld. Hierbij is de lig-

ging van Geuzenveld Zuid bepalend

geweest: aan de rand van stad en

land. Enerzijds rustig gelegen tussen

het Eendrachtspark, het Sloterpark

en de Osdorperbinnenpolder. Ander-

zijds is Geuzenveld Zuid een woon-

wijk binnen het stedelijk gebied van

Amsterdam en kunnen tegelijkertijd

de stedelijke kwaliteiten benut 

worden, zoals: goede verkeersver-

bindingen, de nabijheid van hoog-

waardige voorzieningen en de

mogelijkheden voor woningdifferen-

tiatie. Stedelijk suburbaan maakt

het ook mogelijk contrasten in

woningdichtheid binnen Geuzenveld

Zuid te creëren. Van forse bijna

stedelijke woongebouwen tot ont-

spannen laagbouw.

DEEL 3 / HET PLAN

21

3.1 / ZORGVULDIG BOUWEN AAN DE TOEKOMST

3.1.1 / Wonen aan de rand van

stad en land
Het doel is om van Geuzenveld Zuid een buurt te maken waar

het prettig wonen is. Dit gebeurt door de aantrekkelijke kan-

ten van Geuzenveld Zuid te versterken en de zwakke kanten

aan te pakken.

Stedelijk 

suburbaan: 

van stedelijke woonge-

bouwen 

tot ontspannen laag-

bouw

(referentie)
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Bij de uitwerking van de stedelijke

vernieuwing is een onderverdeling

gemaakt in sociale, economische

en ruimtelijke vernieuwing en

bebouwing. Hieronder leest u onze

visie en de ambitie voor elk van

deze categorieën en over de con-

crete plannen per buurt.

Hoe moet Geuzenveld Zuid er

straks uitzien?

• Als een woonbuurt voor mensen

met verschillende soorten leef-

stijlen en woonwensen (van 

sociale huur tot dure koop).

• Als een woonbuurt met een

goede stabiele sociale structuur,

met een gevarieerde bevolkings-

samenstelling qua leeftijd,

afkomst en inkomen, met een

goede sociale samenhang en

waar bewoners kunnen doorstro-

men naar passende woningen.

• Als een woonbuurt met een

goed, gevarieerd en passend

voorzieningenaanbod in de nabij-

heid, zoals: zorgsteunpunten,

dienstencentra voor ouderen en

gehandicapten, scholen en kin-

deropvang om de hoek, sport-

voorzieningen en een aantrekke-

lijk buurtcentrum van winkels

voor de dagelijkse boodschappen.

• Als een woonbuurt met woningen

in een prettige en veilige leefom-

geving.

• Als een zeer groene buurt met

rust- en recreatiemogelijkheden,

met meer ‘gebruiksgroen’ in de

vorm van parkstroken en verbe-

terde verbindingen met het

groen (fiets-, wandelpaden).

• Als een woonbuurt met een

goede en veiliger verkeersont-

sluiting.

3.1.2 / Hoe pakken we dat aan?
Bij de vernieuwing van Geuzenveld

Zuid wordt uitgegaan van twee ter-

mijnen: er zijn plannen voor de

korte en de lange termijn. 

Korte termijn: investeren in
mensen / Op korte termijn worden

activiteiten opgestart gericht op het

vergroten van de leefbaarheid en

het verbeteren van de sociale en

economische positie van de huidige

bewoners. Bewoners moeten weer

perspectief krijgen op een betere

toekomst. Dat betekent investeren

in scholing, emancipatie, integratie

en uitzicht op werk. Kortom, in een

betere sociaal-economische positie.

Lagere termijn: investeren in
stenen / Op langere termijn wordt

geïnvesteerd in ‘stenen’. Dit zijn

niet alleen stenen voor woningen,

maar ook voor (ouderen)zorg, brede

scholen, tienercentra en welzijns-

voorzieningen; oftewel stenen voor

sociale voorzieningen. Hiermee

wordt het voorzieningenaanbod in

de buurt uitgebreid en vernieuwd,

voor ouderen, jongeren, kinderen en

hun ouders.

Ook de woningen worden op langere

termijn opgeknapt, gerenoveerd of

vervangen door nieuwbouwwonin-

gen. Straten worden heringericht.

Hierbij worden naast goede sociale

huurwoningen ook duurdere huur-

en koopwoningen gebouwd. Mensen

die erin slagen hun sociaal-econo-

mische positie te verbeteren, krij-

gen de kans om door te stromen

naar een duurdere en betere

woning in hun eigen buurt.

Omdat de hele buurt niet in een

keer vernieuwd kan worden, is de

buurt opgedeeld in 4 gebieden.

Twee deelgebieden gaan in de eer-

ste fase op de schop en de andere

twee deelgebieden volgen in de

tweede fase.

3.2 / HET VERNIEUWINGSPROGRAMMA

3.2.1 / Programma sociale 

vernieuwing
VISIE EN AMBITIE VAN DE
SOCIALE PIJLER

Onder lokale sociale infrastructuur

wordt verstaan het formele en infor-

mele netwerk van betrekkingen tus-

sen mensen, organisaties en dien-

sten. Dit netwerk maakt het moge-

lijk dat mensen in redelijkheid een

zelfstandig bestaan kunnen leiden,

in sociale verbanden - buurten,

groepen, netwerken en gezinnen -

samen kunnen leven en kunnen

participeren in de samenleving.

Het versterken van de sociale infra-

structuur op de korte en lange ter-

mijn is een belangrijke doelstelling

van de sociale pijler. Dit betekent

een extra inzet op programma’s die

investeren in bewoners, de buurt en

in voorzieningen.

Investeren in bewoners / De

ambitie bij de sociale vernieuwing

van Geuzenveld Zuid is om ook de

sociaal-economische positie van de

bewoners te verbeteren. Er wordt

de komende jaren geïnvesteerd in

de openbare ruimte en renovatie en

vernieuwing van huizen. Maar daar-

mee zijn niet problemen als werk-

loosheid, taalachterstand en ver-

eenzaming opgelost. Daarom wordt

hier door middel van een Sociaal

Investeringsplan op ingezet.

Investeren in de buurt /

Geuzenveld Zuid krijgt de komende

jaren te maken met veel verhuisbe-

wegingen. Huidige bewoners stro-

men door naar de nieuwbouw of

vinden een plek elders in de

Westelijke Tuinsteden en nieuwe

bewoners nemen hun intrek in de

buurt. Om het vrijwilligerswerk en

het verenigingsleven in de buurt te

versterken, is het belangrijk ervoor

te zorgen dat oude en nieuwe

bewoners straks weer één buurt

gaan vormen. Daarnaast is het

belangrijk aandacht te besteden

aan leefbaarheid en de veiligheid.

Investeren in voorzieningen /

De fysieke vernieuwing van Geuzen-

veld Zuid biedt volop mogelijkheden

om te zorgen voor betere huisvesting

van sociale voorzieningen. Een

voorbeeld hiervan is het vernieuwen

van de combinatie wonen, zorg en

welzijn voor ouderen en anderen

die zorg behoeven. Of het verbeteren

van de huisvesting van scholen in

de buurt. In het vernieuwingsplan

wordt daarom goed gekeken naar de

behoefte van de huidige bewoners

en wordt er geanticipeerd op de

behoeften van nieuwe bewoners, die

de komende jaren hun intrek nemen

in de buurt. Maar het is niet de

bedoeling nu al alles vast te leggen.

Sociale voorzieningen kunnen, op

basis van concrete vragen en behoef-

ten, nog anders worden ingevuld.

HET PROGRAMMA

De sociale vernieuwing in

Geuzenveld Zuid bestaat uit twee

onderdelen: het sociale investe-

ringsplan en het sociaal voorzienin-

genplan. Het sociale investerings-

plan richt zich op de korte en

middellange termijn en het sociaal

voorzieningenplan over het alge-

meen op de langere termijn. 

KORTE EN MIDDELLANGE
TERMIJN: HET SOCIAAL
INVESTERINGSPLAN

Het Sociaal Investerings-

plan moet op de korte

termijn de leefbaarheid in

de buurt vergroten. Voor de

middellange termijn is het gericht

op het structureel verbeteren van

de sociaal-economische positie van

de bewoners in de buurt. Er wor-

den verschillende thema’s

onderscheiden. Het gaat

deels om regulier beleid,

dat al is ingezet en deels

om aanvullende maatrege-

len.

2322
Buurtcentrum Geuzenveld Ruimte voor kinderen om te spelen Ouderen moeten zich thuisvoelen
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BEVORDEREN VAN WERK-
GELEGENHEID EN SOCIALE
ACTIVERING

Regulier beleid / Werkgelegen-

heid wordt in regioverband door

diverse projecten bevorderd. Het

buurtniveau is een te klein schaal-

niveau om werkloosheid te kunnen

bestrijden. Wel kan op buurtniveau

sociale activering worden bevor-

derd. Dit kan een opstap zijn naar

betaald werk. In elk geval is ook

een doelstelling van sociale active-

ring het doorbreken van sociaal iso-

lement en integratie.

Maatregel / In Buurt 9 wordt in

2004  project ‘Huis-aan-huis

Sociale Activering’ uitgevoerd. Het

gaat om een intensieve aanpak om

de sociaal-economische positie van

bewoners te verbeteren. Bij een

positieve evaluatie van deze aan-

pak, wordt naar mogelijkheden

gezocht om dit project ook in de

middelhoogbouw in Geuzenveld

Zuid toe te passen.

BEVORDEREN VAN SPORT-
PARTICIPATIE

Regulier beleid / Het sport-

beleid heeft tot doel zoveel moge-

lijk bewoners van Geuzenveld-

Slotermeer te stimuleren op hun

eigen manier te sporten. Om dit

doel te verwezenlijken heeft het

stadsdeel beleid ontwikkeld en in

gang gezet op het gebied van sport-

stimulering, verenigingsondersteu-

ning, sportaccommodaties, tarieven

en subsidies. Het Sportbuurtwerk

verzorgt gedurende het hele jaar

een scala aan activiteiten om de

sportparticipatie van de jeugd

envan ouderen te bevorderen.

Maatregel / In het zuidelijke

deel van het Eendrachtspark wordt

een grote sport/speelplek gereali-

seerd.

KUNST ALS VERBINDENDE
SCHAKEL

Regulier beleid / Stadsdeel

Geuzenveld-Slotermeer heeft geen

officieel kunst- en cultuurbeleid,

maar dat betekent niet dat er niets

gebeurt. Tweejaarlijks wordt het

multiculturele Geuzenméérfestival

georganiseerd. Er zijn waarderings-

subsidies voor kleinschalige initia-

tieven op het gebied van kunst en

cultuur. Naschoolse activiteiten van

het project Schatkamer worden

steeds vaker in samenwerking met

de Muziekschool Amsterdam,

Kunstweb en freelance kunstenaars

georganiseerd.

Maatregelen /

• bevorderen van kleinschalige

muziek- en dansactiviteiten in de

activiteitencentra

• kunst wordt ingezet om de mijl-

palen van het stedelijke vernieuw-

ingsproces te markeren

• in de uitwerkingsplannen worden

de mogelijkheden voor nieuwe

kunst in de openbare ruimte   ver-

kend

• tijdelijke kunst wordt inzet om

de leefbaarheid tijdens de ver-

nieuwing te vergroten

VERBETEREN VAN DE VOOR-
ZIENINGEN, DE ZORG EN DE
MAATSCHAPPELIJKE DIENST-
VERLENING

Regulier beleid / Ter verbete-

ring van het algemene voorzieningen-

niveau in het stadsdeel is het inte-

graal huisvestingsplan Welzijn/-

Onderwijs onlangs herijkt. In dit

plan is een strategie opgenomen

om de huisvesting van bestaande

onderwijsvoorzieningen in sommige

gevallen te vernieuwen dan wel te

renoveren. Een algemeen voorzie-

ningenplan, waarin ook nieuw te

ontwikkelen voorzieningen worden

meegenomen, wordt opgesteld.

Hierbij wordt, voor zover mogelijk,

rekening gehouden met de toekom-

stige bevolkingssamenstelling.

Maatregel / Een onder-

zoek wordt uitgevoerd

naar het draagvlak voor

gezondheidscentra/medi-

sche verzamelgebouwen,

inclusief programma’s van

eisen in Geuzenveld Zuid.

Aan de zuidkant van het Lambertus

Zijlplein is ruimte gereserveerd voor

religieuze voorzieningen.

JONGEREN EN HET CREËREN
VAN KANSEN

Regulier beleid 0-12 jarigen /

Binnen de Brede schoolontwikkeling

worden mogelijkheden gecreëerd

om achterstanden in het onderwijs

te reduceren. Dit houdt in voor- en

vroegschoolse educatie, vrije tijds-

besteding en steun bij het opvoeden.

Het opvoedsteunpunt helpt ouders

bij de opvoeding van hun kinderen.

Daarnaast worden ouders via de

voor- en vroegschoolse educatie

nauw betrokken bij de taalverwer-

ving van hun kind(eren). Voor wer-

kende ouders wordt het aanbod aan

kinderdagopvang en tussen- en

naschoolse opvang uitgebreid.

Tevens is er een hulpverle-

ningsnetwerk opgericht

voor kinderen jonger dan

12 jaar die probleemge-

drag vertonen.

Maatregelen / Het project

‘Schatkamer’ biedt aan basis-

schoolleerlingen gratis naschoolse

activiteiten op het gebied van

kunst, natuur- en milieue-

ducatie, sport en taal.

Het project, dat nu 

op drie scholen in het

stadsdeel wordt aangebo-

den, vergroot de creativiteit

en ontwikkeling van de kinderen.

Bij een positieve evaluatie van het

project, zullen middelen worden

gezocht om het project op de 

reguliere basisscholen in Geuzenveld

Zuid aan te bieden.

Het aantal speelplekken voor jonge

kinderen zal vanwege het grote aantal

worden teruggebracht. Wel zal de

kwaliteit en variatie aan speelplekken

worden verhoogd.

Regulier beleid 
12-23 jarigen / In het stadsdeel

is naast plaatsgebonden jongeren-

werk ook ambulant jongerenwerk

actief. Voor de moeilijk bereikbare

jongeren is er ‘Streetcornerwork’.

‘Een veilige vindplaats’ is tevens

een vaste plek voor deze groep.

Voor uiteenlopende informatie kunnen

jongeren terecht bij het nieuwe

Jongerensteunpunt aan de Sloter-

meerlaan. 

Een belangrijke doelstelling is 

preventie van werkloosheid. Het

bestaande beleid van leerplicht 

en jongerenbegeleiding zorgt ervoor

dat voortijdige schooluitval wordt

voorkomen.

Maatregel / In Geuzenveld Zuid

wordt een Tienercentrum gevestigd

ten behoeve van tieners uit het

gehele stadsdeel. Er zijn 5 grotere

sport- en ontmoetingsplekken voor

jongeren gereserveerd.

OUDEREN ZO LANG MOGELIJK
ZELFSTANDIG

Regulier beleid / Ouderen moe-

ten zo lang mogelijk zelfstandig

kunnen blijven wonen. Hiervoor is

overkoepelend in Amsterdam een

basispakket aan diensten samen-

gesteld, dat ook in Geuzenveld

Slotermeer aan ouderen wordt aan-

geboden. Het gaat om informatie-

verstrekking, begeleiding en onder-

steuning, vervoer naar winkelcentra,

maaltijdvoorziening en de mogelijk-

heid voor kleine woningaanpassin-

gen. Verder worden er veel sociaal

culturele activiteiten aangeboden,

zoals:

cursussen ‘Meer Bewegen voor

Ouderen’ en introductiecursussen

op de computer.

Maatregel / Veel ouderen hebben

door uiteenlopende oorzaken te

kampen met gevoelens van een-

zaamheid en sociaal isolement. In

de (nabije) toekomst kan hun aan-

tal sterk toenemen als gevolg van

de stedelijke vernieuwing. Om de

eenzaamheid en sociaal isolement

onder ouderen in het heden en in

de toekomst gericht te kunnen

bestrijden, wordt het project ‘Alleen

maar niet eenzaam’ gestart. 

BEVORDEREN VAN INTEGRATIE
EN PARTICIPATIE

Regulier beleid / Het taalbeleid

van het stadsdeel is er op gericht

om zoveel mogelijk oudkomers in

staat te stellen om de Nederlandse

taal te leren. In het stadsdeel zijn

zowel professionele taalaanbieders

actief als vrijwilligersorganisaties.

Het is de bedoeling om de doorstro-

ming van de cursisten te bevorde-

ren en ervoor te zorgen dat de ze

een taalniveau behalen waarmee zij

aan een baan en/of een opleiding

kunnen worden geholpen. Om dit te

bevorderen is in 2003 een ‘taal-

coördinatieproject' gestart.

Bovendien wordt er extra energie

gestoken in het realiseren van een

representatieve participatie van

bewoners.

Maatregel /

• project Taalcoördinatie

• uitbreiden van het professionele

taalaanbod voor oudkomers in

het stadsdeel

• het stadsdeel zal onderzoeken 

op welke wijze de integratie en

participatie van allochtone vrouwen

sterker bevorderd kan worden

• project Leesopa’s en Leesoma’s

24
Taallessen worden intensief gevolgd Jongeren hebben een eigen plek Sporten wordt gestimuleerd Meiden ontmoeten elkaar Gemaakt in de 

schatkamer
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de huidige nieuwbouwplannen voor-

zien in de bouw van kleinschalige

bedrijfsruimte.

Clustering / De toegankelijkheid

van winkels wordt vergroot door ze

zoveel mogelijk bij elkaar te zetten.

Zo’n clustering en een goede kwali-

tatieve uitstraling van de bebou-

wing en directe omgeving dragen

bij aan een positief imago van het

winkelgebied en de buurt. De

detailhandel en horecaruimte wor-

den daarom geconcentreerd op het

Lambertus Zijlplein. Het Lambertus

Zijlplein is de enige winkelconcen-

tratie. Wel zal er mogelijk inciden-

teel ruimte beschikbaar komen voor

kleine winkels langs de belangrijk-

ste doorgaande straten.

Verder zullen de wijkverzorgende

voorzieningen in Geuzenveld Zuid

worden versterkt door de inzet van

een wijkconsulent/accountmanager.

Op de langere termijn wordt een

integraal samenwerkingsverband

opgezet tussen de winkeliers, de

huiseigenaren en de overheid.

Betere bereikbaarheid / Naast

clustering zijn goede bereikbaar-

heid en voldoende parkeerplaatsen

belangrijk voor het versterken van

het bestaande en toekomstige aan-

bod. Om die redenen worden de

bedrijfsruimten langs de buurtring

gesitueerd of in de directe omge-

ving van het Lambertus Zijlplein.

Stimuleren (startend) zelf-
standig ondernemerschap /

Naast passende en goedkope

bedrijfsruimte, lopen veel potentië-

le startende ondernemers in

Geuzenveld Zuid tegen nog een

obstakel aan: gebrek aan kennis

van wetgeving, belastingen, finan-

ciering en vergunningen. Om dit

probleem weg te nemen is er door

het stadsdeel een (elektronisch)

informatieloket geopend. Hier kun-

nen ondernemers terecht voor vra-

gen omtrent het opstellen van een

ondernemingsplan, de belasting, de

financiering, het verkrijgen van ver-

gunningen en/of het vinden van een

pand.

HET PROGRAMMA 

Korte termijn (0-5 jaar) /

• intensiveren van een (elektro-

nisch) loket voor informatie en

voorlichting

• inzet van een wijkconsulent/-

accountmanager in de buurt

• streven naar het hanteren van

aangepaste huren in bedrijfs-

verzamelgebouwen

• het opzetten van een integraal

samenwerkingsverband voor het

beheer en de promotie van het

winkelgebied

Lange termijn 
(meer dan 5 jaar) /

• bedrijfsruimte op de Troelstra-

laan/De Savornin Lohmanstraat

• bedrijfsruimte/sociaal-maat-

schappelijke ruimte op De

Savornin Lohmanstraat

Noord

• culturele/leisure-voor-

zieningen in de

Bakemabuurt

• bedrijfsruimte / sociaal-

maatschappelijk ruimte op de 

Dr. H. Colijnstraat

• bedrijfsruimte op de Van

Swietenhof/De Savornin

Lohmanstraat

• minimaal 25 woon-

werk-woningen met

een werkruimte (± 50

m2) en een eigen werk-

ingang 

Deze zullen langs verkeersver-

bindingswegen (zowel 30/50 km)

gesitueerd worden.

LANGE TERMIJN: HET
SOCIAAL VOORZIENINGENPLAN
Het Sociaal Voorzieningenplan

beschrijft de voorzieningen die op

de lange termijn nodig zijn om van

Geuzenveld Zuid een gebied maken

waar mensen zich verbonden voelen

met hun omgeving. Een groot deel

van de benodigde voorzieningen

zijn nu al beschikbaar. De meeste

naar tevredenheid, andere zullen

opnieuw bekeken en geëvalueerd

worden voor de herinrichting van

Geuzenveld Zuid.

Welzijn / De opening van Het

Pluspunt op het Lambertus Zijlplein

betekende in 2002 een kwaliteits-

impuls in het voorzieningenniveau

van Geuzenveld Zuid. 

Om dit voorzieningenniveau verder

aan te vullen, wordt aan de zuidkant

van het plein nog een dienstencen-

trum in combinatie met ouderenwo-

ningen en een tienercentrum

gebouwd. Mogelijk wordt het dien-

stencentrum aangevuld met een

groepspraktijk voor de huisartsen. 

Onderwijs / De huisvesting voor

de volgende scholen wordt  aangepast:

• De belangrijkste wijziging is de

verplaatsing van de Timotheus-

school uit het Eendrachtspark

naar de Bakemabuurt. 

• De Goeman Borgesius School

wordt uitgebreid met twee loka-

len voor naschoolse opvang.

• Bij de Troelstraschool wordt

onderzocht of het mogelijk is

om de noodlokalen anders te

positioneren. Op dit moment

belemmeren ze het gebruik van

het schoolplein en verstoren ze

het zicht op het park. 

Totaal – 4165m2 bvo.

Overige voorzieningen /

• Achter de Sam van Houtenstraat

is sinds kort het Kinderdagver-

blijf Moeders Schoot gehuisvest.

Dit kinderdagverblijf moet tijdens

de vernieuwing worden verplaatst

naar een tijdelijk onderkomen

(175m2 bvo binnen en 100m2

bvo buiten.) 

• In het deelgebied Bakemabuurt

worden, op verzoek van Stichting

Tabitha, groepswoningen voor

jong-dementerenden gebouwd.

Deze mensen zijn nu te krap

gehuisvest in het Verpleeghuis

Tabitha aan de Bongastraat.

3.2.2 / Programma economische

vernieuwing
VISIE & AMBITIE

Het is de bedoeling om

bestaande bedrijven

zoveel mogelijk voor de

buurt te behouden en, indien

gewenst, meer passende ruimte te

bieden. Om dat te bereiken heeft

Geuzenveld Zuid behoefte aan een

meer en een gevarieerder aanbod

van bedrijfsruimten en voor-

zieningen, op herkenbare

locaties, met een goede

bereikbaarheid en een

positieve uitstraling. Zo

kunnen (startende) zelfstan-

dige ondernemers, die nu vaak op

woonadressen zijn gevestigd, de

gelegenheid krijgen door te groeien.

Daarnaast wordt ook bedrijven van

buiten het gebied de gelegenheid

gegeven zich in Geuzenveld Zuid te

vestigen. Ondernemers worden ver-

der ondersteund door een informa-

tieloket dat advies en informatie

biedt.

Voor de economische vernieuwing

wordt in Geuzenveld Zuid in de eer-

ste plaats een keuze gemaakt voor

het versterken van het bestaande

aanbod aan bedrijfsruimten. Op dit

moment is er ongeveer 8000 m2

bruto vloeroppervlakte aan bedrijfs-

ruimte (exclusief het Lambertus

Zijlplein e.o.). Die ruimte is vaak

verouderd, er is weinig variatie qua

grootte en invulling en de locaties

zijn niet optimaal, waardoor de

levensvatbaarheid vermindert.

Om de economische functies van

Geuzenveld Zuid te versterken,

komen er meer vierkante meters

bedrijfsruimte op goede zichtbare

en bereikbare locaties en meer dif-

ferentiatie in prijs en kwaliteit. De

bedrijfsruimten worden gerealiseerd

op de begane grond van woonge-

bouwen, in vrijstaande bedrijfsver-

zamelgebouwen en in de vorm van

woon-werkwoningen. Langs de

belangrijkste straten wordt uitge-

gaan van een menging van wonen

en werken.

Meer ruimte / Er zal in

Geuzenveld Zuid meer ruimte

komen voor bedrijvigheid. In 2015

zal er, afgezet tegen het huidige

bestand, minimaal 1.100 m2 meer

bedrijfsruimte zijn. Gezien het hui-

dige tekort aan kleinschalige

bedrijfsruimten zal de meerderheid

uit kleine bedrijfsunits (<500 m2)

bestaan, zowel geclusterd als solitair.

Deze hoeveelheid bedrijfsruimte is

goed afzetbaar en sluit goed aan bij

het gewenste leefmilieu in Geuzen-

veld Zuid.

Grotere variatie / Er zal aan-

dacht besteed worden aan een 

grotere variatie in bedrijfsruimten.

Het streven is voldoende aanbod te

creëren in de drie categorieën:

• op de begane grond van woonge-

bouwen (kan ook bedrijfsverza-

mel zijn)

• solitaire bedrijfsruimten

• woon-werkwoningen

De hoeveelheid m2 per categorie

bedrijfsruimte is onderling uit-

wisselbaar indien de omstandigheden

hierom vragen.

Ondernemers die een eigen bedrijf

willen starten, vinden in

Geuzenveld Zuid vaak geen kleine

bedrijfsruimte met een lage huur.

Dit kan op korte termijn worden

opgelost door bijvoorbeeld aange-

paste huren te hanteren voor onder-

nemers in bedrijfsverzamelgebou-

wen. Voor de langere termijn is in

26

Structuuringrepen sociaal 

voorzieningenplan en programma economische

vernieuwing

Kleinschalige bedrijvigheid

Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid

Ruimtereservering grotere speelplaatsen

Ruimtereservering sociale voorzieningen

Ruimtereservering speelveld

Sociale voorzieningen buiten plangebied

Sociale voorzieningen

Velden

Een voorbeeld voor de buurtring: appartementen 

met kleinschalige bedrijvigheid op de begane 

grond (referentie)

Bedrijfsruimte op de A. van Swietenhof
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Water en groen / Wat voor het

wegennet geldt, is ook op de water-

en groenstructuur van toepassing.

De vele kleine aanpassingen in de

afgelopen jaren hebben een nega-

tieve invloed gehad op de samen-

hang. Dat geldt met name voor de

groenstructuur in de buurten zelf

en in mindere mate voor de grote

parken en grachten rondom

Geuzenveld-Zuid en Buurt 5.

Hierdoor wordt er te weinig gebruik

van gemaakt. Het bijzondere aan

deze buurten zijn de overvloedig

groene woonhoven. Op iedere hoek

ligt wel een grasveld of een klein

plantsoen met een paar bomen.

Door de stedelijke vernieuwing ont-

staat de mogelijkheid het openbaar

groen opnieuw in te richten. Omdat

de nieuwe woningen groter worden

gebouwd dan ze waren, zal er wel

minder ruimte overblijven voor

groen. Het voorstel is om meer

groen terug te laten komen in het

hart van de buurten. 

Plekken maken! / In Buurt 5 en

Geuzenveld-Zuid ontbreekt het aan

duidelijke herkenningspunten. Er is

weinig variatie in zowel de openba-

re ruimte als de bebouwing.

Daardoor is het voor bewoners vaak

moeilijk binding te krijgen met

plekken in hun woonomgeving en

hebben bezoekers vaak problemen

om de weg te vinden. In het ver-

nieuwingsplan staan daarom een

aantal markante gebouwen gepland,

telkens gecombineerd met bijzon-

dere openbare ruimte en pleinen. 

Goede inrichting van de
onbebouwde ruimte / Uitgangs-

punt is dat de onbebouwde ruimte

wordt ingericht met standaard,

maar sterke en duurzame materialen

van goede kwaliteit. Bovendien moet

de onbebouwde ruimte er netjes en

verzorgd uitzien. Met onbebouwde

ruimte wordt o.a. bedoeld: pleinen,

parken, speelplekken en belangrijke

wegen als buurtring en stadsdeel-

entree (Troelstralaan).

Beeldbepalende plekken en ver-

blijfsgebieden die intensief worden

gebruikt, worden ingericht met een

extra kwaliteit. Dit geldt voor het

ontwerp, de aanleg, het beheer en

onderhoud. Belangrijke uitgangs-

punten bij het ontwerp van de

onbebouwde ruimte zijn: functiona-

liteit, herkenbaarheid, representati-

viteit, flexibiliteit en materiaalge-

bruik. Ook milieuaspecten spelen

een rol.Verder moet het ontwerp

goed beheerbaar zijn. Dit betekent

dat het ontwerp wordt getoetst op

beheer en onderhoudsaspecten:

schoon, heel en veilig.

Belangrijk is ook een goed onder-

scheid tussen openbaar en privé-

gebied, dit vergroot de herkenbaar-

heid. Daarom zal worden nagegaan

waar aanpassing in de grens tussen

openbaar en privé wenselijk is; bij-

voorbeeld bij tuinuitbreidingen.

Ten slotte is voor Geuzenveld Zuid

een overzicht van waardevolle

bomen opgesteld. Waar mogelijk

zullen deze bomen behouden blij-

ven. Uitgangspunt is dat er in de

toekomst minder openbare ruimte

komt. Nu is de verhouding open-

baar–uitgegeven 57%-43% (zonder

Eendrachtspark). Gestreefd wordt

naar een verhouding voor geheel

Geuzenveld Zuid van 45%- 55%.

Een vermindering van het openbaar

areaal met zo’n 10%.

Er wordt rekening gehouden met de

invoering van ondergrondse  afval-

inzameling.

HET PROGRAMMA: INGREPEN
OP STRUCTUURNIVEAU

Op de volgende pagina beschrijven

wij een reeks concrete ingrepen in

de hoofdstructuur van Geuzenveld

Zuid. Uitgangspunt hierbij is het

waarborgen van de samenhang tus-

sen de vernieuwingsgebieden. Door

een slimme schakeling en combina-

tie van ingrepen ontstaat een hel-

dere hoofdstructuur van wegen,

water en groen, die de samenhang

binnen de vernieuwingsgebieden

versterkt. Door de openbare ruimte

aan te pakken, extra voorzieningen

te bouwen en nieuwe markante

bebouwing, ontstaat een stedelijk

weefsel waarin men zich gemakke-

lijker kan oriënteren.

VISIE EN AMBITIE

Een buurt of stadsdeel is, zeker als

het gaat om de groene structuur of

het wegennet, geen geïsoleerd gebied.

Daarom zijn Buurt 5 en Geuzenveld-

Zuid in onderlinge samenhang

bekeken. Door over de grenzen van

de afzonderlijke buurten heen te

kijken, wordt het makkelijker om

een aantal essentiële kwaliteiten

voor beide gebieden te garanderen.

Dit brengt met zich mee dat voor

de afzonderlijke wooncomplexen

nieuwe kwaliteiten worden toege-

voegd en op wijkniveau meer samen-

hang gebracht wordt in de ruimte-

lijke kwaliteit.

Dit leidt tot 

• ontspannen wonen in de groene

omgeving van Geuzenveld Zuid

• betere recreatiemogelijkheden

van het water en het groen

• betere en veiliger fietsverbindingen

• een sterkere identiteit van de

onbebouwde ruimte

• makkelijker beheer van de onbe-

bouwde ruimte

Benutten Superkwaliteiten / 

De vernieuwingsgebieden Buurt 5

en Geuzenveld-Zuid grenzen direct

aan één van de belangrijkste groen-

gebieden van Amsterdam. In deze

groengebieden bevinden zich:

• de Sloterscheg met van buiten

naar binnen de Osdorperbinnen-

polders, de sportparken Ookmeer

en de Eendracht en de kern van

het blauw-groene netwerk

• het Sloterpark en de Sloterplas

met (potentieel) groen-blauwe

verbindingen naar het Gerbrandy-

park en het Eendrachtspark

De maat en schaal van deze gebieden

is voor Amsterdamse begrippen

ongekend. Ze kunnen met recht

Superkwaliteiten genoemd worden.

Op dit moment profiteren eigenlijk

alleen de randen van de vernieuw-

ingsgebieden van deze groene

omgeving. Dat is jammer. Een ver-

beterde samenhang tussen de groe-

ne gebieden en de aangrenzende

woonbuurten staat daarom hoog op

de agenda.

Goede verbindingen / De vele

kleine aanpassingen in de afgelopen

jaren hebben de samenhang van

het wegennet in Geuzenveld-Zuid

en Buurt 5 aangetast. Daardoor zijn

een aantal plekken in de wijk moei-

lijk vindbaar. In het vernieuwings-

plan worden daarom voorstellen

gedaan om bestaande wegen en

fietspaden te verbeteren en nieuwe

te realiseren.
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3.2.3 / Programma fysieke vernieuwing

Plekken maken Markante gebouwen kunnen de herkenbaarheid van Geuzenveld

Zuid vergroten (referentie)

De Superkwaliteiten Osdorper Binnenpolder en de Sloterplas meer benutten

Niet zo, maar zo...meer samenhang in de ver-

bindingen

29
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Structuuringrepen 

groen en water

Gracht

Plantsoen

Eendrachtspark

Parkbalkon

Schooltuinen

Stadslaan

Speeltuin

Groen woonhof

Kinderboerderij

Bebouwing in het groen

Versterken water

leiding van een eerste verkenning

van de huidige parkeersituatie,

blijkt het noodzakelijk een parkeer-

balans op te maken voor het hele

vernieuwingsgebied. Hierin worden

ook de parkeereffecten van

Geuzenbaan meegenomen.

GROEN EN WATER
Het groen en water vormt een net-

werk van parken en grachten in

Geuzenveld-Zuid. Het is de basis

voor het tuinstedelijke karakter van

de vernieuwingsgebieden. Met een

aantal ingrepen worden de bestaan-

de structuren versterkt en nieuwe

structuren toegevoegd.

Het waternetwerk /

Belangrijkste drijfveer voor de ver-

beteringen van het waternetwerk is

het vergroten van de ecologische

waarde van het water, het vergroten

van het wateroppervlak en het 

stimuleren van het gebruik ervan.

De volgende aanpassingen worden

voorgesteld:

• verbreden en herinrichten van

een aantal oevers

• vervangen van een aantal dui-

kers door bruggen om de door-

vaarbaarheid te vergroten

• verbreden van de gracht ten 

zuiden van Geuzenveld-Zuid,

inclusief een nieuwe brug voor

de Troelstralaan

• verbreden van de gracht langs 

de Cort van de Lindenkade,

inclusief een nieuwe fietsbrug

De groenstructuur / Het

Eendrachtspark is het centraal

gelegen park in Geuzenveld-Zuid.

Een aantal van de voorgestelde

structuuringrepen verbetert de kwa-

liteit van dit park. Een groot aantal

andere ingrepen hebben tot doel de

relatie tussen de woongebieden en

de groengebieden te versterken.

In het Bomenstructuurplan

ParkStad zijn afspraken opgenomen

over de soort bomen en de ordening

van deze bomen en aanpassingen

en verbetering in de boomstructu-

ren. Ook de groenstructuren zullen

worden bezien op verbeteringen en

aanpassingen. De plannen zijn:

• herinrichting van het

Eendrachtspark tussen de

Alberdagracht en de Lodewijk

van Deijsselstraat

• betere inpassing van de bebou-

wing en de schooltuinen en her-

inrichting van het  parkbalkon 

• herinrichten van de groene

scheg rondom de Troelstralaan 

• creëren van twee nieuwe groene

plekken in het hart van

Geuzenveld-Zuid

• creëren van twee nieuwe groene

verbindingen tussen de buurtring

en de Cort van der Lindenkade

VERKEER EN VERVOER

De basis van het toekomstige

wegennet van Geuzenveld Zuid

bestaat uit een aantal 50 km-hoofd-

wegen en een aantal 30 km-

buurtwegen. Verder komt er

een nieuw voet- en fiets-

padennetwerk dat de

belangrijkste parken, 

winkelcentra en sociaal

culturele voorzieningen met

elkaar verbindt.

Hoofdwegen / De Burg. Röell-

straat, Troelstralaan en de buurtring

vormen de hoofdwegen. Om dit

wegennet te verbeteren worden

twee ingrepen voorgesteld:

• herprofilering van de buurtring

en het mogelijk rechttrekken van

de knik in de buurtring ten zui-

den van de Aalbersestraat. Dit

zorgt voor een betere aansluiting

op de Savornin Lohmanstraat.

• herprofilering van de

Troelstralaan, gelijktijdig met de

mogelijke herprofilering van de

Troelstralaan in Sportpark

Ookmeer. Dit moet goed afge-

stemd worden met stadsdeel

Osdorp. Vooral omdat er een

nieuwe brug over het water komt

ten noorden van Sportpark

Ookmeer.

Buurtwegen / Om dit netwerk te

verbeteren wordt een herprofilering

van de Nolensstraat en Sam van

Houtenstraat voorgesteld.

Voet- en fietspadennet / Een

nieuw net van voet- en fietspaden

moet de woonbuurten op een aan-

trekkelijke, snelle en veilige manier

verbinden met de voorzieningencen-

tra, parken en recreatiegebieden.

Het vernieuwingsplan stelt zowel

van oost naar west, als van noord

naar zuid enkele nieuwe of verbe-

terde routes voor:

• een vrij liggend fietspad vanuit

Slotermeer via de Lodewijk van

Deijsselstraat en de Dirk Sonoy-

straat naar het Lambertus

Zijlplein

• een vrij liggend fietspad via de

Burgemeester Röellstraat naar

het Lambertus Zijlplein en verder

via de Goeman Borgesiusstraat

naar de Cort van der Lindenkade

• een recreatief fietspad langs de

waterloop (Ookmeergracht) ten

zuiden van Complex 24

Parkeren / Parkeren heeft te

maken met zowel de onbebouwde

ruimte (op maaiveldniveau, ofwel

bovengronds) als de bebouwde

ruimte (ondergronds parkeren en op

eigen erf). Globaal genomen wordt

het parkeren bij het leefmilieu

Parkwonen en een Stedelijk leef-

milieu, zoveel mogelijk geïntegreerd

in de bebouwing. In een suburbaan

milieu wordt overwegend op maai-

veldniveau of op eigen erf gepar-

keerd. Bij een Tuinstedelijk milieu

zal een mix van bovengenoemde

parkeeroplossingen gelden. De

mogelijkheden voor gebouwd parke-

ren worden sterk bepaald door ste-

delijke afspraken tussen corporaties

en de gemeente over de financiering

ervan en een eventueel in te voeren

flankerend parkeerbeleid.

Als uitgangspunt voor nieuwbouw

geldt een parkeernorm van 1.0 en

voor voorzieningen en bedrijven 1

parkeerplaats per 125 m2 vloerop-

pervlak. In de uitwerkingsplannen

wordt onderzocht of deze norm

moet worden aangepast.  Naar aan-
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Structuuringrepen verkeer en vervoer

Bestaand Nieuw

Gebiedsontsluiting

Buurtweg

Trambaan

Vrijliggend fietspad

Brug langzaam verkeer

Brug voor al het verkeer
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VISIE EN AMBITIE:
WONINGDIFFERENTIATIE 

Een belangrijke reden waarom men-

sen vertrekken uit Geuzenveld Zuid

is omdat ze geen woning kunnen

vinden die bij hun inkomen en/of

levensstijl past. Mensen die er in

inkomen op vooruit gaan kunnen

nauwelijks doorstromen. Het

woningaanbod is hiervoor eenvou-

digweg niet divers genoeg. Een

meer gevarieerde bevolkingssamen-

stelling maakt een buurt bovendien

levendiger en leefbaarder. Het doel

van de vernieuwing is om aantrek-

kelijke nieuwe woningen te bouwen,

die passen bij verschillende woon-

wensen en doelgroepen.

SLOOP/NIEUWBOUW

Om dit te bereiken gaat er veel ver-

anderen in Geuzenveld Zuid. Zo

worden er tot het jaar 2015 1965

woningen gesloopt. Hiervoor worden

1503 nieuwe woningen terugge-

bouwd. In 2015 telt Geuzenveld

Zuid ongeveer 2900 woningen. 

Op dit moment zijn dat er 3365.

Hierbij moet worden aangetekend,

dat alleen woningen in het bezit

van de woningcorporaties worden

gesloopt, particulier woningbezit

blijft gehandhaafd.

HUUR EN KOOP

Het percentage sociale huurwoningen

zal langzamerhand teruglopen van

92% naar een percentage tussen

45% en 50% van het totale

woningaanbod. Om dit te realiseren

zal van alle nieuwbouw, die in het

totale vernieuwingsgebied geduren-

de het gehele proces worden gerea-

liseerd gemiddeld 23% sociale

huurwoning zijn, 46% middeldure

huur en koopwoningen en 31%

duurdere koopwoningen.

In de uitwerkingsgebieden zal per

gebied worden bezien of deze

gemiddelde percentages moeten

worden bijgesteld. Daarbij kan ervan

uitgegaan worden dat in de eerste

fase gebieden een hoger percentage

sociale huurwoningen worden opge-

nomen, vooral om de herhuisvesting

op gang te brengen. De herhuis-

vesting bepaalt hiermee niet alleen

het tempo, maar ook de richting

van de vernieuwing. In de uitwer-

kingsplannen zal daarbij worden

vastgelegd onder welke condities 

de extra sociale huurwoningen 

kunnen worden gerealiseerd 

(verkoop na mutatie e.d.).

SPECIFIEKE DOELGROEPEN

Woningen van verschillende typen

en grootte zullen de komende 

jaren worden gebouwd. De nieuwe

sociale huurwoningen hebben een

gemiddelde oppervlakte van 85 m2.

Minstens een vijfde deel van de

sociale huurwoningen wordt extra

groot gebouwd (120 m2) voor de

grotere gezinnen. Om te zorgen dat

het aanbod woningen voor ouderen

en gehandicapten in 2015 voldoende

is, zal 1,44% van de toekomstige

woningvoorraad uit woningen in een

beschermde omgeving (wibo),

1,41% woningen voor minder validen

(miva’s) en 0,95% geclusterde en

beschutte woningen bestaan. Onder

geclusterde en beschutte woningen

wordt verstaan minimaal vier vol-

waardige zelfstandige woningen die

bij elkaar zijn gegroepeerd.

De ouderenwoningen worden meren-

deels binnen een zorgcirkel van zo’n

200 meter rond zorgsteunpunten

gebouwd. In de uitwerkingsplannen

wordt nadrukkelijk onderzocht wat

er mogelijk is in het realiseren van

woningen voor specifieke doelgroe-

pen zoals: jongeren, studenten,

woongroepen en kunstenaars. Hier-

mee kan de identiteit van de buurt

extra versterkt worden.

KWALITEIT

Bij de nieuwe woningen zal de aan-

dacht uitgaan naar duurzaam, aan-

pasbaar en flexibel bouwen. Aan-

pasbaar bouwen betekent dat de

meeste woningen automatisch

geschikt voor ouderen zijn. In aan-

vulling op het Bouwbesluit zullen de

woningen voldoen aan de Basis-

kwaliteit, dan wel aan afspraken die

hieromtrent worden gemaakt op

stedelijk of ParkStad-niveau.

Ook wordt er gestreefd

naar een energiebesparing

van 50% voor woningen.
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OVERZICHT PROGRAMMA:

Woningen:

Renovatie 185

Sloop 1965

Nieuwbouw 1500

Behoud 1215

Totaal 2003 3365

Totaal 2015 2900

Economische functies:

Te realiseren 7500 m2

Sociale functies

Te realiseren 5820 m2

Religieuze functies

Gereserveerd 800 m2

Bouwen voor verschillende woonwensen: service appartementen

rond een collectieve wintertuin (referentie)

Integraal toekomstbeeld

Openbare ruimte

Groen - park

Groen - plantsoen

Schooltuinen

Stadslaan

Hoogwaardige openbare ruimte

Verharding

Grotere speelplaats

Speelveld

Parkbalkon

Gracht

Bebouwing

Bebouwing in het groen

Velden wonen

Kleinschalige bedrijvigheid

Kleinschalige bedrijvigheid in het groen

Sociale voorzieningen

Markant gebouw

Infrastructuur

Gebiedsontsluitingsweg

Vrijliggend fietspad

Buurtweg

Trambaan
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In dit hoofdstuk leest u welke ingrepen er voor de komende jaren op het programma staan.
Omdat Geuzenveld Zuid niet in een keer kan worden vernieuwd hebben wij vier deelgebieden
aangewezen, die stap voor stap worden aangepakt:
• Van Tijenbuurt
• Bakemabuurt

• Dudokbuurt

• Wegener Sleeswijkbuurt

De vernieuwing van de Van Tijenbuurt en de Bakemabuurt start in 2003 en wordt afgerond 

in 2010. De Dudokbuurt en de Wegener Sleeswijkbuurt worden in een latere, tweede, fase 

aangepakt. 

DEEL 4 / DE DEELGEBIEDEN

35
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Leefmilieu /
• tuinstad–suburbaan

Doel /
Het versterken van:

• een ontspannen woonomgeving

• het gebruik van de groene randen

langs Sportpark Ookmeer en de

Osdorperbinnenpolder

• de ruimtelijke samenhang in de

buurt

• de herkenbaarheid van

Geuzenveld vanaf de

Troelstralaan

• de fietsverbinding naar de groen-

gebieden in de omgeving

Programma /
• nieuwbouw van 24 woningen 

(bij laagbouw complex 24)

• nieuwbouw van 355 woningen

• renovatie van 185 woningen

(laagbouw Complex 24)

• 3000 m2 bedrijfsruimte (ter uit-

breiding van economische func-

ties)

Ingreep /
• sloop van 12 kopwoningen en 24

galerijwoningen (complex 24)

• sloop van 454 middel-hoogbouw-

woningen (complex 24)

Planning /
• Start herhuisvesting: 2004-2006

• Oplevering woningen: 2006-2010

Ruimtelijke structuur /
• nieuwe bebouwing met gemeng-

de woningtypen in ontspannen,

groene omgeving

• ruimte voor economisch pro-

gramma langs De Savornin

Lohmanstraat en Troelstralaan

• hoek buurtring wordt tevens mar-

kante entree van de buurt

• dichtere bebouwing langs

Troelstralaan 

• onderzoek naar mogelijkheden

groene parkkwaliteiten rondom

de Troelstralaan dieper de wijk

in te trekken

• markant appartementenblok van

circa 15 etages langs de

Troelstralaan

• vergroten transparantie tussen

Ookmeerrand en Savornin

Lohmanstraat 

• bescheiden aantal grondgebon-

den woningen met een duidelijk

gezicht naar het groen bij

Ookmeerrand. Openbaar en privé

op herkenbare manier scheiden.

• smalle groenstrook bij

Ookmeerrand wordt aantrekke-

lijke wandelroute

Onbebouwde ruimte /
• hoogwaardig groen en mooie

bomen op buurtplein hoek 

De Savornin Lohmanstraat -

Aalbersestraat 

• groene parkinrichting langs

Troelstralaan gecombineerd met

de herpofilering (conform bom-

enstructuurplan)

• benutten bomenbestand langs

Troelstralaan 

• in bebouwing geïntegreerd par-

keren langs Troelstralaan 

• Van Karnebeekstraat wordt inge-

richt als ontspannen en groene

woonstraat

• vrij liggend fietspad vanaf

Troelstralaan naar de

Osdorperbinnenpolder.

• noord-zuid straten zoveel moge-

lijk autovrij om transparantie te

vergroeten

• drie kleine speelplekken ver-

spreid over de buurt en een

speelveld aan de noordrand

• nieuwe inrichting van parkstrook

aan zuidrand en grachtoevers

De Van Tijenbuurt is een ruim

opgezette buurt aan de rand van

een polderlandschap. Deze ont-

spannen en groene sfeer

wordt de komende jaren

versterkt. De openbare

ruimte wordt zo aange-

legd dat het bewoners uit-

nodigt om gebruik te maken

van het natuurgebied. De Van

Karnebeekstraat wordt een rustige

en groene woonstraat. De park-

strook aan de zuidrand wordt ook

opnieuw ingericht, samen

met de oevers van de

gracht. Via een vrij lig-

gend fietspad kunnen

bewoners vanaf de

Troelstralaan naar de

Osdorperbinnenpolder. 

Bewoners kunnen elkaar in de toe-

komst ontmoeten op het buurtplein,

op de hoek van de De Savornin

Lohmanstraat en de Aalbersestraat.

Dit plein moet een aangename plek

worden met een hoogwaardig groene

inrichting. 

Nu liggen de groene randen langs

het Ookmeer en de Osdorperbinnen-

polder nog verscholen achter een

aantal verouderde woningen. De

nieuwe eengezinswoningen die de

oude vervangen, worden optimaal

gesitueerd. De bebouwing wordt

transparanter. Hierdoor wordt het

prachtige polderlandschap vanuit de

achterliggende wijk zichtbaar en

toegankelijk.

Langs de Troelstralaan wordt de

bebouwing juist wat dichter. Hier

wordt een markant appartementen-

blok gebouwd. Dit gebouw wordt

een duidelijk herkenbare entree van

Geuzenveld. Bewoners van dit

gebouw profiteren van het uitzicht

op het groene achterland van de

Osdorperbinnenpolder. Ook op de

hoek van de buurtring komt een

opvallend gebouw dat de buurt-

entree markeert.

Het eenvormige beeld van portiek-

flats wordt doorbroken door variatie

aan te brengen in woningtypen.

Bijzondere architectuur speelt hier-

bij een belangrijke rol. In de buurt

kan men kiezen uit gestapelde

woningen met een privé-ingang aan

de straatzijde, gezinswoningen en

appartementengebouwen. 

4.1 / VAN TIJENBUURT
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Een woontoren in het groen is een mogelijkheid 

om Geuzenveld Zuid een markante entree te geven (referentie)

Tuinstadblokken met aantrekkelijke 

binnenhoven voor de bewoners (referentie)

Ingrepen Van Tijenbuurt

Plangrens

Te behouden bebouwing

Te slopen bebouwing

Nader te bepalen

Programma fysieke vernieuwing Van Tijenbuurt

Openbare ruimte

Groen lokatie

Groen zoekruimte

Schooltuinen

Stadslaan

Hoogwaardige openbare ruimte

Verharding

Speelplaats

Speelplaats zoekruimte

Parkbalkon

Gracht

Groen met bebouwing

Bebouwing

Bebouwing in het groen

Wonen 

Wonen zoekruimte

Kleinschalige bedrijvigheid

Kleinschalige bedrijvigheid in het groen

Kleinschalige bedrijvigheid zoekruimte

Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen zoekruimte

Markant gebouw

Markante gevel

Geïntegreerd parkeren

Infrastructuur

Gebiedsontsluitingsweg

Vrijliggend fietspad

Buurtweg

Trambaan

Wandelpad (indicatief)
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Leefmilieu /
• stedelijk, tuinstad, parkwonen

Doel /
• verbeteren van de kwaliteiten en

relatie met het Eendrachtspark

• gevarieerd aanbod aan woning-

typen

• benutten van de nabijheid van

het Lambertus Zijlplein

• goede oriëntatie en aansluiting

op de gebouwen op de

Geuzenbaan

• versterkte kwaliteit van de 

interne openbare ruimte 

(plein, plantsoen)

• versterking van de economische

functie langs de buurtring

Programma /
• nieuwbouw van 567 woningen

waarvan 125 in het

Eendrachtspark (36 sociale

huurwoningen uit

Geuzenbaanproject (C6) zijn

hierbij inbegrepen)

• nieuwbouw 54 wooneenheden

voor jong-dementerenden. 

• nieuwbouw personeelswoningen

Tabitha (ter compensatie van de

te slopen huidige behuizing in

Eendrachtspark)  

• nieuwbouw Timotheusschool in

combinatie met een kinderdag-

verblijf en welzijnslokalen 

(4165 m2)

• nieuwbouw 2500 m2 bedrijfs-

ruimte. (gedeeltelijk ter compen-

satie van te slopen bedrijfsruim-

ten, gedeeltelijk ter uitbreiding

van economische functies)

Ingreep /
• sloop van alle 582 woningen en

bedrijfsruimten

• sloop, Timotheusschool in

Eendrachtspark 

• sloop personeelsflat Tabitha in

Eendrachtspark

Planning / 
• start herhuisvesting: 2004-2006

• oplevering woningen: 2006-2010

Ruimtelijke structuur /
Ten zuiden van de Sam van

Houtenstraat:

• nieuw plein, plantsoen of andere

openbare ruimte brengt ruimte

en groen in buurt (plein kan

eventueel dubbelfunctie voor 

de Timotheusschool en buurt

krijgen)

Ten noorden van de Sam van

Houtenstraat:

• parkeren zoveel mogelijk geïnte-

greerd in bebouwing

• oevers Alberdagracht toegankelij-

ker en bruikbaarder (bijvoorbeeld

door goede wandelroute langs

het water)

• verbeteren netwerk van buurt-

wegen (30km) door herprofilering

Nolenslaan en Sam van Houten-

straat Het Eendrachtspark

• door herinrichting vanaf buurt-

ring en Bakemabuurt zicht-

baarder en toegankelijker 

• hoogbouw met goede zichtlijnen

en doorkijk in het park

• parkeren wordt volledig geïnte-

greerd met bebouwing

• Parkbalkon wordt nieuwe 

ontmoetingsplek

Onbebouwde ruimte /
• aantrekkelijk en intiem buurt-

plein met een speelplek van

1.350 m2 in het zuidelijk woon-

gebied 

• 3 kleine speelplekken van 100

tot 150 m2 per stuk 

• Dirk Sonoystraat wordt belangrijke

verbinding tussen Eendrachtspark

en Lambertus Zijlplein met vrij

liggende fietspad

• Dr. H. Colijnstraat wordt onder-

deel van toekomstige buurtring

en krijgt hetzelfde profiel als de

buurtring van Buurt 9 

• gracht aan noordzijde krijgt een

groene zone en ecologische

oevers

• noord-zuid verbinding in

Eendrachtspark verbeteren door

herinrichting Parkbalkon en

Eendrachtspark  

• vergroten Eendrachtspark door

herinrichting, waardoor park

wonen mogelijk wordt

• volledig in bebouwing geïnte-

greerd parkeren bij de hoogbouw

en noordelijk gedeelte van het

Eendrachtspark  

Bijzonderheden /
Voor de Bakemabuurt worden de

resultaten uit de Europan prijsvraag

meegenomen en zo mogelijk

gebruikt.

De Bakemabuurt heeft een aantrek-

kelijke ligging met het Eendrachts-

park en het Lambertus Zijlplein

in de naaste omgeving. 

De stedelijke bebouwing

rond het Lambertus

Zijlplein en het groene

Eendrachtspark bieden de

mogelijkheid om hier een

samenhangende combinatie van

diverse leefmilieus te creëren. 

Het Eendrachtspark wordt een

meer natuurlijk onderdeel

van de wijk. Door een

nieuwe inrichting wordt

het park zichtbaarder en

toegankelijker vanuit de

Bakemabuurt en de buurt-

ring. Het leefmilieu ‘Parkwonen’

wordt hier gerealiseerd door op 

de kop van het park een of twee

appartementencomplexen te bouwen.

Bewoners kijken vanuit hun appar-

tement op het lommerrijke park. 

Bij het ontwerp van de nieuwe

gebouwen wordt rekening gehouden

met goede zichtlijnen vanuit het

park. Vanzelfsprekend moet hier

het parkeren volledig in de bebou-

wing geïntegreerd worden. 

Een scala aan woningtypen komt

ten zuiden van de Sam van Houten-

straat. Langs de buurtring zijn

appartementengebouwen te zien,

daarachter lagere gestapelde en

grondgebonden woningen. De

Timotheusschool krijgt hier haar

nieuwe gebouw. Een voor de buurt

nieuw aantrekkelijk plein of plant-

soen brengt groen en speelmoge-

lijkheden in deze ontspannen opge-

zette ‘Tuinstad’. 

In het gebied ten noorden van de

Sam van Houtenstraat, aan de rand

van de Bakemabuurt, wordt de

bebouwing juist wat dichter, meer

‘Stedelijk’. In de bebouwing geïnte-

greerde parkeerplaatsen brengen

rust in het straatbeeld. De Alberda-

gracht wordt aantrekkelijker door

de aanleg van ecologische oevers

en een wandelpad erlangs. De buurt

krijgt hiermee een mooi ‘groen’

stukje water. 

De Bakemabuurt is een van de

buurten die als onderwerp dienen bij

de prestigieuze internationale prijs-

vraag voor architecten ‘Europan 7’.

In september 2003 zijn de winnen-

de ontwerpen bekend. Het winnende

ontwerp wordt mogelijk in de buurt

uitgevoerd.

4.2 / BAKEMABUURT

school gelegen aan rustig binnenhof: een optie voor de nieuwe

Timotheusschool (referentie)

Wonen in het Eendrachtspark (referentie)

3938

Ingrepen Bakemabuurt

Plangrens

Te behouden bebouwing

Te slopen bebouwing

Nader te bepalen

Programma fysieke vernieuwing Bakemabuurt

Openbare ruimte

Groen lokatie

Groen zoekruimte

Schooltuinen

Stadslaan

Hoogwaardige openbare ruimte

Verharding

Speelplaats

Speelplaats zoekruimte

Parkbalkon

Gracht

Groen met bebouwing

Bebouwing

Bebouwing in het groen

Wonen 

Wonen zoekruimte

Kleinschalige bedrijvigheid

Kleinschalige bedrijvigheid in het groen

Kleinschalige bedrijvigheid zoekruimte

Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen zoekruimte

Markant gebouw

Markante gevel

Geïntegreerd parkeren

Infrastructuur

Gebiedsontsluitingsweg

Vrijliggend fietspad

Buurtweg

Trambaan

Wandelpad (indicatief)
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Leefmilieu /
• tuinstad en suburbaan

Doel / 
• gevarieerd aanbod van woningty-

pen en leefmilieus

• benutten van nabijheid

Lambertus Zijlplein

• buurt met een sterke, eigen

identiteit en kwaliteit

• versterken groene verbindingen

naar de Osdorperbinnenpolder,

sportpark Ookmeer en het bui-

tengebied

• Aalbersestraat een overzichte-

lijke straatrand

Programma /
• nieuwbouw van 212 nieuwe

woningen (waarvan 58 in stroken

langs de Cort van der Lindenkade

en het Sprokkelbosje)

• nieuwbouw  van dienstencen-

trum (1000-1300m2) met rond-

om (ouderen)woningen

• nieuwbouw tienercentrum

(300m2) 

• renovatie en beperkte uitbreiding

Goeman Borgesiusschool

• ruimtereservering (800m2 bvo)

voor een religieuze voorziening

• nieuwbouw ten behoeve van eco-

nomische functies (1000 m2)

Planning /
• herhuisvesting: 2008

• oplevering eerste woningen:

vanaf 2006

Ingreep /
• sloop van 487 woningen rond

het Mendes da Costahof 

• sloop van 58 woningen in de

twee stroken aan de Cort van der

Lindenkade.

Ruimtelijke structuur /
• rustige omgeving rond het zorg-

steunpunt

• onderzoek mogelijkheden recht

trekken van buurtring ten zuiden

van de Goeman Borgesiusstraat

(de gecreëerde ruimte kan wor-

den bebouwd, hierachterhoofd-

zakelijk met grondgebonden

woningen in bijvoorbeeld een

een autoluw hof)

• ruimte voor een economisch pro-

gramma langs de buurtring met

aansluiting op de economische

bedrijvigheid in de van

Tijenbuurt

• deels geïntegreerd parkeren in

de bouwblokken en deels op de

begane grond

• optimaal benutten van parkeer-

voorzieningen op het Lambertus

Zijlplein 

• twee nieuwe groene plantsoenen

verbinden de Aalbersestraat met

de Cort van den Lindenkade

(Grondgebonden terraswoningen

staan langs de noordzijde van

deze plantsoenen en aansluitend

op de achterliggende woonhofjes.

Door de privé buitenruimte van

de woningen hoger te maken,

ontstaat er een duidelijke schei-

ding tussen openbaar en privé.

Hierdoor kunnen de plantsoenen

daadwerkelijk een openbaar

karakter krijgen. Het parkeren

wordt geïntegreerd in de bouw-

blokken)

• bij renovatie van de Goeman

Borgesiusschool de ruimtelijke

inpassing in de groene omgeving

verbeteren 

Onbebouwde ruimte /
• versterken woonhoven ten noor-

den en ten zuiden van de

Goeman Borgesiusstraat door

een meer groen en parkachtig

karakter.

• twee speelplekken van 1225 m2

en drie kleinere speelplekken

van 100 tot 150 m2

• fietsroute vanaf het Lambertus

Zijllplein via Goeman

Borgesiusstraat naar de

Osdorperbinnenpolder

• informele voetgangersroute van

het Lambertus Zijlplein via het

woonhof naar de Van Tijenbuurt

• Om de buurtring te voltooien

wordt onderzocht of de

Aalbersestraat rechtgetrokken

kan worden met het profiel zoals

in Buurt 9. Ook de Savornin

Lohmanstraat gaat tot de buurt-

ring behoren met de profiel uit

Buurt 9.

Bijzonderheden /
De Dudok-haken langs de

Nolensstraat worden ingevuld met

30 gestapelde grondgebonden

woningen. Dit zal de straat aanzien-

lijk verlevendigen. Het grondniveau

op het binnenterrein zal worden

verhoogd, dit lost het plintprobleem

op en het creëert extra parkeer-

ruimte t.b.v.bezoekers van het

Lambertus Zijlplein.

In samenhang met het

Geuzenbaanproject wordt gezocht

naar een oplossing voor het par-

keerprobleem op het Lambertus

Zijlplein.

De Dudokbuurt ligt ingeklemd tus-

sen het stedelijke Lambertus

Zijlplein en de vernieuwde

Geuzenbaan en het uitge-

strekte achterland van

polders en water.

Hiermee heeft de wijk

een uniek tweezijdig

karakter dat in de toekomst

extra wordt versterkt.  

In het westen, aan de randen van

Osdorperbinnenpolder en het

Ookmeer, staan eengezins-

huizen in ruim opgezette

en groene buurtjes. De

eengezinswoningen en

het ontspannen karakter

van de wijk blijven gehand-

haafd. Nieuwe gezinswoningen ver-

vangen de verouderde en kleine

bejaardenwoningen in de buurt. De

locaties van de huidige ouderenwo-

ningen, worden ingericht als groene

vingers, plantsoen die het achter-

land als het ware de wijk ín trekken.

Vanuit verschillende plekken in de

wijk wordt nu een stukje

‘Amsterdamse’ polder zichtbaar. 

De oostkant van de Dudokbuurt

heeft al een iets stedelijker karakter

door de bebouwing en de ligging

nabij het Lambertus Zijlplein en de

Geuzenbaan. Nieuwe voorzieningen

worden daarom in dit deel van

Geuzenveld Zuid geplaatst.

Bovendien zijn de parkeermogelijk-

heden en de goede bereikbaarheid

van het Lambertus Zijlplein redenen

om in deze omgeving een tienercen-

trum en een religieuze voorziening

(bijvoorbeeld een moskee) te situeren.

Een nieuw dienstencentrum in

combinatie met ouderenwoningen

ten zuiden van het plein, comple-

teert het voorzieningenniveau in de

wijk. De nieuwe bedrijfsruimten en

woningen langs de buurtring geven

de straat een afwisselend en leven-

dige uitstraling.

Rond de Mendes da Costahof wordt

een mix van middelhoge gebouwen,

eengezinswoningen en woningen

met aan de straat de privé-ingang

gebouwd. De sfeer zal hier intiem,

rustig en groen zijn. Midden in dit

wijkje komt een dienstencentrum

met ouderenwoningen. Ter onder-

steuning van dit centrum worden

verspreid in Geuzenveld Zuid klei-

nere zorgsteunpunten gerealiseerd.

Nieuwe ouderenwoningen komen in

een straal van zo’n 200 meter rond

deze voorzieningen te liggen. 

Ten noorden van de Goeman

Borgesiusstraat worden de woonho-

ven versterkt door meer groen en

een parkachtige inrichting. Voor

groot en klein worden ontspan-

ningsmogelijkheden gecreëerd.

Spelen kan op één van de twee

grote of drie kleinere nieuwe speel-

plekken in de buurt. Fietsen via

een nieuw fietspad naar de

Osdorperbinnenpolder of wandelen

via een voetgangersroute naar het

Eendrachtspark behoren tot de

nieuwe mogelijkheden.

4.3 / DUDOKBUURT

Parkwoningen in de nieuwe groenzones naar de Cort van der

Lindekade (referentie)

41
Autovrij hof met veel groen (referentie)
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Ingrepen Dudok

Plangrens

Te behouden bebouwing

Te slopen bebouwing

Nader te bepalen

Programma fysieke vernieuwing Dudok

Openbare ruimte

Groen lokatie

Groen zoekruimte

Schooltuinen

Stadslaan

Hoogwaardige openbare ruimte

Verharding

Speelplaats

Speelplaats zoekruimte

Parkbalkon

Gracht

Groen met bebouwing

Bebouwing

Bebouwing in het groen

Wonen 

Wonen zoekruimte

Kleinschalige bedrijvigheid

Kleinschalige bedrijvigheid in het groen

Kleinschalige bedrijvigheid zoekruimte

Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen zoekruimte

Markant gebouw

Markante gevel

Geïntegreerd parkeren

Infrastructuur

Gebiedsontsluitingsweg

Vrijliggend fietspad

Buurtweg

Trambaan

Wandelpad (indicatief)
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Leefmilieu /
• tuinstad en suburbaan

Doel /
• versterken van de ontspannen

woonomgeving

• inpassen van de buurt in de ver-

nieuwde omgeving, met name de

Geuzenbaan en De Savornin

Lohmanstraat

• benutten van de nabijheid van

het Lambertus Zijlplein

• benutten van de nabijheid van

het Eendrachtspark

• verbeteren van de vormgeving

van de Röellstraat

• versterken van de buurtring met

het profiel van de De Savornin

Lohmanstraat

Programma /
• nieuwbouw van 257 woningen

• nieuwbouw 1000 m2 bedrijfs-

ruimte (ter compensatie van te

slopen bestaande bedrijfsruimte

en als ter uitbreiding van econo-

mische functies) 

• behoud van 176 woningen

Ingreep /
• sloop van 325 middel hoogbouw-

woningen en bedrijfs

ruimten

Planning /
• start herhuisvesting: 2012

• oplevering eerste woningen: 2013

Ruimtelijke structuur /
NOORD:

• appartementen langs de noord-

rand maken een straatwand

langs de Röellstraat

• het gebied achter de straatwand

krijgt een suburbaan leefmilieu

met verschillende woningtypen

en aansluiting op de omliggende

ruimtelijke structuur

• deels geïntegreerd parkeren in

de bebouwing en deels op maai-

veldniveau (begane grond)

• goede autoluwe oost-west verbin-

dingen door de woonbuurt naar

het Eendrachtspark

ZUID:

• nieuwe woningen en ruimte voor

economisch programma langs de

De Savornin Lohmanstraat 

• zuidzijde wordt aangesloten op

aangrenzende suburbane verka-

veling

• kopblokkken bij het

Eendrachtspark en de hoek van

de buurtring zijn tevens markante

oriëntatiepunt in de wijk.

Aanzienlijk deel van het parkeren

wordt geïntegreerd in bebouwing

langs de De Savornin Lohman-

straat

Onbebouwde ruimte /
• vrij liggend fietspad verbindt

Slotermeer, Lambertus Zijlplein

en de Cort Van der Lindenkade

met de Osdorperbinnenpolder

• voetgangersvriendelijke verbin-

dingen met het Eendrachtspark

(verbeteren oversteekbaarheid

buurtring)

• De Savornin Lohmanstraat en

Colijnstraat worden onderdeel

van de buurtring

• aantrekkelijk buurtplein op de

hoek van de buurtring bij het

Eendrachtspark

• groot speelveld van 1225 m2

en twee speelplekken van ieder

150 m2

Bijzonderheden /
De relatie met het Eendrachtspark

is afhankelijk van de parkinrichting

van de strook ten noorden van de

Rijkhof.

Een renovatie van de

Troelstraschool met de sloop van de

noodlokalen kan de verbinding met

het park verbeteren.

De buurt ligt direct aan het

Eendrachtspark en profiteert straks

van een geheel opgeknapt ‘park

voor de deur’. Rond de

Wegener Sleeswijkbuurt

wordt het gebied rond de

Geuzenbaan vernieuwd. 

Om een organisch geheel

te vormen wordt de wijk inge-

past in haar vernieuwde omgeving. 

Een appartementencomplex langs

de Röellaan haakt aan op de

hoogbouw aan de Geuzen-

baan. Achter dit gebouw

verandert de sfeer direct.

De combinatie van

middelhoge gebouwen,

gestapelde woningen met de

privé-ingang aan de straat en een-

gezinswoningen geven de buurt een

vriendelijk en rustig karakter. Door

zoveel mogelijk parkeermogelijkheden

in de bebouwing te creëren wordt

deze sfeer versterkt. 

In de wijk is ruimte voor bedrijvig-

heid. Aan de De Savornin Lohman-

straat worden bedrijfsruimten en

woningen gebouwd. Ook hier zal

zoveel mogelijk parkeergelegenheid

in de bebouwing worden opgeno-

men. De buurt krijgt de rustige en

ontspannen uitstraling zoals in de

rest van de wijk. Mooie apparte-

mentgebouwen op de kop van het

Eendrachtspark en op de hoek van

de buurtring worden de markante

oriëntatiepunten van de Wegener

Sleeswijkbuurt. 

Jong en oud ontmoeten elkaar op

een aantrekkelijk ingericht buurt-

plein op de hoek van de buurtring.

Veilige oversteekplekken leiden

bewoners over de buurtring naar

het Eendrachtspark. Spelen gaat

prima op een van de twee nieuwe

speelplekken of het grotere nieuw

aangelegde speelveld in de buurt.

Vrij liggende fietspaden verbinden

het Slotermeer, het winkelgebied

en de Cort van der Lindenkade met

het polderland rond Geuzeveld

Zuid. Ook in dit deel van

Geuzenveld Zuid wordt optimaal

gebruik gemaakt van de ligging 

tussen stad en land.

4.4 / WEGENER SLEESWIJKBUURT

Markant bouwblok, een duidelijke hoek van de 

buurtring (referentie)

Suburbane woonomgeving met verschillende woningtypen (refe-

rentie)

4342

Ingrepen Wegener Sleeswijkbuurt

Plangrens

Te behouden bebouwing

Te slopen bebouwing

Nader te bepalen

Programma fysieke vernieuwing Wegener Sleeswijkbuurt

Openbare ruimte

Groen lokatie

Groen zoekruimte

Schooltuinen

Stadslaan

Hoogwaardige openbare ruimte

Verharding

Speelplaats

Speelplaats zoekruimte

Parkbalkon

Gracht

Groen met bebouwing

Bebouwing

Bebouwing in het groen

Wonen 

Wonen zoekruimte

Kleinschalige bedrijvigheid

Kleinschalige bedrijvigheid in het groen

Kleinschalige bedrijvigheid zoekruimte

Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen zoekruimte

Markant gebouw

Markante gevel

Geïntegreerd parkeren

Infrastructuur

Gebiedsontsluitingsweg

Vrijliggend fietspad

Buurtweg

Trambaan

Wandelpad (indicatief)
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Ingreep /
De verkoop van 190 laagbouw

huurwoningen aan de Cort Van der

Lindenkade.

Onbebouwde ruimte /
• aanpassingen in de openbare

ruimte zijn nodig om de 

kwaliteit en de herkenbaarheid

te verbeteren

• de inrichting van openbare 

en privé-terreinen moeten 

duidelijker te onderscheiden zijn

(er wordt hierbij gedacht aan 

het vergroten van privé-tuinen 

en parkeren op eigen erf)

• mogelijke uitbreiding van het

aantal beschikbare parkeer-

plaatsen.

• meer natuurlijk ecologische 

aanleg langs de zuidrand

• de inrichting van de speelgebie-

den worden beter afgestemd per

gebruikersgroep

44

4.5 / OVERIGE GEBIEDEN 
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Geuzenveld Zuid is opgedeeld in

vier deelgebieden:

• Van Tijenbuurt (Complex 24 en

de middelhoogbouw)

• Bakemabuurt

• Dudokbuurt (inclusief Cort van

der Lindekade)

• Wegener Sleeswijkbuurt

De eerste twee deelgebieden zijn

onderdeel van de eerste fase (tot

2010), de laatste twee zijn tweede

fase gebieden (2010 – 2015). 

In de overige gebieden van Geuzen-

veld Zuid wordt in de bebouwing

nauwelijks ingegrepen. Hier richt

de vernieuwing zich op het sociale

programma en verbeteringen in de

onbebouwde ruimte.

De vernieuwing van de deelgebie-

den vindt plaats in fasen. Dit heeft

meerdere redenen. Ten eerste is 

het niet mogelijk de hele buurt in

een keer aan te pakken. Dit zou 

leiden tot te veel bouwactiviteiten

en grote stromen van bouwverkeer,

wat een nadelige invloed kan heb-

ben op de leefbaarheid in de buurt.

Ten tweede is het niet mogelijk 

alle huishoudens gelijktijdig te 

herhuisvesten. Ten derde bepaalt

de technische staat van de woningen

in sterke mate het moment van de

aanpak. En ten slotte wordt het

principe ‘eerst bouwen, dan slopen’

als uitgangspunt gehanteerd.

Na vaststelling van het vernieuwings-

plan, wordt voor ieder gebied een

uitwerkingsplan opgesteld. Op basis

van een uitwerkingsplan worden ver-

volgens uitvoeringsplannen opgesteld,

die gefaseerd uitgevoerd worden.

Het opstellen van een uitwerkings-

plan duurt ongeveer negen maanden.

Bij de start van het opstellen van

een uitvoeringsplan kan eveneens

begonnen worden met de herhuis-

vesting van bewoners. Hieraan voor-

afgaand dienen bewoners uiteraard

geïnformeerd te worden over hun

rechten en plichten en dient een

huisbezoek plaats te vinden om de

herhuisvestingwensen van bewoners

in beeld te brengen.

47

DEEL 5 / HET PROCES

5.1 / PLANNING EN FASERING IN DEELGEBIEDEN

5.1.1 / Van Tijenbuurt
Complex 24 (laagbouw) / Er

is inmiddels begonnen met de start

van het uitwerkingsplan voor de

laagbouw in de Van Tijenbuurt. Een

groot deel van de woningen is

inmiddels gerenoveerd. Over een

aantal woningen bestaat nog dis-

cussie. Het gaat om de sloop van

12 kopwoningen en 24 galerijwo-

ningen. Het opstellen van het uit-

werkingsplan gebeurt in overleg

met de betrokken bewoners, waarbij

sloop-nieuwbouwvoorstellen en her-

huisvestingmogelijkheden worden

besproken.

In 2005 kan met de uitvoering

gestart worden. 

De middelhoogbouw /

Na vaststelling van het vernieuw-

ingsplan wordt voor de middelhoog-

bouw in Van Tijen Noord gestart

met een uitwerkingsplan. De bouw-

en woontechnische kwaliteit van de

woningen is reden tot snel ingrij-

pen. Bewoners van het gebied heb-

ben op basis hiervan al eerder een

verzoek ingediend om de status van

stadsvernieuwingsurgent te krijgen.

Een eerder gemaakt renovatieplan

is niet doorgegaan.

Het is de bedoeling te starten met

herontwikkeling van het gebied

langs de Troelstralaan. De bebou-

wing hier wordt dichter dan het was

en is dus geschikt voor de herhuis-

vesting van bewoners. Een

enquête onder de bewoners zal

moeten uitwijzen hoeveel bewoners

willen terugkeren in de nieuwbouw.

Een deel van het huidige com-

plex kan dan als wisselwo-

ning dienst doen.

De herhuisvesting kan

vanaf 2005 plaatsvin-

den. De oplevering van de

nieuwe woningen is gepland

tussen 2006 en 2010.
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Naast de uitwerkingsplannen voor

de deelgebieden, wordt er een apart

uitwerkingsplan opgesteld voor de

vernieuwingsgebieden Buurt 5 en

Geuzenveld Zuid samen. Dit ‘Plan

onbebouwde ruimte’ geeft richtlij-

nen voor de structuur en de inrich-

ting van de openbare ruimte. Het

gaat ook in op de relatie tussen

openbare ruimte en bebouwing. Er

zal onder andere aandacht besteed

worden aan:

• de groen- en waterstructuur,

• verkeersafwikkeling,

• het netwerk van verblijfsruimten,

• karakter, kwaliteit en inrichting

van binnenterreinen,

• de reconstructie van straten,

• eventuele veranderingen in de

verkeerssituatie,

• de organisatie van het parkeren,

• het materiaalgebruik,

• de herinrichting openbare ruimte

(in fasen),

• het beheer en onderhoud van de

openbare ruimte.

Het Plan Onbebouwde Ruimte zorgt

voor de samenhang en kwaliteit van

de ontwikkeling van de openbare

ruimte in Geuzenveld Zuid en Buurt 5.

Met dit plan wordt in 2003 gestart.

De verschillende uitwerkingplannen

zullen aan dit plan getoetst worden.

48

5.1.2 / Bakemabuurt (buurt 8)

5.1.3 / Dudokbuurt
Deze buurt is onderdeel van de

tweede fase van de vernieuwing

(2010 – 2015). Voor de buurt

wordt in 2007 gestart met een

uitwerkingsplan. Onderdeel

van dit vernieuwingsge-

bied is onder andere de

ontwikkeling van een

zorgsteunpunt. Hierbij wordt een

zorgaanbieder betrokken. Omdat

het zorgsteunpunt is gepland in de

tweede fase, is het mogelijk dat

hiervoor eerst een tijdelijke oplos-

sing gezocht moet worden. Er moet

gekeken worden of de huidige

accommodatie van de moskee en

het tienercentrum voor de komende

periode geschikt blijft.

Cort van der Lindenkade 

De 58 bejaardenwoningen van com-

plex 36 worden gesloopt. Hiervoor

in de plaats kunnen een zelfde aan-

tal eengezinswoningen terugge-

bouwd worden. Tot 2010 is geen

sloop voorzien. Herhuisvesting van

bewoners vindt niet voor 2010

plaats.

5.1.4 / Wegener Sleeswijk 

Noord en Zuid
Deze buurt is onderdeel 

van de tweede fase 

van de vernieuwing

(2010 – 2015). Voor de

buurt wordt in 2008

gestart met een uitwerkings-

plan. Uitvoering is gepland tussen

2010 en 2015.

5.1.5 / Andere vernieuwings-

projecten
Buiten de deelgebieden is nog 

een stedelijk vernieuwingsproject

gepland: de Dudokhaken. De Dudok-

haken blijven behouden. Langs de

Nolenstraat is ruimte voor woning-

bouw. Hierdoor kan het principe

‘eerst bouwen, dan slopen’ gehan-

teerd worden. Voor dit gebied wordt

geen uitwerkingsplan opgesteld. 

Dit heeft te maken met het relatief

beperkte aantal woningen dat

gebouwd gaat worden, de wens 

om snel tot bouwen over te gaan 

en de duidelijkheid over de steden-

bouwkundige invulling. Op basis

van het vernieuwingsplan worden

een schetsontwerp, voorlopig 

ontwerp en definitief ontwerp 

opgesteld. Hierbij worden 

omwonenden betrokken.

Oplevering van de woningen

is gepland in 2006.

5.1.6 / Plan Onbebouwde Ruimte

In de Bakemabuurt wordt gestart

met het opstellen van een uitwer-

kingsplan. De bouw- en woontech-

nische kwaliteit van de woningen

maken het wenselijk hier snel te

starten.

Het uitwerkingsplan betreft de

Bakemabuurt zelf en een deel van

het Eendrachtspark. In het

Eendrachtspark ontstaat, mede

door verplaatsing van de

Timotheusschool naar de

Bakemabuurt en de sloop van de

personeelsflat van Tabitha, ruimte

voor woningbouw. Tabitha en de

Timotheusschool worden daarom

nauw betrokken bij het opstellen

van het uitwerkingsplan.

Daarnaast is de Bakemabuurt aan-

gemeld voor Europan 7, een inter-

nationale prijsvraag voor jonge

architecten. In september 2003

ontstaat duidelijkheid over de inge-

diende ontwerpen en in december

wordt de winnaar bekend gemaakt

door de Europan jury. Far West en

het stadsdeel hebben een intentieo-

vereenkomst gesloten met de

Stichting Europan, voor wat betreft

de realisatie van het winnende ont-

werp.

Op basis van het principe ‘eerst

bouwen, dan slopen’, zou eerst

gestart moeten worden met woning-

bouw in het Eendrachtspark. Verder

kan onderzocht worden of de loca-

ties waar de bebouwing dichter

wordt dan voorheen, als eerste her-

ontwikkeld kunnen worden om de

herhuisvesting te starten.

De herhuisvesting van bewoners

loopt vanaf 2004 tot 2007. De

oplevering van de woningen is

gepland tussen 2006 en 2009.
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principe worden toegepast. In de

beginfase zal een hoger percentage

sociale woningen worden gebouwd.

De vernieuwing start op locaties

waar de dichtheid van de bebouwing

verhoogd wordt. Hierdoor kunnen

met een beperkte sloopopgave 

veel nieuwbouwwoningen gebouwd

worden.

Herhuisvesting Ondernemers /

In het Sociaal Plan ParkStad zijn

geen afspraken gemaakt voor de

herhuisvesting van ondernemers.

Verhuurders van bedrijfspanden 

zullen met de huurders moeten

overleggen over de beëindiging 

van huurcontracten. Een aanbod

van vervangende huisvesting en

financiële compensatie zou onder-

deel van de onderhandelingen 

kunnen zijn.

Bij het opstellen van de uitwer-

kingsplannen wordt de toepassing

van het principe ‘eerst bouwen, 

dan slopen’ voor ondernemers

nader onderzocht. Als dat niet

mogelijk is wordt gekeken of tijde-

lijke huisvesting kan worden aan-

geboden, met de mogelijkheid tot

terugkeer in de nieuwbouw.

5.2 / SOCIAAL PLAN EN HERHUISVESTING 

De bewoners / Bij de vernieuwing

van Geuzenveld Zuid zullen veel

bewoners moeten verhuizen. Uit

onderzoek blijkt dat met name in

de middelhoogbouw ook veel bewo-

ners willen verhuizen; niet

alleen binnen de buurt

maar ook binnen het

stadsdeel of naar andere

stadsdelen.

Herhuisvesting van bewo-

ners vindt plaats volgens de

afspraken gemaakt in het Sociaal

Plan ParkStad. Hierin zijn onder

andere afspraken gemaakt over:

• voorrangsregels bij 

herhuisvesting

• verhuiskosten-

vergoeding

• begeleiding door 

de woningcorporatie

• huurgewenning

Verder is ook in het Sociaal Plan

ParkStad afgesproken dat alle

bewoners de mogelijkheid moeten

hebben om binnen de Westelijke

Tuinsteden te kunnen terugkeren.

Binnen Geuzenveld Zuid is een

belangrijk deel van de vernieuwing

gericht op de versterking van het

woon- en zorgaanbod voor ouderen

die op dit moment in de buurt wonen.

Bij de vernieuwingsopgave zal maxi-

maal worden ingezet op het her-

huisvesten van deze groep. Te denken

valt hierbij aan extra begeleiding

vanuit de woningcorporaties bij het

zoeken naar een andere woning en

een verhuis- en klussendienst.

De opgave / Het streven is om zo

veel mogelijk bewoners die daar

behoefte aan hebben, te laten terug-

keren in de buurt. Dat kan naar een

bestaande woning of naar een nieuw-

bouwwoning. Gesloopte woningen

worden echter nieuw teruggebouwd

in een verhouding 23% sociale

woningbouw en 77% duurdere huur-

en koopwoningen. Hierdoor kunnen

niet alle huishoudens terugkeren in

de oude buurt.

Tot 2015 worden er in Geuzenveld

Zuid ongeveer 2000 woningen

gesloopt. Dat betekent dat er

gemiddeld genomen 200 verhuizin-

gen per jaar plaatst gaan vinden.

Uit de gegevens van Bureau

Parkstad blijkt dat ongeveer 30%

van deze huishoudens vertrekt uit

het stadsdeel naar elders. Van de

overblijvende 140 woningzoeken-

den die binnen het stadsdeel blij-

ven, behoort 60%, ofwel ongeveer

85 kandidaten, tot de groep van

huishoudens die in aanmerking

komen voor huursubsidie. De ver-

wachting is dat er jaarlijks ongeveer

40 woningen in Geuzenveld Zuid

beschikbaar komen voor deze doel-

groep. Uitgaande van deze cijfers is

het mogelijk ongeveer de helft van

de bewoners vervangende woon-

ruimte in de buurt te bieden.

Binnen het stadsdeel komen jaar-

lijks door mutatie ongeveer 330

woningen vrij. Dat is ruim voldoen-

de om de overige bewoners jaarlijks

te herhuisvesten.

Van 2004 tot 2006 wordt in de

Geuzenbaan, Geuzentuinen en

Buurt 9 gestart met de bouw van

660 woningen. Hiervan is een groot

aantal bedoeld voor de marktsector

(koopwoningen), ze bieden daarmee

herhuisvestingmogelijkheden voor

de huishoudens die niet in aan-

merking komen voor een sociale

huurwoning.

Een probleem in Geuzenveld Zuid

is dat er geen grote locaties beschik-

baar zijn voor het principe: ‘eerst

bouwen, dan slopen’. Om toch zoveel

mogelijk aan dit principe tegemoet

te komen worden de volgende uit-

gangspunten gehanteerd bij de ver-

nieuwing van Geuzenveld Zuid:

er wordt gebouwd op de locaties

waar herhuisvesting al loopt of niet

aan de orde is, zoals complex 24

en de Dudokhaken.

In de middelhoogbouw van Complex

24 is door bewoners aangedrongen

op sloop. De planvorming en herhuis-

vesting voor dit complex zal voortva-

rend opgepakt worden. Getracht zal

worden de peildatum naar voren te

halen, opdat de herhuisvesting zo

snel mogelijk van start kan gaan.

Voor bewoners die willen terugkeren

in de nieuwbouw kan een deel van

het complex als wisselwoning worden

gebruikt. Het is namelijk niet in de

eerste uitvoeringsfase opgenomen.

Ook voor de Bakemabuurt kan dit
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5.3 / BEHEER, LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID

Inleiding / De stedelijke vernieuw-

ing vraagt om een gedegen aanpak

van het beheer van de (semi)-open-

bare ruimte, zowel vóór als tijdens

de uitvoering. Dit geldt ook voor

vastgoed zoals: woningen, winkels,

scholen, bedrijven en andere voor-

zieningen. Het doel is om de buurten

leefbaar, veilig en bereikbaar te

houden.

Bij elk uitwerkingsplan wordt een

interim-beheerplan opgesteld dat

op hoofdlijnen de problemen en bij-

behorende maatregelen beschrijft.

Daarnaast is er aandacht voor de

organisatie en eventuele financiële

consequenties.

De problemen en bijbehorende

maatregelen zijn afhankelijk van de

fase waarin de stedelijke vernieuw-

ing zich bevind. Het beheer van de

vernieuwing is op te delen in drie

fasen:

• vóór start uitvoering

Deze fase bestaat uit een voor-

fase en de aanloopfase tot de

daadwerkelijk sloop.

De voorfase is de periode van

ongeveer 3-4 jaar voor het afge-

ven van de sloopvergunning.

Kenmerk: onduidelijkheid voor

alle doelgroepen (bewoners, win-

keliers, scholen en bedrijven,

maar ook voor de corporaties en

het stadsdeel). In deze periode

vindt het reguliere beheer

plaats. Indien noodzakelijk zal er

extra aandacht aan de leefbaar-

heid besteed worden, bijvoor-

beeld in de vorm van buurtacti-

viteiten.

De aanloopfase loopt vanaf onge-

veer anderhalf tot twee jaar voor-

dat daadwerkelijk gesloopt/gere-

noveerd gaat worden. Kenmerk:

veel verhuisbewegingen, toena-

me grofvuil op straat en verschil

in normen tussen de oude en

nieuwe (tijdelijke) bewoners/win-

keliers.

• uitvoeringsfase

Deze fase behelst de sloop/reno-

vatie en nieuwbouw van woningen,

bedrijven en scholen. Verder valt

ook de herinrichting van de

openbare ruimte (verhardingen,

groen, water en speelplek-

ken) in deze fase. Kenmerk:

bouwoverlast en bereikbaarheids-

problemen.

• direct na uitvoering

Deze fase markeert het

einde van de uitvoe-

ring en een overgang

naar het reguliere

beheer. Kenmerk:

bereikbaarheidsproblemen

bij verhuizingen, het vernielin-

gen van gereedgekomen bouw-

werken en openbare ruimte,

zoals nieuw straatmeubilair.
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De problematiek van fysiek

en sociaal beheer tijdens

de vernieuwings-

activiteiten is te verdelen

in zes hoofdthema’s:

Bereikbaarheid / Vooral oude-

ren ondervinden hinder ten tijde

van de uitvoering, dit is

vaak moeilijk te voorko-

men. Ook winkels, bedrij-

ven en nood- en hulp-

diensten hebben er last

van. Omleidingen dienen

goed bereikbaar te blijven. Controle

op de begaanbaarheid van de

omleidingen is een vereiste.

Leefbaarheid / Door een toena-

me van tijdelijke verhuur en verhui-

zingen nemen het zwerfvuil, grof-

vuil en huisvuil toe. Er is een toe-

name van vervuiling en verloedering

van de woonomgeving door onver-

schilligheid. Het interim-beheerplan

dat in de uitwerkingsplannen tot

uiting komt, schrijft extra beheer-

maatregelen voor. Leegstand dient

waar mogelijk vermeden te worden.

Veiligheid / Zowel de objectieve

veiligheid als subjectieve veiligheid

komt onder druk te staan.

Vernielingen, graffiti en ander klein

crimineel gedrag is hier de oorzaak

van. Alle ontwerpen van de openba-

re ruimte en woningen zullen wor-

den voorgelegd aan deskundigen op

het gebied van het politie keurmerk

Veilig Wonen.

Communicatie / Communicatie

gaat ook over de werkzaamheden en

de vertragingen. De verschillende

partijen hebben het recht om te

weten waarom vertragingen zijn

opgelopen. Goede communicatie

versterkt ook het draagvlak.

Handhaving / Met name rond

bouwoverlast: materiaalresten die

niet opgeruimd worden en onduide-

lijkheid over wie de verantwoorde-

lijke vervuiler is. Extra handhaving

is dan nodig.

Sociale cohesie / Er vindt een

toename plaats van tijdelijke ver-

huur en verhuizingen. Dit heeft

gevolgen voor de sociale onveilig-

heid, je kent je buren niet meer.

Versterking van de sociale cohesie

wordt bereikt door gedeelde taal,

herkenning van elkaar, normen en

waarden, verantwoordelijkheidsge-

voel voor de omgeving.

Verschillende projecten zullen hier-

omtrent worden opgestart.

In het vervolgtraject wordt per fase

elk thema belicht en worden de

verschillende typen maatregelen

uitgewerkt.
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5.3.1 / Beheer en leefbaarheid

tijdens de uitvoering

De maatregelen die hiervoor zijn

beschreven, worden getroffen vanaf

de start van de bouwwerkzaam-

heden. Maar ook tot deze periode is

het van het grootste belang het

beheer in Geuzenveld Zuid op een

leefbaar niveau te houden. De peri-

ode voor de bouwwerkzaamheden,

waarin nog niet precies duidelijk is

wat er gaat gebeuren, geeft veel

onzekerheid bij bewoners. Het

gevaar is dat mensen hierop reage-

ren met onverschilligheid.

Zoals de bewoners gewend zijn,

wordt in deze periode het reguliere

beheer van zowel de woningen als

de openbare ruimte voortgezet. 

Om de leefbaarheid op peil te 

houden, kan het nodig zijn dit

reguliere beheer aan te vullen met

extra maatregelen. Het integrale

leefbaarheids- en veiligheidsplan

geeft ook voor de korte termijn 

de belangrijkste zaken weer. 

Dit zijn onder andere:

• de aanpak van jeugdoverlast,

• het verbeteren van de verkeers-

veiligheid,

• het verbeteren van het samen-

leven van verschillende bevol-

kingsgroepen.

Steunpunt / Het Steunpunt

Leefbaarheid & Veiligheid coördineert

de verschillende maatregelen en is

verantwoordelijk voor een integrale

aanpak van zowel fysiek als sociaal

beheer. Vanuit het steunpunt kan

aandacht besteed worden aan de leef-

baarheid van het gebied, de woningen

en de leefbaarheid voor de bewoners. 

Organisatie en financiën /

Om het interim-beheer te laten 

slagen moeten het stadsdeel en de

consortia van woningverenigingen

nauw samenwerken. Voorlichting

van en communicatie met de diver-

se doelgroepen is daarbij een ver-

eiste. Zie hiervoor paragraaf 4.4.

Er zijn diverse partijen binnen het

stadsdeel en de consortia bij de

uitvoering van het interim beheer

betrokken. Het gaat hierbij om

onderhoudmedewerkers, projectleiders

uitvoering, maar ook de medewerkers

met een sociale achtergrond. Er zal

zoveel mogelijk aansluiting gezocht

worden bij de bestaande overleggen.

Eén van de aandachtspunten is de

invulling van de Steunpunten. Inzet

van menskracht en de organisatie-

structuur moet aansluiten op de te

nemen maatregelen.

Het interim-beheer kan niet gefi-

nancierd worden uit budgetten van

regulier beheer. Het stadsdeel en

de consortia zullen daarom extra

personeel en extra financiële

middelen beschikbaar moeten stel-

len om het doel te bereiken. Ook

moeten er afspraken gemaakt worden

over wie welke kosten op zich neemt.

Vervolg / In het vervolgtraject zal

in eerste instantie meer zicht op

organisatie, taken en verantwoorde-

lijkheden en financiën (globale

begroting) moeten komen. Hierna

kan voor de velden die als eerste in

uitvoering gaan een interim-beheer-

plan per veld geschreven worden.

Hierin wordt dan de specifieke pro-

blematen voor die situatie beschre-

ven en de te nemen maatregelen.

Ook de daadwerkelijke organisatie

wordt dan uitgewerkt en de financi-

ële consequenties doorberekend.

5.3.2 / Beheer, leefbaarheid en

veiligheid op korte termijn
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De vernieuwing van Geuzenveld

Zuid heeft als doel het verbeteren

van het woon-, leef- en onderne-

mingsklimaat. De projectgroep

kreeg de opdracht een plan te ont-

wikkelen dat toekomstgericht is én

kan rekenen op een breed draagvlak.

Voor het slagen van de vernieuwing

is het essentieel dat zo veel mogelijk

bewoners, ondernemers, maatschap-

pelijke instellingen en organisaties

zich kunnen herkennen in het plan. 

Daarom zijn vanaf de start van de

planontwikkeling belanghebbenden

geïnformeerd over de vernieuwing en

betrokken bij de planvorming. Het

resultaat van deze communicatie-

aanpak is een vernieuwingsplan dat

gaandeweg is aangepast en ver-

beterd. 

Informatie / Door open en struc-

tureel te informeren is getracht

belanghebbenden enthousiast te

maken voor de vernieuwing en uit

te nodigen om te participeren in de

planvorming. Hiervoor zijn verschil-

lende middelen ingezet:

• projectkrant 

• website

• informatiebijeenkomsten en pre-

sentaties

• projectbureau als informatiepunt

Vier maal verscheen de huis-aan-

huis verspreide Geuzenveld Zuid-

krant. Voor tussentijdsnieuws is

gebruik gemaakt van herkenbare

Ingezonden Mededelingen in de

lokale kranten. De website

‘www.geuzenveldzuid.nl’ is daarnaast

vanaf eind februari als 24 uur toe-

gankelijke informatiebron ingezet. 

Mondelinge informatieoverdracht is

een effectieve manier om bewoners-

groepen te bereiken. Bovendien 

verkleint het de afstand tussen

plannenmakers en belanghebben-

den. Diverse bijeenkomsten zijn

daarom georganiseerd. Hiervoor is

gebruik gemaakt van bestaande

intermediaire kanalen bij het stads-

deel en de consortia zoals bewo-

nerscommissies, stichting

Buurtbelangen en TINT.

Presentaties zijn onder andere

gegeven bij Marokkaanse en Turkse

verenigingen en de ouderenhuiska-

mer De Brug. Na afronding van het

vernieuwingsplan is een inloopmid-

dag op de steunpunten en een

bewonersinformatiemarkt gepland.

Het projectbureau Geuzenveld Zuid

is het centrale informatiepunt. Hier

worden vragen behandeld en waar

nodig doorgespeeld. Gezien de

binnenkomende telefoontjes, e-mails

en post weten belanghebbenden

het projectbureau goed te vinden.

Participatie /

In de vernieuwingsplanfase is voor

de participatie het consultatiemo-

del gehanteerd. Hierbij worden

belanghebbenden gevraagd mee te

denken over de aanpak en worden

(deel)plannen bij hen getoetst. 

Voor de bewonersparticipatie is een

‘klankbordgroep’ in het leven geroe-

pen, die vijf maal bij elkaar kwam.

Deze bewonersgroep startte met

een wandeling door de wijk waarbij

zwakke en sterke punten van de

wijk in kaart werden gebracht. De

punten werden toegevoegd aan de

uitkomsten van eerdere onderzoe-

ken. Aan de hand van deze lijst en

verbetersuggesties ging de project-

groep aan de slag. In de volgende

bijeenkomsten is achtereenvolgens

over de stedenbouwkundige opzet,

het sociaal-economisch programma

en het fysieke programma gediscus-

sieerd. De inbreng van deelnemers

was tijdens de bijeenkomsten kri-

tisch en opbouwend. 

Om de plannen onder een bredere

groep bewoners te toetsen zijn extra

consultatiebijeenkomsten georgani-

seerd. De bijeenkomsten waren spe-

ciaal voor ouderen en Turkse en

Marokkaanse mannen en vrouwen.

Tevens is gestart met de vorming

van een jongerenpanel.

Tot slot zijn de plannen voorgelegd

aan ondernemers en vertegenwoor-

digers van instellingen, waaronder

de zorginstellingen en schoolbesturen 

Uitwerkingsfase /

In de uitwerkingsfasen zullen de

Geuzenveld Zuid-krant en de website

opnieuw worden ingezet. Daarnaast

blijft mondelinge informatie over-

dracht een van de communicatie-

peilers. Van de Steunpunten

Leefbaarheid en Veiligheid wordt

bovendien gebruik gemaakt om

bewoners in de eigen buurten van

informatie te kunnen voorzien.

Het consultatiemodel is ook in deze

fase uitgangspunt. Per uitwerkings-

gebied bekijkt de projectgroep de

mogelijkheden van verdergaande

participatievormen. Gedacht kan

worden aan bijvoorbeeld deelname

aan architectenworkshops of ont-

werpteams inrichting openbare

ruimte en beheer.

Bewonerscommissies van betreffende

woningcomplexen spelen hierbij

een belangrijke rol. 

Het jongerenpanel zal in samen-

spraak met de jongeren verder

gestalte krijgen. Tevens zal de 

projectgroep in gesprek blijven en

samenwerken met buurtorganisaties.

5.4 / COMMUNICATIE
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Er wordt op verschillende manieren met bewoners gecommuniceerd

BINNEN GVZUID 12 kopie  04-06-2003  10:11  Pagina 54



COLOFON

Het vernieuwingsplan Geuzenveld Zuid is opgesteld in opdracht van 

stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en de consortia van 

woningcorporaties Far West en Prospect Amsterdam.

Tekst en redactie

Projectgroep Geuzenveld Zuid

Ben Lange Tekst

Eindredactie

Y. Parodi

P. Westgeest

Fotografie

Fototone.nl

Dick Duyves

Must

CO3, Irma Bannenberg

Kaartmateriaal

Stedenbouwkundig ontwerp: Must

Overzichtskaart omslag: Studio Zest

Ontwerp

CO3, Irma Bannenberg

(ib@co3.org)

Druk

Teunissen

Oplage 

500

juni 2003

Projectbureau Geuzenveld Zuid

Postbus 67018

1067JA Amsterdam

020 - 889 84 45 

info@geuzenveldzuid.nl

www.geuzenveldzuid.nl

56

BINNEN GVZUID 12 kopie  04-06-2003  10:11  Pagina 56


