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Slotermeer Zuid
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Dit is het stedelijk vernieuwingsplan voor het gebied dat bekend staat als
Slotermeer Zuid, in het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Het onderdeel
Slotermeer Zuid is een lang rechthoekig gebied, dat wordt begrensd door
de Burgermeester van Tienhovengracht in het noorden, de Slotermeerlaan
in het westen, de Burgemeester Röellstraat in het zuiden en de spoorbaan
in het oosten. Het staat bekend als een woongebied met een echt tuinste-
delijk karakter; open, groen en met veel water.
Slotermeer Zuid wordt vergezeld door twee naburige plannen, die gelijktijdig
zijn gemaakt: de vernieuwingsplannen Slotermeer Noordoever en Slotermeer
Noord. Gedrieën beslaan zij het grootste deel van Slotermeer. Vanwege
nieuwe inzichten is het concept-vernieuwingsplan Noordoever ingetrokken
en zal in een later stadium een nieuw plan voor dit gebied worden gemaakt.
De vast te stellen Structuurvisie Amsterdam vormt hiervoor een belangrijk
kader. In Slotermeer Zuid staat de komende jaren veel te gebeuren. Dit ver-
nieuwingsplan laat zien waarom ingrepen noodzakelijk zijn, welke ingrepen
worden voorzien en wat het beoogde eindresultaat zal worden.
Anders dan weleens wordt gedacht gaat een vernieuwingsplan niet alleen over
woningen. Het hoofddoel is het integraal verbeteren van de woon-, werk- en
leefsituatie in Slotermeer Zuid. Onder het motto ‘Vooruitkomen in Slotermeer’
gaat het vernieuwingsplan daarom ook over het aanpakken van de sociaal-
economische situatie, de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen, de
veiligheid op straat, een goed aanbod van voorzieningen, het renoveren - en
waar nodig vervangen - van woningen en een goede huisvesting. Kortom, het
gaat over de aantrekkelijkheid van de buurt in al zijn facetten.

Introductie
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Leeswijzer
Het vernieuwingsplan heeft de volgende opbouw. In het eerstvolgende
hoofdstuk wordt de vernieuwingsopgave voor Slotermeer Zuid beschreven.
Die opgave is als een munt met twee kanten. Met aan de ene zijde een ana-
lyse van de huidige kwaliteiten en problemen van Slotermeer Zuid en aan de
andere zijde een visie op het resultaat van de vernieuwing. Kortom, hoe is
de situatie nu en hoe is deze na afloop van de vernieuwing?
Op basis van die opgave wordt in hoofdstuk 3 het vernieuwingsprogramma
beschreven. Eigenlijk is dit hoofdstuk het ‘plan’ voor Slotermeer Zuid; wat
gaat er de komende jaren concreet gebeuren op sociaal-economisch ge-
bied, qua wonen en in de openbare ruimte.
Om het vernieuwingsprogramma te laten slagen, geldt een aantal rand-
voorwaarden, waaraan moet zijn voldaan. Die randvoorwaarden staan op-
gesomd in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft hoe de verdere vernieuwing
qua organisatie, participatie en planning de komende jaren gestalte zal krij-
gen. In dit hoofdstuk wordt ook een terugmelding gegeven van de reacties
op de vernieuwingsvoorstellen tijdens de buurtbijeenkomsten van maart en
april 2009. Hoofdstuk 6, tot slot, gaat over de financiële haalbaarheid van
het plan.

De professionele lezer zal opmerken dat de klassieke ‘vernieuwingspijlers’
sociaal, economisch en fysiek ook in dit plan zitten. Maar in Slotermeer Zuid
zijn de sociale en de economische aspecten zo met elkaar verknoopt, dat zij
steeds in één adem worden beschreven.
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Slotermeer is onderdeel van Nieuw West. Binnen Nieuw West heeft Sloter-
meer een aantal bijzondere kwaliteiten. De groene tuinstedelijke opzet en
de nabijheid van Westpoort (inclusief station Sloterdijk). De ontspanning
aan de Noordoever van de Sloterplas en een levendig Plein ‘40-‘45 met
winkels en een grote variëteit aan (culturele) activiteiten. Het grote aantal
grondgebonden woningen, maar ook het Van Eesterenmuseum. Slotermeer
is met openbaar vervoer en de auto goed bereikbaar.
Slotermeer is ook over 10-15 jaar een tuinstedelijk woongebied. Het is in
Amsterdam een bijzonder woongebied omdat het ruim van opzet is en veel
groen heeft. Het woningbestand is kwalitatief goed en gevarieerd. Er zijn
bijzondere functies, namelijk het winkelgebied Plein ‘40-‘45 en sport en re-
creatie aan de Sloterplas.
In Slotermeer wonen veel huishoudens met kinderen, maar ook jonge alleen-
staanden en ouderen. Slotermeer kenmerkt zich door het grote aantal
grondgebonden woningen. De woonomgeving is hierop aangepast. Er
zijn speelplekken voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Voor
ouderen zijn in de periode 2010-2020 enkele bijzondere woonvoorzieningen
gebouwd. Het gevarieerde en gedifferentieerde woningaanbod borgt het
maken van een wooncarrière in Slotermeer. Dit wordt nog versterkt doordat
er een grote mate van keuzemogelijkheid is om een woning te kopen, te
huren of vormen daar tussenin.
Jonge alleenstaanden en huishoudens met kinderen kiezen voor Slotermeer
omdat er sprake is van ‘actief wonen’*. Er worden veel en in grote variëteit
activiteiten georganiseerd door en voor bewoners, waarbij stadsdeel en
corporaties faciliteren. Sport en spel nemen hier een prominente plaats in.
Een onderdeel van ‘actief wonen’ is het werken met een aanpak per buurt
om rommel en overlast te voorkomen.

Er zijn veel voorzieningen, met name winkels, markt en cultuur op Plein ‘40-‘45,

moderne vormen van sport en recreatie aan de Sloterplas. Een variëteit aan
winkels, bedrijvigheid en dienstverlening aan De Vlugtlaan, dat een bij-
zondere boulevard is in het Van Eesterenmuseum. Aan deze boulevard en
in de winkelstrips is ruimte om kleinschalige bedrijvigheid te starten. Kleine
winkelstrips zijn ontmoetingsplekken vanwege het gecombineerde aanbod
van eerste levensbehoeften zoals boodschappen en zorg.
Slotermeer is onderscheidend door haar woonkwaliteit, het groen, de voor-
zieningen en het museum. Maar ook door de ligging en de goede bereik-
baarheid. Zowel Schiphol als Westpoort en Sloterdijk zijn uitstekend
bereikbaar en bieden inwoners veel arbeidsmogelijkheden. Slotermeer
heeft, in samenhang met Nieuw West, uitstekende onderwijsvoorzieningen
in het basis en voortgezet onderwijs, dus van VMBO tot VWO. Alle scholen zijn
vernieuwd of opgeknapt en verbreed met buurtfuncties. In Slotermeer (en
Nieuw West) bestaat een uitgebreid netwerk en bedrijvigheid voor diensten
waardoor (nagenoeg) iedereen op zijn of haar eigen niveau meedoet in de
maatschappij.
De inwoners van Slotermeer werken of zijn op een andere manier actief.
Slotermeer beschikt over een fijnmazig instrumentarium van dienstverlenings-
activiteiten in de buurt, arbeidsbemiddeling, scholing op de werkplek, klein-
schalige bedrijvigheid in de buurt, coachen van ondernemers in Slotermeer en
bemiddeling en begeleiding van stageplekken in Slotermeer, maar ook bij
bedrijven op Schiphol en in de Haven. Slotermeer is hiermee al jaren kop-
loper in Nieuw West.
De inspanningen voor onderwijs, werk en activering en wonen leiden er toe
dat Slotermeer binnen de Amsterdamse wijken een middenmoter is. Door
scherp in te zetten op energiezuinige woningen blijven de woonlasten beperkt.
In sommige gevallen is er zelfs ruimte ontstaan voor meer woonkwaliteit
zonder verhoging van de woonlasten. Gelijktijdig worden de milieudoelen
ruim gehaald. Er is een open, dynamische en productieve samenwerking
tussen alle betrokkenen. De formule van ‘permanent gesprek’ heeft hieraan
een belangrijke bijdrage geleverd en functioneert nog steeds.

* ‘actief wonen’ is de metafoor voor gedrag en houding van bewoners, zij doen actief

mee. Het gaat dan om activiteiten in de buurt, straat of complex; ze doen mee aan

participatie, sport, etc.
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Vernieuwingsplan Slotermeer Zuid
tegen de achtergrond van overkoepelende besluiten

8

Het vernieuwingsplan voor Slotermeer Zuid werd vooraf gegaan
door een serie van besluiten, die samen het belangrijkste beleidskader
vormen voor dit vernieuwingsplan.

2000
Het ontwikkelingsplan Richting Parkstad (RPS) 2015 vormt de basis voor
alle vernieuwingsplannen in Nieuw West. De drie vernieuwingsplannen
in Slotermeer, waar Slotermeer Zuid er één van is, zijn de laatste in die
reeks. In de RPS 2015 werd onderscheid gemaakt in drie pijlers onder
de vernieuwing: de sociale, de fysieke en de economische pijler. De na-
druk lag toen nog op de fysieke pijler en de regierol van de overheid.

2007
In 2005 werd de vernieuwingsoperatie tussentijds geëvalueerd. Hoewel
in veel opzichten succesvol, bleek bijstelling van de koers toch nood-
zakelijk. In 2007 kwam er daarom een Herziening Richting Parkstad.
Daarin kwam het accent van de vernieuwing meer te liggen op de sociale
en economische pijler van de vernieuwing. Ook werd onderkend dat de
bestaande, zittende bewoners van Nieuw West er door de vernieuwing
aantoonbaar op vooruit moesten gaan, met meer kansen op ontwikkeling
en vooruitgang. In fysiek opzicht propageerde de Herziening RPS meer
variëteit aan nieuwe woonmilieus. Dus niet alleen verstedelijking, maar
ook meer nadruk op groene woonmilieus met laagbouwwoningen.

Medio 2007 lanceerde de Rijksoverheid landelijk de zogenoemde ‘wijk-
aanpak’. Het Ministerie van VROM kwam met het Actieplan Krachtwijken,
waardoor er meer aandacht en geld vrijkwam voor, met name, de sociale
pijler. Tot slot stelde de stadsdeelraad van Geuzenveld Slotermeer in

hetzelfde jaar ook de startnotitie vast waarin besloten werd tot het
maken van vernieuwingsplannen voor Slotermeer.

2008
De genoemde ontwikkelingen in 2007 leidden in 2008 tot een serie van
besluiten, die de vernieuwingsoperatie opnieuw moesten stroomlijnen
en de koerswijziging moesten bekrachtigen. Allereerst ondertekenden
de gemeente en de woningcorporaties de Raamovereenkomst Integrale
Gebiedsontwikkeling Parkstad. Daarin werden de verantwoordelijkheden
van de stadsdelen, de gemeente en de corporaties opnieuw verdeeld.
De corporaties namen de volledige financiële verantwoordelijkheid voor
de fysieke herstructurering van de vernieuwingsgebieden. Als tegen-
prestatie kregen corporaties de vrijheid om uitwerkingsplannen zelf
te optimaliseren (binnen de kaders van het vernieuwingsplan) en zo
hun financiële risico’s te beheersen. De overheid richt zich sindsdien
vooral op de sociale pijler en de beheersaspecten.
Een tastbaar gevolg daarvan was de instelling van het programma
Koers Nieuw West (KNW). Dit gemeentelijk programma heeft tot doel
om in 2015 alle bewoners van Nieuw West, sociaaleconomisch gezien,
op Normaal Amsterdam Peil (NAP) te brengen.

De ambitie is om versneld en geïntensiveerd acties uit te voeren in dit
gebied zodat de positie van de bewoners in dit stadsdeel minimaal op het
niveau komt van de gemiddelde Amsterdammer (NAP = Normaal Amster-
dams Peil). Om deze reden krijgt het stadsdeel de komende tijd extra
steun van de centrale stad om op een aantal punten (goed onderwijs,
toegang tot werk en participatie en een veilige en kansrijke leefomge-
ving) forser in te kunnen zetten.
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Slotermeer Zuid maakt zowel ruimtelijk als qua karakter deel uit van Sloter-
meer en de vernieuwingsopgave van Slotermeer Zuid is daarom goeddeels
dezelfde als voor het grotere gebied in zijn totaliteit.
In de vernieuwingsgebieden Slotermeer Zuid, Noordoever en Slotermeer
Noord staan ongeveer 8.000 woningen en er wonen circa 15.000 inwoners.
Het is het oudste deel van de westelijke tuinsteden en de aanleg ervan vond
plaats in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. De wijk bezit op veel plek-
ken nog het authentieke tuinstadkarakter, zoals de befaamde stedenbouw-
kundige Van Eesteren het ongeveer voor ogen moet hebben gehad. De wijk
wordt nog steeds gewaardeerd om het ruim aanwezige groen, de relatieve
rust, betaalbare woningen en natuurlijk de nabijheid van de Sloterplas.

Behouden versus veranderen
Hoewel Slotermeer onder de arbeiders- en middenklasse aanvankelijk een
gewilde woonbestemming was, begon dat in de jaren ’90 te veranderen.
Vooral jonge gezinnen en beter gesitueerde bewoners trokken langzamer-
hand weg, bijvoorbeeld naar Almere en Purmerend. Vanaf het einde van de
jaren ’90 groeide het besef dat er dringend iets moest gebeuren. De wijk is
bij veel bewoners nog steeds geliefd, maar kreeg steeds meer te kampen
met overlast, onveiligheid en de algehele indruk van een versleten buurt.
Na vijftig jaar is het nodig om de buurt flink onder handen te nemen, het
goede te behouden en te versterken, de knelpunten op te lossen en de wijk
gereed te maken voor de volgende vijftig jaar. Dat vindt eigenlijk iedereen,
maar over de mate van ingrijpen lopen de opvattingen uiteen.

De opgave
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Onder de bewoners zijn met name de jongeren voorstander van verandering,
terwijl veel ouderen liever behouden wat er nu is. Dat dilemma zal later in dit
hoofdstuk ook nog terugkomen. Toch is dit vernieuwingsplan een uiting ge-
worden van de wens tot verandering. Maar wel met de intentie om het
goede te behouden. Voor de lange termijn is de toekomst van Slotermeer
daarmee het best gediend.

Nieuwe impuls
Drie vernieuwingsplannen voor Slotermeer, waaronder dit plan voor Sloter-
meer Zuid, bieden het raamwerk voor een reeks van ingrepen, acties en pro-
jecten die Slotermeer weer een nieuwe jeugd geven. Het gebied heeft een
aantal kwaliteiten die in Amsterdam zeldzaam zijn, zoals de ruimte en het
groen, het flinke aantal laagbouwwoningen, de rust en de Sloterplas. Die
kwaliteiten vormen de kracht van het gebied en deze moeten behouden blij-
ven bij de vernieuwing. Na de vernieuwing zal het groen daarom - waar
nodig - zijn opgeknapt, de openbare ruimte verbeterd en er is een gevari-
eerder aanbod aan woningen voor iedere portemonnee. Slotermeer wordt
daardoor ook weer aantrekkelijk voor hogere inkomens, stijgers binnen het
stadsdeel en voor mensen van buiten. Zo kan er opnieuw een menging van
bevolkingsgroepen ontstaan, met een breder spectrum qua opleiding, ach-
tergrond en inkomen.

Vooruitkomen
De vernieuwing van Slotermeer gaat niet – of niet alleen – om stenen sta-
pelen en het aantrekken van hogere inkomens. Het hoofdmotto is ‘Vooruit-
komen in Slotermeer’. Vooruitkomen betekent dat huidige bewoners van
Slotermeer profijt hebben van de vernieuwingsplannen. Het gaat dan bij-
voorbeeld om wensen of behoeftes van huishoudens die mogelijk worden
gemaakt door de Vernieuwingsplannen, zoals verhuizing naar een grotere
woning of een seniorenwoning. Maar het kan ook gaan om zaken die nodig
zijn om zelfstandig en zo onafhankelijk mogelijk te functioneren in de maat-
schappij zoals bijvoorbeeld met opleiding, werk, stageplaatsen etc. waar-
door mensen een stapje hoger komen op de maatschappelijke ladder.
Voor de huidige bewoners zal de vernieuwing meer kansen, meer perspec-
tief en meer keuze bieden. Het doel van de vernieuwing is sociaal-econo-

mische vooruitgang voor iedereen, meer keuze uit verschillende typen en
kwaliteiten van woningen, een prettiger en veiliger leefomgeving, goede
scholen en meer voorzieningen. Want het gaat goed met de buurt als het
goed gaat met de bewoners. Zo wordt Slotermeer weer een gebied waar be-
woners, ondernemers en anderen van kunnen houden en trots op kunnen zijn.
De corporaties hebben de intentie om bewoners die dat willen terug te laten
keren in de buurt. De programmering van de nieuwbouw en de fasering zal
hierop worden afgestemd.

2.1 Fysiek

In deze beschrijving wordt de opgave van de fysieke pijler in Slotermeer en
Slotermeer Zuid verwoord. Het gaat dus om de kansen en problemen op
het gebied van onder meer het wonen, het leefmilieu, stedenbouw en
groen. Daarbij wordt aan het slot van de analyse ingegaan op bijzon-
dere kenmerken die Slotermeer Zuid onderscheiden van de rest van Slo-
termeer.

2.1.1 Wonen

In Slotermeer staan ongeveer achtduizend woningen, waarvan 65% als so-
ciale huurwoning in bezit is van een woningcorporatie. De meest voorko-
mende typen zijn portieketage woningen en duplexwoningen van net na de
oorlog, toen geld en degelijk bouwmateriaal schaars waren. De bouwtech-
nische kwaliteit is daardoor vaak niet hoog en de woningen zijn over het al-
gemeen klein, terwijl nu juist de meeste vraag uitgaat naar grotere
(gezins-)woningen.
Oudere senioren - autochtone bewoners van het eerste uur - hebben vaak
wel vrede met de woonsituatie vanwege de lage huur. Bovendien is verhui-
zen op hoge leeftijd een ingrijpende gebeurtenis. Maar vooral de jonge ge-
zinnen en de meer draagkrachtigen vinden er steeds minder van hun gading
en vertrekken op den duur uit de buurt. Voor een evenwichtige opbouw van
Slotermeer, de leefbaarheid, het draagvlak voor winkels, scholen en voor-

(lees verder op pag. 14)



Bewoners praten actief mee over de vernieuwing van Slotermeer. In
2008 hebben ruim 1.600 bewoners en ondernemers van zich laten
horen. Dat ging op verschillende manieren: in tien grote buurtbij-
eenkomsten, op een zaterdagmarkt, 1 op 1 gesprekken en in kleine
groepjes. In een inventarisatie werd onderscheid gemaakt in wat
bewoners goed vonden, een matige voldoende en wat zij ronduit
slecht vonden aan de situatie.

Goed
Slotermeer is een gewone, rustige woonwijk, met veel groen, water en
open ruimte. Dat moet ook in de vernieuwing het uitgangspunt blijven.
Veel bewoners geven aan graag in Slotermeer te blijven wonen.
De Sloterplas is een parel in de westelijke tuinsteden. Aan de plas moet
het accent blijven liggen op groen, rust en ruimte, ontmoeten en sporten.
Maar wat meer levendigheid mag zeker wel. Die extra levendigheid, in
de vorm van cultuur, verrassing en dynamiek past het beste bij de Sloter-
plas en aan het Plein ’40-’45.

Voldoende, maar moet verbeteren
Plein ’40-’45 kan nog veel meer een bruisend hart van de wijk worden.
Daarnaast noemen veel bewoners de kwaliteit van onderlinge sociale
contacten als een belangrijk thema. In een aantal buurten staat dat
onder druk, omdat er steeds meer mensen komen die er maar kort
wonen en problemen meenemen. Denk aan dealers, illegale onderhuur,
verslaafden, prostituees, wiettelers. De overheid en de corporaties zouden
hierin sterker moeten ingrijpen.
Er is een sterke behoefte aan meer positieve onderlinge contacten. Dat
loopt nu niet altijd soepel en bewoners vragen om straatgerichte pro-
gramma’s om daarin te helpen. Met name de oudere bewoners zien hun
sociale netwerk snel afnemen, met eenzaamheid tot gevolg. Deze groep
bewoners vraagt om aanbod aan sociale activiteiten en meer professio-
nele zorgdiensten.

De betaalbaarheid van het wonen vinden bewoners erg belangrijk.

Slecht
Het aanbod van de winkels en op de markt in Slotermeer is te eenzijdig
en de presentatie is saai.
De openbare ruimte wordt steeds meer een rotzooi, vooral door afval
op straat en troep in de portieken en rond winkels. Daardoor gaat de
leefbaarheid sterk achteruit. Op een aantal plekken lukt het niet goed
om regels met elkaar af te spreken en elkaar daar ook op aan te spreken.
De kansen van kinderen worden geremd door het feit dat veel kinderen
op school en thuis bijna niet meer in contact komen met autochtone
Nederlandse mensen, taal en gewoontes.

Wat vinden de bewoners van Slotermeer?

13

D
e

o
p

g
a

ve



zieningen is die situatie niet optimaal. Daarom is de stedelijke afspraak ge-
maakt om meer differentiatie van woningen na te streven en het percentage
sociale huur in Nieuw West terug te brengen tot 45 procent.
Bewoners vinden Slotermeer een aantrekkelijke woonomgeving. Veel jon-
geren, gezinnen en sociale ‘stijgers’ (bewoners die een hogere opleiding
verwerven en/of meer gaan verdienen), die nu soms wegtrekken vanwege
de kwaliteit van de woning zouden graag willen blijven wonen in Slotermeer.
Door bestaande woningen te verbeteren, maar vooral door nieuwe wonin-
gen te bouwen blijft Slotermeer voor hen aantrekkelijk om te blijven wonen.
Ja zelfs zo aantrekkelijk, dat ook nieuwe bewoners worden aangetrokken om
in Slotermeer te komen wonen.
Bij ouderen en alleenstaanden is de tevredenheid met de huidige woning
over het algemeen iets groter. Vooral de oudere bewoners hechten aan de
vertrouwde woonomgeving. Daarnaast bestaat vrees voor een forse huur-
verhoging. Maar ook de ouderen moeten perspectief hebben in een ver-
nieuwd Slotermeer. Dit betekent onder andere extra aandacht voor deze
bewoners bij de herhuisvesting.

Meer variatie in het woningaanbod van Nieuw West

De samenstelling van de bevolking van Nieuw West is door de jaren heen
sterk veranderd. De concurrentieslag met andere woongebieden binnen
en buiten Amsterdam heeft tot gevolg gehad dat vooral huishoudens met
een midden of hoog inkomen zijn weggetrokken. De beschikbare woningen
sloten onvoldoende aan op hun wensen en behoeften. De hoge con-
centratie van sociale huurwoningen leidde tot een ongewenste sociaal
economische segregatie. Sinds de start van het vernieuwingstraject in
Nieuw West worden daarom fysieke maatregelen getroffen om deze ont-
wikkelingen tegen te gaan.

Doelstelling voor het leefdomein Wonen
Doel is het ontwikkelen van een woningvoorraad die een bijdrage levert
aan het bereiken van een sociaal economisch gemengde bevolkings-
opbouw. Gezien de huidige samenstelling van de bevolking wordt in
Nieuw West gestreefd naar een toename van de omvang van de woning-
voorraad, differentiatie van het woningaanbod (meer koopwoningen en
huurwoningen in de vrije sector) en het verhogen van de kwaliteit van de
woningvoorraad.

Differentiatie woningaanbod
Om beter te kunnen aansluiten op de wensen van bewoners en om te
stimuleren dat er een meer gemengde sociaal economische bevolkings-
samenstelling ontstaat, richt de vernieuwing zich ook op het differentiëren
van het woningaanbod. De doelstelling is om meer koopwoningen en
huurwoningen in de vrije sector te realiseren. Stedelijk zijn afspraken ge-
maakt over het verminderen van de voorraad sociale huurwoningen.

Kwaliteit woningvoorraad
Naast kwantitatieve doelen heeft Nieuw West ook kwalitatieve doelstel-
lingen benoemd. In 2015 moet de woningvoorraad niet alleen kwalitatief
goed en betaalbaar zijn voor lagere inkomens, maar ook aantrekkelijk
voor midden en hogere inkomensgroepen. Daarnaast moet de woning-
voorraad ruimere woningen bieden.

Uit: ‘Voortgangsrapportage Vernieuwing Nieuw West 2007 2008’
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Eengezinswoningen 1.200 15

Duplexwoningen 1.650 21

Appartementen zonder lift 3.600 45

Appartementen met lift 1.500 19

Totaal 7.950 100

Soort woning Aantal %

Woningtypen in Slotermeer



2.1.2 Ruimtelijk

Als oudste deel van de westelijke tuinsteden vormt Slotermeer op verschil-
lende plekken nog een gaaf voorbeeld van de intenties van de tuinstad,
zoals dat in het befaamde Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) was beoogd.
De belangrijkste ruimtelijke opgave bij de vernieuwing ligt in het behouden
van dit tuinstedelijk karakter. Maar het is niet de bedoeling dat het oor-
spronkelijk ontwerp de wijk ruimtelijk op slot zet. Op sommige plekken is al-
gehele vernieuwing soms beter dan het per se te willen behouden of
renoveren. Slotermeer blijft tenslotte op de eerste plaats een plek om te
wonen.

In de herziening Richting Parkstad 2015 zijn leefmilieus vastgesteld voor de
verschillende gebieden binnen Nieuw-West. Doel van de leefmilieus is te
zorgen voor variatie en te voorkomen dat alle gebieden in Nieuw-West op
elkaar gaan lijken. Er is sprake van drie soorten leefmilieus: stedelijk grond-
gebonden, groenstedelijk en stedelijk gemengd. In de uitwerkingsgebieden
voor Slotermeer wordt deze classificatie overgenomen, maar op een aantal
plekken is nuancering vereist. In Slotermeer Zuid is in de Couperusbuurt aan
de Burgemeester Röellstraat het leefmilieu groenstedelijk in plaats van ste-
delijk grondgebonden.
Naast leefmilieus geeft de onderstaande kaart randen en wanden aan. De
wand aan de noordzijde van de Burgemeester Röellstraat staat als gesloten
aangegeven. Dit wordt in het huidige beeld half open.

Groen
Het groen is door Van Eesteren ontworpen als zijnde de belangrijkste kwa-
liteit van de tuinstad. Dit beginsel is in Slotermeer op alle schaalniveaus
terug te vinden; het hof, de groenstrook in de straat en ook de grotere struc-
turen als bomenlanen en parken. Voor de groenstructuur bestaat de ver-
nieuwingsopgave er uit om deze te herstellen en te verbeteren waar dat
nodig is. Bewoners hebben ook aangegeven dat zij de kwaliteit en variëteit
van de groenaanplant graag verbeterd zouden zien.

Openbare ruimte
Uit gesprekken met bewoners is gebleken dat de beleving van de openbare
ruimte voor veel bewoners een steen des aanstoots is. De kern van de klach-
ten is:

• Verrommeling van de openbare ruimte, vuilnis, zwerfafval;
• Te weinig onderhoud aan en kwaliteit van het groen;
• Verwaarloosd allegaartje aan afgrenzingen tussen privétuinen en de
openbare ruimte.
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De vijf beginselen van de ‘tuinstadverkaveling’

1. Open verkaveling, met een ritmiek van stempels;

2. Openbaar toegankelijk omgevingsgroen;

3. ‘Vensters’ met zicht op groen;

4. Groene schakels van netwerk tot voordeur;

5. Bomenstructuur als verbindende schakel.
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uitwerkingsgebieden

stedelijk gemengd

groen stedelijk

stedelijk grondgebonden



In de verdere plannen zal daarom extra aandacht worden geschonken aan de
kwaliteit van de overgang van privéruimte naar openbare ruimte. Die kwali-
teit kan tot uitdrukking komen in architectuur en vormgeving, maar ook in
adequaat beheer en toezicht. Het uitgangspunt hierbij is het tuinstedelijk
karakter en de open verkaveling. In specifieke gevallen kan het verstandig
zijn om buitenruimtes onderdeel te laten uitmaken van beschermde bin-
nenterreinen. In alle gevallen moet zichtbaar zijn of de betreffende ruimte
openbaar of privé is.

Water
Slotermeer kent watergangen die verbonden zijn met de stad en water dat
verbonden is met de Sloterplas, elk met een eigen waterpeil. De twee wa-
tersystemen zijn in Slotermeer verbonden via de sluis in de Burgemeester
Cramergracht. Het is de wens om een tweede sluis aan te leggen, waardoor
de Sloterplas beter toegankelijk wordt vanuit de stad en het recreatief wa-
tergebruik intensiever kan worden. Nader onderzoek (ook van de waterkwa-
liteit) is nodig om de haalbaarheid te bepalen. Een tweede opgave komt
voort uit het feit dat veel water in Slotermeer nogal ‘onzichtbaar’ is en vaak
ook geen naam heeft, terwijl de waterstructuur juist onderdeel is van de tuin-
stadkwaliteit van Slotermeer. Hier ligt een taak om deze wateren beter zicht-
baar en beleefbaar te maken.

Infrastructuur
Zoals in heel Nieuw West, wordt ook Slotermeer gekenmerkt door de typische
brede lanen en straten van de tuinsteden. Zo is de Burgemeester Röellstraat
oorspronkelijk bedoeld als een straat die los ligt van de omliggende bebou-
wing. In de loop van de tijd heeft de straat echter een wat onduidelijke sig-
natuur gekregen, ook omdat latere bebouwing aan de straat afwisselend wel
of juist niet met het gezicht op de straat werd gericht. De opgave is hier dus
om de straat opnieuw een eigen gezicht te geven, waarbij bebouwing en pro-
fiel beter met elkaar in balans zijn. Bij de Burgmeester de Vlugtlaan vraagt de
verbinding van Slotermeer naar Bos & Lommer de nodige aandacht. Met
name rond de metrohalte is sprake van een stukje ‘niemandsland’. De op-
gave is hier om de twee stadsdelen op een aantrekkelijke wijze met elkaar te
verbinden en de leegte onder het viaduct aangenamer te maken.

De Burgemeester de Vlugtlaan, Burgemeester Röellstraat en de Sloter-
meerlaan maken deel uit van het hoofdnet auto en zijn belangrijke tracés
voor het openbaar vervoer. Deze wegen zijn nog niet zo lang geleden op-
nieuw ingericht, zodat hier vooralsnog geen ingrepen zijn gepland.

Duurzaamheid
Op het gebied van ruimtelijke milieuproblematiek is Slotermeer eigenlijk ge-
zegend met een uitstekende kwaliteit. Afgezien van de zones langs de Haar-
lemmerweg en de Schiphol contouren, kent Slotermeer geen grote
problemen op het gebied van verkeerslawaai, luchtkwaliteit, bodemveront-
reiniging of watervervuiling.
Slotermeer moet niet alleen een levendige en aantrekkelijke wijk worden,
maar ook een duurzame wijk. Vooruitkomen in Slotermeer betekent dat de
bewoners ook moeten kunnen rekenen op een leefbare omgeving en een
duurzame manier van wonen. Er zijn veel wettelijke milieuregels die het leef-
milieu beschermen en verbeteren, en ook bij de vernieuwing van Slotermeer
gelden die regels. Maar de corporaties en het stadsdeel willen met name
gezamenlijk optrekken bij twee duurzaamheidsthema’s die het meest bij-
dragen aan het motto van ‘vooruitkomen’:

• Het verder verbeteren van de positieve omgevingskwaliteiten (zoals het
groen) van Slotermeer;

• Inzetten op energiebesparing bij renovatie en nieuwbouw. Naast milieu
winst draagt dit bij aan beheersing van de woonlasten voor de bewoners.

Zoals bekend wordt het groene karakter van Slotermeer alom gewaardeerd.
Het openbare groen vormt als het ware het ‘tapijt van de wijk’ en zou als zo-
danig het verlengde van de huiskamer kunnen zijn, waar uiteenlopende sociale
activiteiten plaatsvinden. Momenteel heeft nog niet de hele woonomgeving
die kwaliteit. Om dat te bereiken zijn aanpassingen nodig in het ontwerp
van de openbare ruimte, de manier van inrichten en de wijze van beheren.
In hoofdstuk 3 wordt daarop dieper ingegaan.
Wat het tweede punt betreft: van veel bewoners in Slotermeer is de inko-
menspositie relatief zwak. De laatste jaren vertonen de woonlasten een sterk
stijgende lijn, die onder andere wordt veroorzaakt door steeds hogere energie-
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prijzen – met name van aardgas. Woningen van kort na de oorlog werden in-
dertijd niet of nauwelijks geïsoleerd, waardoor zij een relatief hoog ener-
gieverbruik hebben en een ongunstig energielabel. De corporaties willen
daar om meerdere redenen iets aan doen. Om te beginnen levert energie-
besparing een bijdrage aan de maatschappelijke milieudoelstellingen, maar
minstens zo belangrijk is dat het kan bijdragen aan lagere woonlasten.
In het ontwikkelingsplan Richting Parkstad 2015 staat de ambitie om met de
vernieuwing 50% energie te besparen en de gemeente Amsterdam wil dat
alle nieuwbouw in 2015 zelfs klimaatneutraal wordt gebouwd. In hoofdstuk 3
wordt beschreven welke concrete voornemens het vernieuwingsplan op dat
gebied heeft.

2.1.3 Opgave in Slotermeer Zuid

Het tuinstadkarakter is in Slotermeer Zuid volop aanwezig. De buurt doet
haast dorps aan en het is er knus wonen, rustig in het groen en in zichzelf ge-
keerd. Bijna alle woningen zijn sociale huurwoningen, die relatief goed be-
taalbaar zijn. De woningen zijn daarentegen bouwkundig wel erg matig van
kwaliteit en klein. Een groot deel van de woningen in Slotermeer Zuid is du-
plexwoning ter grootte van 35-40 m2 en ook de portieketage flats zijn niet
groot. Daardoor zijn de woningen in de markt niet meer zo gewild.

De afgelopen jaren lijdt de buurt onder de onzekerheid over wat hier in de
stedelijke vernieuwing gaat gebeuren. Bewoners willen daarom graag spoe-
dig duidelijkheid en houvast, maar onderling leven er uiteenlopende ideeën
over wat er met de buurt moet gebeuren.
De fysieke vernieuwingsopgave van Slotermeer kan in principe putten uit
een mix van maatregelen:

1. Opknappen of groot onderhoud;
2. Ingrijpend renoveren, met eventueel samenvoegen woningen;
3. Woningen verkopen, bij voorkeur aan de huidige bewoners;
4. Sloop/nieuwbouw;
5. Intensiever beheer.

De groep ouderen van 75 jaar en ouder vraagt meestal alleen om een paar
kleine comfortverbeteringen, beter beheer en een actiever sociaal beleid.
Ook alleenstaanden zouden vooral genoegen nemen met een kleine reno-
vatie. Maar de jonge gezinnen en middengroep (50-75 jaar) zijn vaak sterk
voorstander van doortastende ingrepen, zoals ingrijpende renovatie, sa-
menvoegen of sloop/nieuwbouw. Eerder in dit hoofdstuk werd het dilemma
van behoud versus nieuwbouw al aangehaald. Een derde optie die veel be-
woners aanspreekt, is renovatie waarbij twee woningen tot één woning wor-
den samengevoegd. In de praktijk blijken zulke renovaties echter even
kostbaar als sloop/nieuwbouw, waarbij renovatie meestal niet hetzelfde kwa-
liteitsniveau bereikt als nieuwbouw (zie tekstkader). Er moeten dus wel erg
goede redenen zijn om te kiezen voor renovatie, zoals een monumentale
gevel of bijzondere maatschappelijke betekenis, maar in de naoorlogse
bouw is dat nu eenmaal zelden het geval.
De woningcorporaties hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
voor Slotermeer Zuid, waarbij alle opties onderling zijn afgewogen en waarbij
is geprobeerd rekening te houden met de wensen van bewoners. Daaruit is
voor Slotermeer Zuid de volgende fysieke opgave naar voren gekomen:

• Voor een groot deel van de woningen in Slotermeer Zuid is sloop/nieuw-
bouw de beste oplossing en een kleiner deel wordt gerenoveerd of
behouden. In hoofdstuk 3 staan concrete plekken en aantallen vermeld;

• De nieuwbouw respecteert de uitgangspunten van de oude tuinstad, maar
wel in een moderne vertaling ervan;

• Er komt een nieuwe Noordmansschool: een moderne Brede School, met
tal van voorzieningen, die als nieuw middelpunt in de buurt staat. Er is
zelfs ruimte voor een tweede school;

• De woonbuurten behouden hun groene karakter, waardoor het goed
toeven is voor ouderen, gezinnen en andere bewoners;

• Het groene karakter van de Eliasparkstrook wordt versterkt;
• De randen van het gebied, zoals langs de Van Tienhovengracht, zijn van
iedereen en dat blijft ook zo. Dat betekent dat ze openbaar toegankelijk
zijn, en dat er in de nieuwbouw aan de randen naast marktwoningen ook
sociale huurwoningen zullen komen.

18
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Bij de afweging die leidt tot de beslissing om duplexwoningen in
Slotermeer Zuid te slopen, spelen naast de mening van bewoners
meerdere factoren een rol: de marktpositie, toekomstwaarde, tech-
nische (on)mogelijkheden en geschiktheid voor meerdere doel-
groepen.

Verhuurbaarheid
In termen van verhuurbaarheid is de marktpositie van woningen in de
Couperusbuurt en de Roland Holstbuurt matig te noemen. De meest
gehoorde klachten van bewoners zijn vocht- en geluidproblemen. Deze
worden deels veroorzaakt door de technische kenmerken van de wo-
ningen, maar ook door gezinsgrootte en levensstijl. De mutatiegraad in
deze buurten is hoger dan in zijn omgeving en dat geldt vooral voor de
duplexwoningen. De laatste jaren reageren veel huishoudens op nieuw te
verhuren woningen in Slotermeer, waarschijnlijk ook als gevolg van de

stedelijke vernieuwing elders. Desondanks kiezen relatief weinig kandi-
daten voor de Couperusbuurt of Roland Holstbuurt.

Doelgroepen en toekomstwaarde
In de buurten ontstaat een scheiding tussen oudere bewoners die er al
lang wonen versus de instroom van mensen met vaak een sociaal-eco-
nomische achterstand; dit blijkt onder meer uit schuldsaneringtrajecten
in de buurt. De buurten kampen bovendien met veel meldingen van
onrechtmatigheden, zoals illegale onderhuur en wietplantages.
Uit een meting van de Dienst Wonen blijkt dat 1 op de 4 huishoudens
in de Couperusbuurt ouder is dan 65 jaar en 1 op de 10 huishoudens
een gezin met kinderen. Veel woningen (vooral de duplexwoningen) zijn
echter minder passend voor deze huishoudens. Zo zijn de duplex bo-
venwoningen matig toegankelijk via de trap. De woningen zijn klein en
daardoor minder geschikt voor bewoners met een rollator en niet ge-
schikt voor rolstoelen. De kleine badkamer maakt de toepassing van
hulpmiddelen voor minder valide bewoners niet mogelijk. De wonin-
gen hebben een kleine woonkamer en slaapkamer waardoor de woning
nauwelijks ruimte biedt aan opgroeiende kinderen.

Weinig soelaas van ‘ontduplexen’
Het samenvoegen van de beneden- en bovenwoning kent een paar
forse nadelen. De kosten om de woning weer voor een groot aantal
jaren mee te laten gaan komen in de buurt van het bouwen van een
nieuwbouwwoning. Verder geeft het casco van de woning een paar ver-
velende beperkingen. Zo is door de gevelopbouw isolatie niet overal
goed toe te passen. Bovendien kunnen bewoners bij zo’n ingreep niet
in de woning blijven wonen en daalt het woningaantal in de Couperus-
buurt en Roland Holstbuurt fors.

De duplexwoningen in Slotermeer Zuid
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Met deze ingrepen wordt de kwaliteit van het wonen in Slotermeer Zuid aan-
merkelijk vergroot. Het groene en knusse karakter blijft behouden en het
voorzieningenniveau verbetert. Daarnaast sluit het woningaanbod beter aan
op de vraag, omdat er meer variatie aan woningen wordt geboden, met een
hogere kwaliteit.

2.2 Sociaal-economisch

In deze beschrijving wordt de opgave van de sociaal-economische pijler
in Slotermeer en Slotermeer Zuid verwoord. Het gaat dus om de kansen
en problemen op het gebied van ondermeer werkloosheid, participeren
in de samenleving, onderwijs, overlast en veiligheid. De situatie in het
Slotermeer Zuid gebied komt in het algemeen sterk overeen met de
situatie in de rest van Slotermeer.

2.2.1 Algemeen beeld

Naast gesprekken met bewoners als informatiebron, hebben het stadsdeel
en de stedelijke Dienst Onderzoek en Statistiek (zie De Staat van de Wijk II,
2008) onderzoek gedaan naar de sociaal-economische staat waarin Sloter-
meer zich bevindt. Niet voor niets, want het stadsdeel scoort in zijn geheel
onder het gemiddelde van de stad - ook wel Normaal Amsterdams Peil
(NAP) genoemd - en de kwetsbaarheid lijkt elk jaar toe te nemen.
Slotermeer heeft een afwijkende bevolkingsopbouw, met een relatief oude
bevolking (huishoudens van het eerste uur) waarvan de kinderen al het huis uit
zijn. Vaak is één van de partners inmiddels overleden, waardoor er relatief veel
alleenstaande ouderen wonen. Als gevolg van het feit, dat een groot deel
(65%) van de woningvoorraad in Slotermeer uit veelal kleine sociale huurwo-
ningen bestaat, betekent dit dat bij mutatie met name huishoudens met een
kleine beurs in het gebied komen te wonen. Uit een analyse van de nieuwe be-
woners die zich in het stadsdeel vestigden in de afgelopen 3,5 jaar blijkt, dat
25% van de nieuwe huishoudens maximaal lager onderwijs heeft gevolgd. Dit
is binnen Amsterdam relatief veel. 58 Procent heeft daarentegen een hoger
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middelbaar of HBO/VWO-opleiding gevolgd. Van de instromers is 44% jonger
dan 35 jaar en 61% werkt in loondienst. Zeventien procent is aangewezen op
een bijstandsuitkering van de sociale dienst. De jongere bewoners staan vaak
aan het begin van hun (woon)carrière, met nog relatief lage inkomens.
Als gevolg van het vertrek van autochtone Nederlanders en de instroom van
allochtone Nederlanders is Slotermeer de afgelopen jaren uitgegroeid tot
een multiculturele samenleving.

Maatschappelijke participatie en werkloosheid
Slotermeer kent relatief weinig arbeidsplaatsen. Vergeleken met het Am-
sterdams gemiddelde is de werkeloosheid in Slotermeer relatief hoog. Met
veel werklozen, bijstandsontvangers en minimumhuishoudens ligt het be-
steedbaar inkomen dan ook een stuk lager dan in de rest van de stad. Er is
een grote groep bewoners die ver afstaat van de maatschappij. Dat komt
vooral door de grote taalachterstand en gebrekkige scholing. Voor vrouwen
geldt ook nog eens dat zij door zorgtaken een extra barrière hebben om
zich op de arbeidsmarkt te begeven. De sociaal-culturele participatie en de
toegang tot welzijnsvoorzieningen scoort onder het gemiddelde van Am-
sterdam. Qua participatie ervaren veel oorspronkelijke bewoners het afne-
mende onderlinge contact en de slechts deels gedeelde normen en waarden
als een gemis. In het gebied is behoefte aan meer onderling contact tussen
bewoners en meer sociale activiteiten.

Onderwijs
De onderwijssituatie in Slotermeer is niet ideaal. Zo beperkt het aanbod aan
voortgezet onderwijs zich tot het VMBO (NOVA College) en verder speciaal
(praktijk)onderwijs (Ottho Heldringschool). Dit is jammer omdat een
HAVO/VWO-opleiding in Slotermeer kinderen makkelijker zou kunnen uit-
dagen te kiezen voor deze vorm van onderwijs.
Het aantal basisscholen in het gebied is voldoende. De kwaliteit kan echter
beter. Niet alleen de fysieke staat van de schoolgebouwen laat te wensen
over, maar met name de taalachterstand is groot en de CITO scores beho-
ren tot de laagste in de stad. Slotermeer kampt met een hoog percentage
vroegtijdige schoolverlaters.
Een specifiek probleem dat uit het participatietraject naar voren is gekomen,

is dat ouders zich zorgen maken over het geringe contact dat de kinderen op
en rond de scholen nog hebben met de Nederlandse taal en cultuur. Het
overgrote deel van de leerlingen in het basisonderwijs is van allochtone af-
komst. Op een school als de Noordmansschool zijn leerlingen van autoch-
tone afkomst bijna letterlijk op één hand te tellen.

Veiligheid
Zowel de objectieve als subjectieve veiligheid in het gebied zijn matig ten op-
zichte van het Amsterdams gemiddelde. De veiligheid is de laatste jaren wel
verbeterd, maar blijft relatief onder de maat, met veel overlast, vandalisme, dief-
stal, inbraak en geweld. In Slotermeer ervaart 24% van de bewoners regelma-
tig overlast en ruim de helft van de winkeliers voelt zich wel eens onveilig.

Situatie in Slotermeer Zuid
Het vernieuwingsgebied komt sterk overeen met het algemene beeld van
Slotermeer, maar er zijn op onderdelen wel enkele bijzonderheden. Het is
een buurt in Slotermeer met relatief veel ouderen (65 jaar en ouder) en ou-
dere alleenstaanden van autochtone oorsprong, en niet zo veel gezinnen
met jonge kinderen. Het besteedbaar inkomen in deze buurt is gemiddeld
laag en veel mensen zijn aangewezen op een bijstandsuitkering.
Slotermeer Zuid kent relatief weinig voorzieningen en zoals uit het partici-
patietraject blijkt hebben vooral ouderen daar wel behoefte aan. Ook geven
bewoners aan behoefte te hebben aan meer contact met buren en meer
leefregels op complexniveau.
Een grote ergernis bij bewoners in deze buurt is de verwaarlozing van de
openbare ruimte. Er wordt veel geklaagd over de verrommeling van de stra-
ten en het groen, de troep rond de ondergrondse afvalinzameling bakken en
de verouderde toestand van de openbare ruimte in het algemeen. Een bij-
zonder aandachtspunt is de overlast gerelateerd aan drugs en prostitutie in
met name de Roland Holstbuurt.



2.2.2 Opgave in Slotermeer

De opgave van de stedelijke vernieuwing is het verbeteren van de dage-
lijkse situatie van de bewoners in Slotermeer, onder het motto ‘Vooruitkomen
in Slotermeer’. Naast de verbeteringen in het vastgoed (woningen, com-
mercieel en maatschappelijk vastgoed) gaat het concreet om het verbeteren
van de sociaal-economische positie van de buurt, de leefbaarheid en het
vergroten van de kansen van bewoners op een goede maatschappelijke ont-
plooiing. Het streven is om de situatie in Slotermeer minimaal naar het Am-
sterdamse gemiddelde te krijgen: het Normaal Amsterdams Peil (NAP).
Binnen het stadsdeel bestaat er al een breed scala aan sociale en maat-
schappelijke projecten, die mensen daadwerkelijk vooruit helpen en deze
projecten moeten vooral worden voortgezet. Naast de reguliere inspannin-
gen wordt er de komende jaren extra geïnvesteerd om op het ‘Normaal Am-
sterdams Peil’ uit te komen. Een deel van de extra interventies maakt
onderdeel uit van dit vernieuwingstraject, waarbij de corporaties, de ge-
meente en de stadsdelen gezamenlijk opereren. Daarnaast investeren zor-
gaanbieders, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, het Rijk en de
gemeente ook via andere sociale programma's in het gebied.
De looptijd van de stedelijke vernieuwing is lang. In de tussentijd zullen er
allerlei maatschappelijke, economische en politieke veranderingen plaats-
vinden. Daarom is het niet alleen wenselijk om in het hier en nu invulling te
geven aan het sociaal-economisch programma. Er moet ook een richting-

gevend lange termijn doel zichtbaar blijven, dat aangeeft waar het stads-
deel in de toekomst naar toe zal groeien en welke koers wordt gevolgd. Op
basis van gesprekken met bewoners en de sociaal-economische analyse van
het gebied zijn er vier thema's geformuleerd waar de sociale pijler zich op
zou moeten focussen:

1. Slagen met werk en een stapje verder;

2. Mijn buurt, mijn straat, mijn huis, me thuis voelen;

3. Tijd voor jezelf;

4. Onderwijs.

In hoofdstuk 3 van het vernieuwingsplan worden deze thema’s uitgebreider
toegelicht.

22

Motto voor de sociale vernieuwing in Slotermeer

“Iedereen is maatschappelijk actief. Wij zorgen voor uitstekende voorzieningen, prima

scholen, voor naschoolse opvang en het actief van deur-tot-deur benaderen van moeilijk

bereikbare mensen.”
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Maatregelen
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3.1 Uitwerkingsgebieden

Het vernieuwingsprogramma in Slotermeer Zuid behoeft enige verheldering
vooraf. Bij de vernieuwingsaanpak wordt onderscheid gemaakt tussen de
uitwerkingsgebieden en de omliggende beheergebieden. In de beheerge-
bieden vindt geen ingrijpende fysieke vernieuwing plaats. Met andere woor-
den: er is daar geen sprake van systematische sloop/nieuwbouw, renovatie
of grote infrastructurele veranderingen. In de uitwerkingsgebieden vindt wel
een omvangrijke fysieke vernieuwing plaats. Er kan sprake zijn van renovatie
van woningen, sloop-/nieuwbouw, een heel andere stedenbouwkundige opzet,
nieuwe parkeeroplossingen, veranderingen in water, verkeer- en groenstruc-
tuur. In de sociale vernieuwing wordt niet uitgegaan van deze onderverdeling.
De sociale vernieuwing strekt zich dan ook uit over het hele vernieuwingsge-
bied. Dus ook in de zogenaamde beheergebieden zullen de positieve gevol-
gen van sociale vernieuwing en een beter beheer merkbaar zijn.

Het vernieuwingsplan Slotermeer Zuid bestrijkt een lang rechthoekig ge-
bied, dat wordt begrensd door de Burgermeester van Tienhovengracht in
het noorden, de Slotermeerlaan in het westen, de Burgemeester Röellstraat
in het zuiden en de spoorbaan in het oosten. Zoals de kaart hiernaast laat
zien, is er sprake van twee grote, aaneensluitende uitwerkingsgebieden:
de Roland Holstbuurt en de Couperusbuurt.

Vernieuwingsprogramma
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Binnen deze twee uitwerkingsgebieden gaat er vooral fysiek erg veel veran-
deren. In de komende paragraaf worden deze ingrepen op hoofdlijnen be-
schreven.

3.2 Fysiek

Zoals gezegd concentreren de ingrepen zich in twee uitwerkingsgebie-
den: de Couperusbuurt en de Roland Holstbuurt. In de volgende para-
grafen worden de ingrepen per uitwerkingsgebied beschreven, met
speciale aandacht voor het karakter van de nieuwbouw, parkeren, het
groen en de openbare ruimte.

3.2.1 Couperusbuurt

De grenzen van dit uitwerkingsgebied lopen langs de Burgemeester van
Tienhovengracht in het noorden, de spoorbaan in het oosten, de Burge-
meester Röellstraat in het zuiden en de westelijke grens loopt over de Frans
Bastiaansestraat, tot aan het aangrenzende uitwerkingsgebied van de Ro-
land Holstbuurt.
De bewoners in de Couperusbuurt waarderen het rustig wonen in het groen,
maar de huidige woningen worden verschillend gewaardeerd en sluiten on-
voldoende aan op de woonwensen van huidige bewoners en nieuwe bewo-
ners (zie tekstkader in 2.1.3). De ingrepen bestaan daarom uit een
combinatie van behoud, sloop/nieuwbouw en renovatie:

• Woningen die recent zijn gerenoveerd en gewild zijn, blijven behouden.
Het gaat daarbij om de opgeknapte portiekwoningen aan de Cramer-
gracht, de eengezinswoningen rond de Vetermanstraat die aan huidige
huurders verkocht worden en de galerijwoningen aan de Burgemeester
van der Pollstraat;

• De portieketagewoningen aan de Louis Couperusstraat worden gereno-
veerd. Hun plattegronden en technische staat bieden voldoende
aanknopingspunten om te renoveren. De bedrijfsruimten onderin dragen
bovendien bij aan de buurteconomie, met dagelijkse voorzieningen dicht
bij huis. De wijze van renoveren wordt nog onderzocht en daarbij wordt
ook bekeken of woningen geschikt zijn voor jongeren en starters;

Verschil tussen een Vernieuwingsplan
en een Uitwerkingsplan

Het Vernieuwingsplan is een gezamenlijk plan van het Stadsdeel en de

corporaties die in het gebied bezit hebben. Het plan gaat op hoofdlij-

nen in op de fysieke aspecten van het gebied, sociaal-economische

aspecten en ruimtelijke aspecten. Daarbij geeft het een analyse van de

problemen, biedt een visie op de toekomst en geeft het een globaal

programma van te nemen maatregelen. In het vernieuwingsplan staan

de randvoorwaarden waaraan het programma moet voldoen. Ook

bevat het Vernieuwingsplan een participatieplan voor de volgende

planfase. Het Vernieuwingsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd

aan de Deelraad, de corporatie(s) en aan de Gemeenteraad.

Binnen een vernieuwingsplangebied worden daarna één of meerdere

Uitwerkingsplannen gemaakt. Daarin wordt het programma uit het

Vernieuwingsplan concreter en in meer detail uitgewerkt, binnen de

randvoorwaarden van het Vernieuwingsplan. Een Uitwerkingsplan

wordt door de betreffende corporatie(s) gemaakt; het is dus geen ge-

zamenlijk product meer van stadsdeel en corporatie. Het concept Uit-

werkingsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het

Stadsdeelbestuur en daarna toetst de stadsdeelraad of het plan aan

de eerder bepaalde randvoorwaarden voldoet. Daarbij wordt ook de

participatie getoetst aan het participatieplan. Uitwerkingsplannen

gaan daarna niet meer naar de Gemeenteraad. Ook voor de sociale

vernieuwing wordt een uitwerking gemaakt.
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• De overige duplex- en bovenwoningen, garages en bedrijfsruimten worden
stapsgewijs gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw;

• Ten slotte wordt nog onderzocht of er op de groenstrook aan de Herman
de Manstraat woningen gebouwd kunnen worden. Deze plek zou
eventueel geschikt zijn om extra woningen te bouwen ten behoeve van de
herhuisvesting, in het kader van de wens om eerst te bouwen en dan pas
te slopen.

Voor de Couperusbuurt wordt daarmee gekozen voor een combinatie van in-
grepen, waarbij woningen met voldoende toekomstwaarde behouden blijven
(al dan niet na een opknapbeurt) en andere vervangen worden. Daarmee
wordt voor de langere termijn de basis gelegd voor een leefbare buurt met
goede en verschillende soorten woningen.

In de nieuwbouw komen eengezinswoningen en appartementen terug, zowel
in de sociale huur als in de marktsector. Daaronder zijn ook woningen die ge-
schikt zijn voor senioren, desgewenst met bijpassende zorgvoorzieningen.
Met dit nieuwbouwprogramma kunnen zowel gezinnen met kinderen als
senioren in de buurt blijven wonen. Ook zal er gegeven de huishoudenssa-
menstelling van de buurt extra aandacht worden besteed aan woningen voor
1 en 2 persoons huishoudens, zodat zoveel mogelijk bewoners terug kun-
nen keren in hun buurt.

Ontspannen groene buurt
In de delen waar sloop/nieuwbouw aan de orde is, komt er een menging
van grondgebonden woningen en appartementen voor in de plaats. Aan de
Burgemeester Röellstraat wordt het karakter wat stedelijker en dichter, maar
achter deze straat wordt het een stuk rustiger en groener. Alles opgeteld
staan er na de vernieuwing iets minder woningen in de Couperusbuurt dan
nu het geval is, maar wel veel grotere woningen. Het doel is dus niet alleen
om betere woningen te bouwen, maar ook dat het een buurt blijft met een
groen, ontspannen karakter. Gewoon een prettige woonbuurt, ook voor ge-
zinnen met kinderen, want er komt een nieuwe school en op loopafstand
vindt men het Plein ’40-’45 en een park. De Noordmansschool op zijn hui-

dige terrein wordt gesloopt en krijgt een nieuwe, prominente plek. Door de
sloop van de oude school ontstaat er een groene wandelroute in de Elias-
parkstrook, die op termijn kan worden verbreed als belangrijke noord/zuid
verbinding naar de Sloterplas.

In het algemeen zal behoedzaam worden omgesprongen met de groene ran-
den van de Couperusbuurt. In deze buurt komen geen hoge, aaneengeslo-
ten wanden van gebouwen, maar een kleinschalige en afwisselende
bebouwing. Die groene randen ‘zijn van iedereen’ en dat moet zo blijven.
Het gebied van de Couperusbuurt heeft op de cultuurhistorische waarde-
ringskaart van het stadsdeel een hoge waardering gekregen voor steden-
bouw, waarbij met name de typerende groene hofverkaveling belangrijk is.
Daarom wordt bij de nieuwbouw respectvol omgegaan met deze tuinstad-
verkaveling. De principes van de tuinstad worden in een hedendaagse vorm
vertaald, zodat er een duurzaam woonmilieu ontstaat.
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Nieuw hart van de buurt
In het midden van de Couperusbuurt (aan de Arthur van Schendelstraat en
de Louis Couperusstraat) wordt de nieuwe Noordmansschool een belang-
rijke smaakmaker. Samen met het plein en andere voorzieningen vormt dit
het nieuwe centrum van de buurt. De school biedt naast het reguliere ba-
sisonderwijs ook tal van voorschoolse en naschoolse voorzieningen, waar-
door het een echte Brede School is, met meerdere functies voor de buurt.
Het is belangrijk dat de school van alle kanten bezien een aantrekkelijk ge-
bouw wordt, zonder een levenloze achterkant bijvoorbeeld. Op deze plek is
zelfs rekening gehouden met de komst van een tweede basisschool, of een
school gecombineerd met woningen. De bouwhoogte is maximaal vier lagen.

Leefbaarheid en informatie
De hierboven beschreven ingrepen gaan volgens planning pas vanaf 2012
plaatsvinden. Dat betekent dat er nog een vrij lange periode te gaan is,
waarin allerlei bestaande problemen op het terrein van veiligheid, beheer
en woningtoewijzing verder zouden kunnen toenemen. Deze problemen zul-
len worden aangepakt door de corporatie, het stadsdeel en niet in de laat-
ste plaats ook door de bewoners zelf. Investeren in leefbaarheid blijft een
prioriteit van zowel de corporatie als het stadsdeel, ook vóór de vernieuwings-
ingreep. Meer hierover valt te lezen in paragraaf 4.8 over tijdelijk beheer.



RR EE GG EE LL SS

PROGRAMMA
Huidig woningaantal: 366 incl. Couperus Midden
Woningbouw: minimaal 170 woningen, overwegend grondgebonden
Commercieel programma: -
Maatschappelijk programma: -
Werken: -
Parkeren: 1,25 pp per woning, waarvan 70% op eigen terrein

OPENBARE RUIMTE
• Minimaal 1 openbaar, autovrij, groen hof aan weerszijden van de Burg. 
Rendorpstraat met ruimte voor spelen

• Hoven via langzaam verkeersverbinding geschakeld aan de Arthur van 
Schendelstraat en de Burg. van Tienhovengracht

• Parkeren aan de Arthur van Schendelstraat, Burg. Rendorpstraat en Burg.
van Tienhovengracht

• Eliasparkstrook overwegend groen, bebouwing’ te gast’ in het groen 

BOUWMASSA
Algemeen:
• Ensembles aan weerszijden van de Burg. Rendorpstraat zijn gelijkluidend
• Bouwhoogte gemengd: 2-6 lagen
• Kleinschalige losse bebouwing aan de A.M. de Jongstraat met dubbele 
oriëntatie

• Handhaven rooilijnen Burg. Rendorpstraat
• Voordeuren aan de Burg. van Tienhovengracht en Burg. Rendorpstraat

Noord (Burg. van Tienhovengracht):
• Rooilijn maximaal op huidige rooilijn
• Gevelwand gesloten, kleinschalig, hoogwaardig

Zuid (Arthur van Schendelstraat):
• Voordeuren aan de straat

Oost (Herman de Manstraat):
• Rooilijn 25 meter van bestaande school
• Gevelwand gesloten

Ruimtelijke regels en randvoorwaardenkaart Couperusbuurt Noord
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plangebied

te handhaven bebouwing
(binnen plangebied)

maximaal bouwvlak

openbaar groengebied

hof, indicatief

onderzoekslocatie
mogelijke bebouwing

<<                    >>

vaste rooilijn, min. 75% gesloten

straat, positie vast

langzaam verkeersroute, positie vast

langzaam verkeersroute, positie indicatief

groene verbinding, positie vast

groene verbinding, positie indicatief

verbijzondering

<<                    >>

<<                    >>

<<                    >>

<<                    >>
West (verlengde A.M. de
Jongstraat):
• Rooilijn minimaal 10 meter 
achter huidige rooilijn

• Kleine korrel
• Geen achterkanten naar de straat
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PROGRAMMA
Huidig woningaantal: 366 incl. Couperus Noord
Woningbouw: bij 1 school minimaal 20 woningen
Commercieel programma: mogelijkheid voor commercieel

maatschappelijke functies aan het plein (bijv. artsenpraktijk)
Maatschappelijk programma: 3.095 m² of 5.095 m² onderwijs
Werken: -
Parkeren: 1,25 pp per woning, waarvan 70% op eigen terrein

OPENBARE RUIMTE
• Asymmetrische straten Arthur van Schendelstraat en Louis Couperusstraat
• Schoolplein opgenomen in bebouwing, maar toegankelijk vanaf de straat
• Geen hekken aan de straat
• Entree van de school aan het plein
• ‘Kiss & Ride’ strook op eigen terrein

BOUWMASSA
Algemeen:
• Bouwhoogte 2-4 lagen
• Hoofdmassa aan het plein 
• Alzijdig gebouw

Noord (Arthur van Schendelstraat):
• Rooilijn op huidige rooilijn

Zuid (Louis Couperusstraat):
• Rooilijn op huidige rooilijn

Oost (Burg. Rendorpstraat):
• Rooilijn op huidige rooilijn
• Gezicht naar plein

West (A.M. de Jongstraat):
• Rooilijn op huidige rooilijn
• Gevelwand gesloten, gezicht naar het plantsoen

Ruimtelijke regels en randvoorwaardenkaart Couperusbuurt Midden

plangebied

te handhaven bebouwing
(binnen plangebied)

maximaal bouwvlak

openbaar groengebied

plein

plint sociaal vastgoed

vaste rooilijn, min. 75% gesloten

straat, positie vast

groene verbinding, positie vast

verbijzondering

locatie economisch vastgoed

<<                    >>

<<                    >>
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PROGRAMMA
Huidig woningaantal: 338 appartementen
Woningbouw: minimaal 300 woningen en appartementen, grondgebonden
Commercieel programma:    minimaal 700 m² in de plint aan de

Burg. Rendorpstraat
Maatschappelijk programma: mogelijkheid voor zorgvoorziening of

onderwijs aan het plein 
Werken: 2.000m² flexibele woon/werk units aan de Burg. Roëllstraat
Parkeren: 1,25 pp per woning, waarvan 70% op eigen terrein

OPENBARE RUIMTE
• Groen is zichtbaar vanaf de Burg. Roëllstraat
• Asymmetrishce straatprofielen binnen het veld
• Louis Couperusstraat asymmetrisch met groene uitstraling aan de noordzijde

BOUWMASSA
Algemeen:
• Bouwhoogte gemengd: 3-6 lagen
• Handhaven rooilijnen Burg. Rendorpstraat
• Hoofdrichting bebouwing haaks op de Burg. Roëllstraat
• Ritmiek van bebouwing aan de Burg. Roëllstraat
• Indicatief 2 openbare groene ruimtes aan de weerszijden van de
Burg. Rendorpstraat

• Voordeuren aan Louis Couperusstraat en Burg. Rendorpstraat

Noord (Louis Couperusstraat):
• Terugliggende rooilijn ter plaatse van de kerk en het plantsoen bij
de Eliasparkstrook

• Gevelwand gesloten met minimaal 1 opening aan weerszijden van de
Burg. Rendorpstraat

• Bouwhoogte 3-4 lagen

Zuid (Burg. Roëllstraat):
• Rooilijn gelijk aan koppen haakflats
• Gevelwand halfopen (maximaal 50% gesloten)

Oost (Herman Robbersstraat):
• Nieuwbouw op minimaal 20 meter van bestaande haakflat, grotere afstand
is mogelijk

West (Eliasparkstrook):
• Rooilijn op westzijde Noordmansschool

Ruimtelijke regels en randvoorwaardenkaart Couperusbuurt Zuid  
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plangebied

te handhaven bebouwing
(binnen plangebied)

maximaal bouwvlak

openbaar groengebied

hof, indicatief

plint economisch vastgoed

plint sociaal vastgoed

vaste rooilijn, min. 75% gesloten

straat, positie vast

straat, positie indicatief

langzaam verkeersroute, positie vast

groene verbinding, positie vast

verbijzondering

horeca                locatie economisch vastgoed

<<                    >>

<<                    >>

<<                    >>

<<                    >>



3.2.2 Roland Holstbuurt

De grenzen van dit uitwerkingsgebied lopen langs de Slauerhoffstraat in het
noorden, de Slotermeerlaan in het westen, de Burgemeester Röellstraat in
het zuiden en de oostelijke grens loopt over de Frans Bastiaansestraat, tot
aan het aangrenzende uitwerkingsgebied van de Couperusbuurt.

De bewoners in de Roland Holstbuurt waarderen het rustige wonen in de
hoven en nabij de winkelvoorzieningen. De kwaliteit van de woningen zelf
wordt echter verschillend ervaren. Een groot deel van de huidige bewoners
is ouder dan 75 jaar en het merendeel wil graag nog zo lang mogelijk in de
buurt blijven wonen. Daarnaast zijn er bewoners uit andere leeftijdsgroepen;
relatief jonge bewoners, die nog niet zo lang in de buurt wonen. Zij hebben
dikwijls voor de woning gekozen vanwege de beschikbaarheid en lage prijs
en nemen de technische onvolkomenheden op de koop toe. Er zijn echter

ook bewoners die de gebreken wel als een knelpunt ervaren. Ook zijn er in
toenemende mate problemen tussen verschillende levensstijlen van de be-
woners en problemen ten aanzien van veiligheid, overlast en beheer.
De buurt bestaat voor 100 % uit kleine en verouderde duplexwoningen met
een omvang van 35-45 m2. Ze zijn ruim vijftig jaar geleden ontworpen als
eengezinswoning en vanwege de woningnood tijdelijk omgezet in duplex-
woningen. De intentie was om ze na enige jaren weer te ‘ontduplexen’. In
het verleden zijn in de Roland Holstbuurt als proef enige woningen samen-
gevoegd. De conclusie hiervan is dat het op zich mogelijk is, maar dat het
voor eengezinswoningen en grotere gezinnen nog steeds een te kleine wo-
ning oplevert. Ook de bouwtechnische kwaliteit is dusdanig dat forse in-
vesteringen nodig zijn om een samenvoeging te realiseren. Deze
investeringen wegen voor de corporatie niet op tegen de kwaliteit. Het voor-
stel is daarom om alle duplexwoningen te slopen (zie ook tekstkader in 2.1.3). 

De Roland Holstbuurt zal dus op termijn ingrijpend gaan veranderen. Alleen
De Bron kerk blijft staan. In de rest van de buurt komt er een ontspannen en
groen woongebied, met ongeveer hetzelfde aantal woningen als voor de in-
greep. Met drukke wegen aan twee zijden van de buurt, is het de kunst om
een prettige en besloten buurt te maken, die niet gedomineerd wordt door
verkeerroutes.
Aan de kant van de Slotermeerlaan krijgt de bebouwing over het algemeen
vier tot zes bouwlagen, met op sommige plekken mogelijk een hoogteaccent
van maximaal vijftien lagen. Het is goed voor te stellen dat deze nieuwbouw
geschikt is voor ouderen. Aan de oostkant en in het binnengebied wordt de
bebouwing wat lager (2-6 lagen). Daar is de nieuwbouw geschikter voor ge-
zinnen. Door deze verschillen zal de buurt voor verschillende doelgroepen
interessant zijn. 
Het binnengebied achter de Slotermeerlaan en de Burgemeester Röellstraat
krijgt een heel eigen sfeer. Hier doet zich de kans voor om het groenstede-
lijk milieu een aantrekkelijke, eigenzinnige interpretatie te geven. Bouw-
hoogtes variëren in het middendeel van drie tot zes lagen, er is ruimte voor
grondgebonden woningen en appartementen. De nadruk ligt op openbaar
groen en niet op privé tuinen.   

32



Geen drukke sluiproute door de buurt
Bij het creëren van een aantrekkelijk woonmilieu, speelt de Henriëtte Roland
Holststraat een belangrijke rol. Nu is het niet alleen een buurtstraat, maar
ook een sluiproute voor de Burgemeester Röellstraat. De straat is hierdoor
drukker dan gewenst in een woonbuurt en vormt een belemmering.Het pro-
fiel moet daarom worden aangepast zodat hard rijden niet mogelijk is. Daar-
naast kan in het uitwerkingsplan onderzocht worden of een verlegging van
de straat mogelijk is.

Ook nu leefbaarheid aanpakken 
Er is geen aanleiding om op korte termijn al te starten met sloop en nieuw-
bouw van woningen. De woningen kunnen nog een aantal jaren mee, maar
dan moet er wel geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van de buurt. Deze
opzet - nu blijven investeren in leefbaarheid, maar straks ingrijpend ver-
nieuwen - laat dus een gecombineerde vernieuwingsaanpak zien.
Bovendien zal de Roland Holstbuurt niet in één keer, maar gefaseerd worden
aangepakt. Nadat een deel is gesloopt, worden eerst nieuwe woningen ge-
bouwd voordat een volgend deel wordt gesloopt. 
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PROGRAMMA
Huidig woningaantal (6 stroken): 436 appartementen
Woningbouw: minimaal 450 appartementen, gestapeld en grondgebonden
Commercieel programma: minimaal 2.000m² aan de Slotermeerlaan,

mogelijk uit te breiden tot 4.000m²
Maatschappelijk programma: -
Werken: -
Parkeren: 1,25 pp per woning, waarvan 70% op eigen terrein

OPENBARE RUIMTE
• Parkachtig openbaar groen
• Aantrekkelijke langzaam verkeersroute langs het water van Plein ‘40-’45
naar Sloterplas

• Minimaal 15% openbaar groen, uitgaande van een verkeersluwe Henriëtte
Roland Holststraat

• Minimale auto-infrastructuur
• Positie Henriëtte Roland Holststraat indicatief
• Interne groenstructuur verbonden met gracht

BOUWMASSA
Algemeen:
• Bouwhoogte stedelijk aan Slotermeerlaan: 4-15 lagen met indicatief
2 hoogteaccenten aan de Slotermeerlaan (15 lagen)

• Rest van de buurt bouwhoogte gemengd: 2-6 lagen
• Gebouwd parkeren tenminste aan de Slotermeerlaan en Burg. Roëllstraat

Zuid (Burg. Roëllstraat):
• Rooilijn vast op huidige rooilijn
• Gevelwand gesloten

Oost (Frans Bastiaansestraat):
• Open naar het water

West (Slotermeerlaan):
• Rooilijn vast in het verlengde van de kop bebouwing Slauerhoffstraat
• Geen ventweg, voordeuren aan de Slotermeerlaan
• Gevelwand gesloten

Ruimtelijke regels en randvoorwaardenkaart Roland Holstbuurt

plangebied

te handhaven bebouwing
(binnen plangebied)

maximaal bouwvlak

plint economisch vastgoed

hoogteaccent

<<                    >>

vaste rooilijn, min. 75% gesloten

straat, positie vast

straat, positie indicatief

langzaam verkeersroute, positie vast

groene verbinding, positie indicatief

<<                    >>

<<                    >>

<<                    >>
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3.2.3 Totaalprogramma Slotermeer Zuid

Het hoofddoel van de ingrepen in Slotermeer Zuid is om betere woningen
te realiseren in een duurzame en groene woonomgeving. Het gaat dus niet
om het bouwen van meer woningen. Sterker nog, voor de 1.112 woningen
die worden gesloopt, komen er circa 920 terug. Deze moderne en comfor-
tabele woningen zullen, in combinatie met veelal de mogelijkheid op eigen
terrein te parkeren, ervoor zorgen dat een gewilde en toekomstgerichte
woonbuurt ontstaat. Veel doelgroepen in de woningmarkt zullen hier iets
van hun gading kunnen vinden: gezinnen, kleine huishoudens (inclusief star-
ters en senioren), stedelijke huishoudens. De nadruk zal komen te liggen op
woningen voor gezinnen. De nieuwbouw zal voor 30% bestaan uit sociale
huurwoningen en voor 70% uit middeldure marktwoningen. De sociale huur
wordt verspreid over alle deelgebieden gerealiseerd, dus ook in de groene
randen zoals aan de Van Tienhovengracht. Qua woningtypen zal er een heel
gemengd milieu ontstaan van appartementen en laagbouw, met of zonder
tuin. 
De uitwerking van het programma met betrekking tot winkels, commercieel
vastgoed en maatschappelijke functies (het niet-woonprogramma) zal straks
vooral te vinden zijn aan de Slotermeerlaan, de Burgmeester Röellstraat en
de Burgemeester Rendorpstraat, en bij de nieuwe Noordmansschool in het
hart van de Couperusbuurt.

Sociale huurwoningen en bijzondere doelgroepen
Het woningbouwprogramma richt zich zowel op de wensen en mogelijkhe-
den van de huidige bewoners als op de potentie om ‘stijgers’ in Slotermeer
vast te houden en nieuwe groepen aan te trekken. Over heel Slotermeer be-
keken bestaat 30% van alle nieuwbouw uit sociale huurwoningen en 70% uit
dure en middeldure marktwoningen. Binnen de sociale huursector worden
woningen voor allerlei bijzondere doelgroepen gebouwd, waaronder zorg-
woningen voor ouderen, jongerenwoningen en woningen voor grote gezin-
nen. Voor de benodigde aantallen wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht
bij de Woonvisie van het stadsdeel.
De vernieuwing is er onder andere op gericht om een grotere variatie aan

inkomens, huishoudens, sociaal-economische achtergronden en woningty-
pen in Slotermeer te realiseren. Het sloop/nieuwbouwprogramma kan daar-
bij helpen. Maar natuurlijk moeten er wel voldoende goedkope
huurwoningen overblijven. Begin 2009 zijn alle vernieuwingsplannen van
Geuzenveld-Slotermeer daarop onderzocht. 
Uit de studie bleek dat het aandeel sociale huurwoningen door sloop/nieuw-
bouw en door de verkoop van sociale huurwoningen in Geuzenveld-Sloter-
meer zal dalen van 71% naar 45%. Mocht dit percentage verder dreigen te
zakken, dan blijven er voldoende mogelijkheden om bij te sturen. Dat kan
bijvoorbeeld door het verkoopprogramma te wijzigen of meer sociale nieuw-
bouw te realiseren.

Duurzaam wonen
De corporaties willen aan het streven naar duurzaam bouwen in Slotermeer
op twee manieren invulling geven. Ten eerste wordt gestreefd naar een duur-
zame woonomgeving en ten tweede naar woningen die veel minder energie
verbruiken en dus minder bijdragen aan de klimaatverandering. In het pro-
gramma heeft dat deze gevolgen:

1. Een duurzame wijk is een wijk waar mensen graag komen (en blijven) 
wonen. De verblijfskwaliteit van de directe woonomgeving is daarbij zeer
bepalend, evenals de overgang van openbaar gebied naar privé gebied.
In de uitwerkingsplannen zal hier extra aandacht aan worden geschonken;

2. In het ontwikkelingsplan Richting Parkstad 2015 staat de ambitie om met
de vernieuwing 50% energie te besparen en de gemeente Amsterdam 
wil dat alle nieuwbouw in 2015 zelfs klimaatneutraal wordt gebouwd. De
woningcorporaties zullen al het reëel haalbare doen om aan die ambitie
te voldoen. Alle nieuwbouw wordt daarom volgens de strengste wettelijke
isolatienormen uitgevoerd en aangesloten op duurzame stadsverwarming.
Daarnaast worden - waar mogelijk - installaties voor duurzame energie 
geplaatst. Het streven is hierbij in ieder geval die energiebesparende 
maatregelen toe te passen die zich terug verdienen binnen een termijn 
van 10 jaar



Maatschappelijk vastgoed
Voor een vernieuwd Slotermeer Zuid is de aanwezigheid of nabijheid van
goede en eigentijdse maatschappelijk voorzieningen, zoals scholen en zorg-
voorzieningen, natuurlijk erg belangrijk. In Slotermeer Zuid staan momen-
teel drie scholen, te weten de basisschool Noordmansschool, de Signis
school voor doven en slechthorenden en het Altra College. Voor het Altra
College en de Signis school zijn op dit moment geen plannen voor ingrij-
pende vernieuwing. De Noordmansschool is echter dringend toe aan ver-
nieuwing en de intentie is om hiervoor een nieuw gebouw te realiseren op
het Adriaan van Oordthof. Het wordt dan een Brede School met bijvoor-
beeld voor- en naschoolse voorzieningen. Op deze locatie wordt tevens
ruimte gereserveerd voor een tweede school. Ook de zorgvoorzieningen be-
hoeven verbetering. Als onderdeel van de vernieuwing wordt ruimte gec-
reëerd langs de Burgemeester Rendorpstraat voor nieuwe zorgfuncties
(bijvoorbeeld huisartsen, welzijn en dergelijke). In het uitwerkingsplan zal dit
nader worden uitgewerkt.

Economisch vastgoed
Op verschillende plekken in Slotermeer komt meer ruimte voor bedrijvig-
heid. In Slotermeer Zuid komt vooral meer bedrijfsruimte aan de Sloter-
meerlaan Kwalitatief bekeken wordt ingezet op een grote variatie aan
typen bedrijfsruimten. Het streven is om voldoende aanbod te creëren in
de categorieën:

• Bedrijven in de plint van woongebouwen (kan ook bedrijfsverzamelgebouw zijn);
• Solitaire bedrijfsruimten; 
• Woon/werkwoningen.

De hoeveelheid vierkante meters per categorie bedrijfsruimte is onderling
uitwisselbaar als de omstandigheden hierom vragen. Ondernemers die een
eigen bedrijf willen starten vinden in Slotermeer vaak geen kleine bedrijfs-
ruimte met een lage huur. Dit kan op korte termijn worden opgelost door bij-
voorbeeld aangepaste huren te hanteren voor ondernemers in
bedrijfsverzamelgebouwen. Voor de lange termijn wordt in nieuwbouw-
plannen voldoende voorzien in de bouw van kleinschalige bedrijfsruimte.
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Couperusbuurt

R. Holstbuurt

Totaal

Uitwerkingsgeb. Wonen

Totaalprogramma wonen en niet-wonen in Slotermeer Zuid

Sloop

676

436

1.112

Nieuw

470

450

920

Sloop

1.823 m²

459 m²

2.282 m²

Nieuwbouw

3.795 - 7.795 m²

2.000 - 4.000 m²

5.795-11.795 m²

Niet-wonen
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3.3 Sociaal-economisch
Zoals paragraaf 2.2 al beschreef, is het de opgave van stedelijke ver-
nieuwing om de dagelijkse situatie van de bewoners te verbeteren,
onder het motto Vooruitkomen in Slotermeer. Vooruitkomen bestaat niet
alleen uit het slopen en stapelen van bakstenen, of het verbeteren van
het groen en de straten. Minstens zo belangrijk is dat bewoners maat-
schappelijk meedoen en vooruitkomen. Een aandachtspunt bij dit hoofd-
stuk is dat de fysieke grenzen van de vernieuwingsgebieden niet (altijd)
gelden voor het sociale domein. Daarom is het belangrijk om de sociale
visie te bekijken op verschillende niveaus en deze in te passen in de
stedelijke vernieuwing. De sociale vernieuwing speelt zich af op de vol-
gende drie niveaus:

• Nieuw West;
• Slotermeer;
• De vernieuwingsgebieden (Slotermeer Noord, Zuid en Noordoever). 

Het totaal aan sociaal-maatschappelijke programma’s, projecten en acties in
Slotermeer vormt een breed veld. Een groot deel van de begroting van het
stadsdeel wordt geïnvesteerd in sociale projecten gericht op het verbeteren
van de positie van de inwoners van het stadsdeel. Ook reguliere welzijn- en
zorgorganisaties voeren hun taken uit op het gebied van gezondheidszorg,
opleidingen, bijstand, het WERKbedrijf (vroeger het arbeidsbureau), psy-
chologische hulp, jeugd- en ouderenzorg. Daarnaast bestaan er tijdelijk
gefinancierde sociale programma’s, met specifieke speerpunten. In Sloter-
meer zijn er op dit moment twee van zulke programma’s:

• Actieplan Krachtwijken van het Ministerie van VROM, ook bekend als de 
‘wijkaanpak’;

• Koers Nieuw West (2006-2010), waarin de gemeente 40 miljoen euro
investeert in sociale projecten.

In aanvulling hierop is onlangs gestart met een gebiedsgerichte intensivering
om Slotermeer versneld naar het niveau te krijgen van het Normaal Amster-

dams Peil (NAP). 
Voor de vernieuwing van Slotermeer zijn vier speerpunt thema’s benoemd
waar de komende jaren in Slotermeer extra aandacht voor nodig is:

1.  Slagen met werk en een stapje verder
2.  Mijn huis, mijn straat, mijn huis, me thuis voelen
3.  Tijd voor jezelf
4.  Onderwijs

3.3.1 Slagen met werk en een stapje verder

Om de bewoners meer kansen op werk te bieden is het belangrijk om de
bedrijvigheid in Slotermeer uit te breiden en de aansluiting op werkgele-
genheidsgebieden rond Slotermeer (Schiphol en Westpoort) te verbete-
ren. Ook worden meer mensen begeleid naar werk(ervaringsprojecten).

Wat gebeurt er al?
Door de centrale stad, het stadsdeel, DWI en andere partijen wordt al veel
gedaan op dit gebied. Belangrijke projecten zijn het ‘Ondernemershuis
Nieuw-West’ dat oude en nieuwe ondernemers adviseert, de winkelstraat-
manager en het aanwijzen van de Burgemeester De Vlugtlaan e.o. als ‘Kan-
senzone’, waardoor ondernemers gestimuleerd worden om te investeren in
hun onderneming. Het stadsdeel voert een actief inburgeringbeleid en veel
oud- en nieuwkomers hebben al een taaltraining gevolgd.

De speerpunten voor Slotermeer

1. Ondernemerschap
De begeleiding van huidige en startende ondernemers wordt verder verbe-
terd. Het ondernemershuis zal nog proactiever adviseren en de winkel-
straatmanager blijft ondersteuning verlenen. Daarnaast wordt gekeken of
het aanbod aan kleinschalige bedrijfsruimten kan worden vergroot. Door de
vernieuwingsoperatie ontstaat ook veel werk en mogelijk kunnen onderne-
mers in Slotermeer daarvan meeprofiteren.
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Ruimte voor initiatieven van burgers 
In Geuzenveld-Slotermeer staan burgers waar mogelijk zelf aan het roer.
Of het nu gaat om hun eigen leven verbeteren, om prettiger samenleven
in de buurt of om verbetering van de leefomgeving: het stadsdeel biedt
burgers de ruimte om zelf initiatieven te nemen. De medewerkers van
het stadsdeel sluiten zoveel mogelijk aan waar burgers of organisaties
initiatieven nemen. Zij brengen de wensen van de burgers in kaart en
hebben een open houding tegenover kennis en voorstellen van anderen. 

Burgers stimuleren en coachen
De rol van de ambtenaren is burgers te stimuleren om zelf actie te on-
dernemen en de mensen waar nodig te begeleiden bij het uitvoeren
van hun ideeën. Het stadsdeel coacht en faciliteert bewoners bij hun
plannen zonder het van hen over te nemen. Andere burgers worden in-
geschakeld om deze burgers te helpen. Zo wordt de cirkel van actieve
burgers steeds groter. 

Samenwerking met andere partijen
Het stadsdeel werkt waar mogelijk met (lokale) partijen samen om burgers
en ondernemers te faciliteren en te begeleiden. Door verbindingen tot
stand te brengen tussen partijen in de buurt en regie te voeren op de
samenwerking, kunnen de burgers optimaal worden ondersteund en
wordt voorkomen dat partijen langs elkaar heen werken.

Moeilijk bereikbare groepen betrekken
Het stadsdeel spant zich in om alle lagen van de bevolking te bereiken.
Ambtenaren zoeken bewoners actief op: aan de deur, op straat, bij
scholen, verenigingen, kerken en moskeeën. Door bewoners te stimuleren

laagdrempelige activiteiten te organiseren met en voor andere bewoners,
wordt een uitgebreid netwerk in de buurt opgebouwd. Op deze manier
hoopt het stadsdeel een bredere groep dan de al actieve bewoner te
stimuleren om deel te nemen aan de samenleving. Van de netwerken
maakt het stadsdeel ook gebruik om voeling te houden met wat er leeft
in de buurten.

Pionieren vanuit de praktijk 
In Geuzenveld-Slotermeer wordt niet gewerkt vanuit één, van bovenaf
bedacht, masterplan. Bestuurders en medewerkers hebben hun manier
van werken al doende, stap voor stap, in de praktijk ontwikkeld. Zij krijgen
hierbij de ruimte om – binnen kaders- af te wijken van de gebaande
paden. Dit betekent dat de medewerkers in staat worden gesteld om op
flexibele wijze voor de burgers te werken en al doende nieuwe werk-
wijzen te ontwikkelen.

Preventief optreden 
Het stadsdeel neemt bij voorkeur maatregelen die preventief werken
en die de eigen verantwoordelijkheid van bewoners bevorderen. Waar
nodig zal het stadsdeel echter repressieve maatregelen inzetten. 

Bescheidenheid als troef 
Omdat de verantwoordelijkheid voor verbeteringen zoveel mogelijk bij
de bewoners zelf ligt, stelt het stadsdeel zich bescheiden op. Achter de
schermen vervult het stadsdeel een essentiële rol om de burger die ver-
antwoordelijkheid te laten pakken. Het stadsdeel is daardoor minder
zichtbaar voor de buitenwacht: in Geuzenveld-Slotermeer staat de burger
in de spotlights. 

Het Geuzenveldse Recept
voor vernieuwing in Slotermeer
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2. Aansluiting op de arbeidsmarkt
Voor toetreding tot de arbeidsmarkt zijn stage- en werkervaringsplaatsen
onmisbaar. Het aanbod aan stageplekken blijkt nog onvoldoende aan te sluiten
bij de vraag in Nieuw-West. De komende jaren wil het stadsdeel in samen-
spraak met onderwijsinstellingen en bedrijven zowel het aantal stageplekken
proberen uit te breiden als ook te zorgen voor een betere aansluiting, zodat
meer jongeren uit Nieuw-West via een goede stage werkervaring kunnen
opdoen. 

3. Werkgelegenheid
De werkeloosheid in Slotermeer is relatief hoog en op stadsdeelniveau moei-
lijk te beïnvloeden. Het stadsdeel wil de mogelijkheden die er zijn echter
wel beter benutten. Bijvoorbeeld door het ondernemen te stimuleren en
kleinschalige bedrijven bijvoorbeeld in de creatieve industrie aan te trekken.
Ook zal als onderdeel van de vernieuwing extra bedrijfsruimte worden ge-
realiseerd, waardoor meer werkgelegenheid zijn plek krijgt in het stadsdeel. 

Het is dus de bedoeling om de bestaande bedrijven zoveel mogelijk voor de
buurt te behouden en, indien gewenst, meer passende ruimte te bieden.
Plein ‘40-’45 is met het aanliggende deel van de Slotermeerlaan en Burge-
meester De Vlugtlaan het kernwinkelgebied binnen het stadsdeel. De be-
langrijkste overige werklocaties binnen Slotermeer zijn verder Burgemeester
De Vlugtlaan, Slotermeerlaan, Burgemeester Fockstraat, Burgemeester Ve-
ning Meineszlaan en Louis Couperusstraat. 
Op dit moment is er ongeveer 75.376 m² bruto vloeroppervlakte aan be-
drijfsruimte. Die ruimte is vaak verouderd, er is weinig variatie qua grootte
en invulling en de locaties zijn niet optimaal, waardoor de levensvatbaar-
heid vermindert. Om de economische functies van Slotermeer te versterken,
komen er meer vierkante meters bedrijfsruimte en meer differentiatie in prijs
en kwaliteit. De bedrijfsruimten worden gerealiseerd op de begane grond
van woongebouwen, in de vorm van solitaire bedrijfsruimten en in de vorm
van woon/werk woningen. Langs de belangrijkste straten wordt uitgegaan
van een menging van wonen en werken. 

4. Maatschappelijke participatie
Veel mensen in Slotermeer staan op grote afstand van werk en deelname
aan de samenleving. Het activeren van deze bewoners vergt een integrale
aanpak, met ondermeer inburgering, taallessen, vrijwilligerswerk en bege-
leiding naar werk. Veel vrouwen, Niet-Uitkeringsgerechtigden (NUG-ers) en
inburgeraars blijken moeilijkheden te hebben om te participeren in de Am-
sterdamse samenleving. Om hen te helpen is door het stadsdeel en DWI
een laagdrempelig ‘participatiecentrum’ opgezet. Vanuit het centrum vindt
de toeleiding plaats naar taalcursussen, sociale en maatschappelijke active-
ringsplekken en werk.

In 2009 doet DWI alle inburgeraars in het stadsdeel, voor zover ze ook val-
len in de groep NUG-ers, een aanbod van doorgeleiding naar de arbeids-
markt. Maar ook zal DWI alle niet-uitkeringsgerechtigden die schuldhulp
aanvragen, een activeringsaanbod doen. In dit traject kan bij succesvolle af-
ronding een deel van de restschuld worden kwijtgescholden.
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3.3.2 Mijn buurt, mijn straat, me thuis voelen

Het doel is een buurt, die schoon, heel en veilig is en ook gezellig om te
wonen.

Wat gebeurt er al?
Veel bewoners geven aan met plezier in Slotermeer te wonen en hier ook
graag te willen blijven wonen. Het is een rustige woonwijk met veel groen en
dat wordt gewaardeerd. Wat volgens de bewoners echt beter moet is de
kwaliteit van de openbare ruimte. De buurt verrommelt: de openbare ruimte
is verouderd en er blijft teveel vuil op straat liggen. Maar ook voor de vei-
ligheid moet meer aandacht komen. Sinds 2008 heeft het stadsdeel extra
mensen ingezet om aanvullend op het normale beheer de verrommeling
tegen te gaan, extra schoon te maken en kleine onderhoudswerkzaamhe-
den uit te voeren. Ook lopen sinds dit jaar extra toezichthouders (de ‘gele
hesjes’) rond die een oogje in het zeil houden. De komende tijd gaat het
stadsdeel ook aan de slag om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen.
Duidelijk is wel dat het stadsdeel het niet alleen kan. De buurt schoon, heel
en veilig maken, lukt alleen als de bewoners, het stadsdeel, de corporaties
en andere partijen nauw samenwerken.

De speerpunten voor Slotermeer

1. Leefbaarheid
Duidelijk is dat de komende tijd extra geïnvesteerd moet worden in een
schone en leefbare buurt. Zowel door extra inzet van het stadsdeel en de
corporaties, als door het uitvoeren van projecten met bewoners. Daar waar
de problemen hardnekkig blijken, gaat het stadsdeel op zoek naar oncon-
ventionele middelen om de buurt voldoende schoon te houden. Het wijk-
management en de steunpunten Leefbaarheid en Veiligheid blijven een
belangrijke rol vervullen in de buurten. Het steunpunt Leefbaarheid & Vei-
ligheid krijgt nieuwe huisvesting in de nieuwbouw op de locatie van het
NOVA College aan de Burgemeester De Vlugtlaan. De komende jaren is van-
uit de Wijkaanpak een apart budget Bewonersinitiatieven beschikbaar waar-
mee initiatieven van bewoners ondersteund kunnen worden.

2. Samen wonen, samen leven
Veel woningen in Slotermeer zijn gehorig en bewoners leven vaak dicht op
elkaar. Bewoners geven aan dat het binnen het multiculturele Slotermeer
moeilijker is geworden om elkaar op gedrag aan te spreken. Dit leidt tot
spanningen en bewoners geven aan behoefte te hebben aan leefregels.
Samen met bewoners wordt bezien op welke wijze leefregels opgesteld kunnen
worden voor verschillende buurten in Slotermeer. 
Bewoners melden ook de aanwezigheid van ‘spookwoningen’. Dit zijn woning-
en die niet door de officiële huurder worden bewoond, maar door anonieme
anderen. De corporaties gaan hier actiever op controleren en handhaven.

3. Participatie
Het stadsdeel wil de bewoners meer uitnodigen en uitdagen om mee te den-
ken met de vernieuwing en met ideeën te komen. Om cultuuruitwisseling te
bevorderen worden gezamenlijke activiteiten van bewoners met ver-
schillende achtergronden georganiseerd. Daarnaast is er veel animo voor
empowerment activiteiten van vrouwen. Om deze reden is dit jaar het
‘participatiecentrum’ geopend. Dit centrum biedt verschillende activiteiten
aan, aan verschillende doelgroepen om vooruit te komen in Slotermeer. Het
gaat om werk, maar ook om sociale activering en empowerment.
Juist binnen de vernieuwing zouden jongeren een belangrijke inbreng moeten
hebben. Zij vormen immers de toekomst. De komende jaren wordt daar extra
aandacht aan besteed. Via het project ‘broedplaats’ gaat het staddeel bij-
voorbeeld jongeren helpen om concrete wensen en ideeën uit te werken en
te realiseren. 
Een belangrijk aandachtspunt bij de vernieuwing is het in stand houden en
versterken van bestaande sociale netwerken en het opbouwen van nieuwe
netwerken. Activiteiten gericht op ontmoeten en leefbaarheid kunnen hier-
aan bijdragen en bewoners spelen daar zelf een belangrijke rol in. Een voor-
beeld daarvan is dat er samen met de bewoners wordt nagedacht over
nieuwe woonvormen zoals groepswonen. 



3.3.3 Tijd voor jezelf

Meedoen en je lekker voelen.

Wat gebeurt er al?
Het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer heeft jaren een wat stoffig imago
gehad als een stadsdeel waar niet zoveel gebeurt. Dat beeld begint onder-
tussen aardig te veranderen. Er is nog geen reguliere bioscoop en ook geen
Podium Mozaïek of een eigen Meervaart, maar het activiteitenaanbod is de
afgelopen jaren flink uitgebreid. Zoals de muziekuitvoeringen georganiseerd
door het Muziekplatform, het Westbeach filmfestival, de CreAmclub met
kunst en cultuuractiviteiten, de vele activiteiten die voor en door bewoners
worden georganiseerd in andere vernieuwingsgebieden. Maar ook de acti-
viteiten via Wijkweb, waarbij bewoners met ondersteuning van het stads-
deel zelf activiteiten organiseren voor medebewoners en waarbij al veel
bewoners betrokken zijn. Maar er gebeurt meer…

De speerpunten voor Slotermeer

1. Intensivering Wijkweb
Het stadsdeel wil op meer plekken in Slotermeer Wijkweb activiteiten en/of
ontmoetingsruimten creëren, met meer begeleiding. Zulke plekken stimule-
ren bewoners tot het nemen van initiatieven. In de Paul Scholtenstraat be-
staat al zo’n wijkweb ruimte waar druk gebruik van wordt gemaakt. Aan het
Brouwerpad is dit jaar door De Alliantie een ruimte beschikbaar gesteld voor
onder andere activiteiten van en voor bewoners uit de buurt. Ook in de Dob-
bebuurt zijn er op korte termijn plannen voor een nieuwe buurtruimte. Op
de middentermijn zullen buurtruimten gerealiseerd worden in Slotermeer
Zuid en Noordoever.  

2. Jong en oud
Het stadsdeel wil jongeren meer betrekken bij hun buurt en omgeving,
onder meer door sport en spel activiteiten. Maar ook het Activiteitencen-
trum voor de Jeugd in de geplande nieuwbouw van het NOVA College aan

de Burgemeester de Vlugtlaan kan daarbij helpen. Door de Nationale
Jeugdraad wordt i.s.m. het stadsdeel het project Pimp my Block uitgevoerd.
Jongeren worden daarin uitgedaagd met ideeën te komen voor de ontwik-
keling van hun buurt. 
Voor ouderen wordt gezocht naar een beter en passender aanbod aan acti-
viteiten. In Slotermeer Zuid organiseren actieve bewoners al iedere dinsdag
een koffiemiddag in de kerk De Ontmoeting. Dit soort activiteiten wordt on-
dersteund en samen met ouderen wordt bekeken welke behoeften en mo-
gelijkheden er nog meer zijn.

3. Kunst en cultuurprogramma
Bewoners pleiten voor een soort eigen ‘Podium Mozaïek’ in het stadsdeel,
met laagdrempelige, kleinschalige culturele activiteiten, waarin verschillende
culturen elkaar treffen. Door slimme combinaties met bijvoorbeeld ‘brede
scholen’ wordt geprobeerd de komende jaren nieuwe podia te creëren om
het culturele leven in Slotermeer uit te breiden. Daarnaast kan toegepaste
kunst in de openbare ruimte het straatbeeld verbeteren, bijvoorbeeld door
het aankleden van bouwhekken. Ook is er de intentie om de jaarlijks terug-
kerende festivals, zoals ‘Geuzenveld-Slotermeer verandert’ en het ‘Westbe-
ach filmfestival’ voort te zetten. In het participatietraject hebben bewoners
aangegeven dat hét Plein en de oevers van de Sloterplas de meest geë-
igende plekken zijn om in het stadsdeel ‘wat meer’ te doen. Op Plein ‘40-’45
is dit jaar gestart met een aantal culturele zondagen en aan de Sloterplas
heeft dit jaar voor de eerste keer het Sloterplas Festival plaatsgevonden.

Slotermeer is ook het gebied van ‘Van Eesteren’. Een deel van Slotermeer is
door de deelraad aangewezen als beschermd stadsgezicht. Wat nog ont-
breekt is een buurtmuseumruimte. Deze zal naar verwachting in de loop van
dit jaar geopend kunnen worden in het NOVA College aan de Burgemeester
De Vlugtlaan.
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3.3.4 Onderwijs

Goed onderwijs in goede gebouwen.

Wat gebeurt er al?
Zowel de gebouwen als het onderwijs en de resultaten hebben niet het ni-
veau dat zou moeten. In Geuzenveld en Buurt 5 is het stadsdeel bezig samen
met schoolbesturen en corporaties om onderwijsgebouwen te vernieuwen.
Daarnaast lopen er verschillende programma’s om ook de onderwijssituatie
op de scholen te verbeteren. Het Meesterplan is hiervoor een belangrijk
kader. Het schoolmaatschappelijk werk is uitgebreid, extra uren logopedie
zijn toegevoegd en er zijn extra oudercontactpersonen aangesteld. Voor- en
naschoolse voorzieningen zijn uitgebreid, het Schatkamerproject en het pro-
ject ‘West in Kr8’ is uitgebreid.

De speerpunten voor Slotermeer

1. Succesvolle schoolloopbaan
Vanaf dit jaar nemen alle basisscholen in Slotermeer deel aan de ‘kwali-
teitsaanpak basisonderwijs Amsterdam’. Hiermee worden scholen onder-
steund om hun prestaties te verbeteren. Om het hoge percentage
schooluitval (20%) tegen te gaan en terug te brengen tot 10% worden extra
leerplichtassistenten ingezet. De overgang van VMBO naar MBO blijkt voor
veel leerlingen een moeilijke stap en leidt tot relatief veel uitval. Om dit
tegen te gaan, gaat een leerplichtambtenaar risicoleerlingen bij hun over-
gang van VMBO naar MBO volgen en aanspreken. Veel leerlingen in Sloter-
meer hebben niet de mogelijkheden die veel andere kinderen in Amsterdam
wel hebben. In het verlengde van het Meesterplan wordt de aanpak van de
‘niet zwakke’ basisscholen geïntensiveerd, bijvoorbeeld met extra huiswerk-
begeleiding. Ook wordt de ‘8 tot 8 aanpak’ geïntensiveerd waarbij jongeren
die op straat lopen naar school worden gebracht of op traject gezet.

2. Brede talentontwikkeling
Voor het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten, zijn jongeren vaak

sterk afhankelijk van wat de samenleving hen aanreikt. Maar veel jongeren
ontberen voldoende prikkeling tot het ontwikkelen van talenten. Daarom is
‘streetcornerwork’ en sociale activering vanuit het jongerensteunpunt be-
langrijk. Daarnaast wil het stadsdeel jongeren actiever laten meedenken met
het opzetten van nieuwe projecten op dit gebied.

3. Sluitende aanpak zorg
Het stadsdeel blijft werken aan het optuigen van een samenhangende, slui-
tende zorgstructuur voor de jeugd van 0-18 jaar. De aandacht ligt daarbij de
komende jaren vooral bij opvoedingsondersteuning en het bereiken van
moeilijk toegankelijke gezinnen met meervoudige problemen.

4. Goede schoolgebouwen
Daar waar nodig worden de onderwijsgebouwen vernieuwd. Vooralsnog
wordt hierbij gedacht aan nieuwbouw voor de Noordmansschool, uitbrei-
ding van de Slootermeerschool en de mogelijkheid om in Slotermeer Zuid
en Slotermeer Noord een nieuwe basisschool te vestigen.
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Kort

Middellang

Lang

Termijn Thema

Indicatief overzicht van bestaande en toekomstige interventies in Slotermeer

Slagen met werk

• Ondernemershuis

• Winkelstraatmanager

• Stageplekken

• Inburgering

• Taalcursussen

• Kansenzone

• Aansluiting werklocaties

• Nieuwbouw bedrijfsruimten

Mijn huis, enz.

• Flexteams

• Handhavingsteams

• Leefregels

• West in kr8

• Achter de voordeur

• Buurtruimten

• Achter de voordeur

• Steunpunt L&V

• Leefregels

Tijd voor jezelf

• Ouderenactiviteiten

• Wijkweb

• Muziekplatform

• Cultuurmarkt

• SPARK

• Cultuurzaal

• Uitbreiding horeca

• Activiteitencentrum voor
de jeugd

• Buurtmuseum

Onderwijs

• Meesterplan

• Vroeg- en voorschool

• Kwaliteitsonderwijs

• Schatkamer

• Nieuwbouw en uitbreiding 
onderwijsgebouwen

• HAVO/VWO?

Het lange termijnprogramma is afhankelijk van de ontwikkelingen in het gebied en zal later, reagerend op de dan actuele situatie,
nader worden ingevuld.
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4.1 Participatie

Het is een essentiële randvoorwaarde dat bewoners de gelegenheid krijgen
om te kunnen participeren in de vernieuwingsoperatie. In de Raamovereen-
komst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad uit 2008 hebben de ge-
meente en de corporaties daarom afspraken gemaakt over de eisen waaraan
de participatieopzet minimaal zou moeten voldoen:

• In de fase van een vernieuwingsplan zijn het stadsdeel en de corporaties
samen verantwoordelijk voor de participatie aanpak;

• In de fase van een uitwerkingsplan is de corporatie verantwoordelijk voor
de participatie. Wel blijft het stadsdeel verantwoordelijk voor de sociaal-
economische plannen en de daarbij horende participatie;

• De corporatie maakt daartoe een participatieplan, in overleg met relevante
bewonersgroepen uit de buurt. Ook het stadsdeel vormt een doelgroep 
voor het plan;

• In dat plan is ondermeer de doelstelling van de participatie opgenomen,
de doelgroepen waarop de participatie zich richt, de inbreng van de
bewoners/betrokkenen en de middelen die daarvoor worden ingezet.

Participatie kan plaatsvinden op drie niveaus van toenemende bewoners-
betrokkenheid: informeren (alleen informatie geven), consulteren (ook me-
ning vragen) en coproductie (samenwerken). Voor de uitwerkingsplanfase
wordt uitgegaan van co-productie, waarbij extra aandacht besteed zal wor-
den aan het betrekken van moeilijk bereikbare groepen.

Randvoorwaarden
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4.2 Herhuisvesting
In Slotermeer Zuid worden in de Couperusbuurt en de Roland Holstbuurt in
totaal 1.112 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Deze be-
woners zullen daarom op termijn moeten verhuizen naar een andere woning.
Corporaties in Slotermeer hebben de intentie uitgesproken om - in lijn met
‘Vooruitkomen in Slotermeer’ - zoveel mogelijk bewoners die dat willen in
Slotermeer een andere woning te laten vinden. 

Sociaal Plan Parkstad
Herhuisvesting als gevolg van sloop is een ingrijpend proces. In het Sociaal
Plan Parkstad zijn daarom zorgvuldige afspraken gemaakt over de rechten
van bewoners. Hierin staat onder andere dat de huidige bewoners van een
vernieuwingsgebied, bij gedwongen verhuizing, recht hebben op een ver-
gelijkbare woning binnen Nieuw West. 
Voor Slotermeer hebben de corporaties de intentie om de bewoners te her-
huisvesten in het gebied. Ook zijn afspraken gemaakt over hoe de herhuis-
vesting zal plaatsvinden, bijvoorbeeld over voorrangsregels, een
tegemoetkoming in de verhuiskosten en huurgewenning. 

In het participatietraject kwam naar voren dat bewoners behoefte hebben
aan het wegnemen van de onzekerheid die herhuisvesting en vernieuwing
met zich meebrengen. Het tijdig en persoonsgericht communiceren met be-
woners kan daarbij erg helpen. Elke corporatie heeft daarin zijn eigen stijl,
maar in het Sociaal Plan zijn daarover ook enkele algemeen geldende af-
spraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat bewoners tijdens de herhuisvestingperi-
ode recht hebben op een begeleider en op een periodiek spreekuur. De
corporaties zorgen voor een goed vangnet en begeleiding van de bewoners
naar nieuwe herhuisvesting. Er is speciale aandacht voor de begeleiding bij
de herhuisvesting van de grote groep (zeer) oude bewoners.

Gefaseerde aanpak
Het vernieuwen van een gebied verloopt meestal in fasen. Bij de fasering van
deelgebieden is een optimale herhuisvesting één van de leidende principes.

Een soepele herhuisvesting binnen het gebied vergroot immers ook het
draagvlak bij de bewoners en daarmee de voortgang van de vernieuwing.
Daarbij is het van belang om te starten op een plek waar weinig mensen hoe-
ven te verhuizen en waar relatief meer woningen (waaronder sociale huur)
kunnen worden (terug)gebouwd. Op deze wijze kunnen veel huishoudens bin-
nen hun buurt herhuisvesting vinden en blijven sociale netwerken behouden.

Passende nieuwbouw
De huidige bewoners van Slotermeer verhuizen met voorrang naar een
nieuwbouwwoning in de buurt. Bij de invulling van het nieuwbouwpro-
gramma wordt rekening gehouden met de woonwensen en de financiële
mogelijkheden van de huidige bewoners:

• Voor huishoudens met een modaal inkomen of minder, blijft er voldoende
aanbod van goedkope en betaalbare huurwoningen. Daarom wordt het
nieuwbouwprogramma in de sociale huur afgestemd op de herhuisves-
tingopgave. Gezien het grote aantal 1 en 2 persoons huishoudens in deze
buurt, wordt er bij het nieuwbouwprogramma rekening gehouden met 
deze doelgroep;

• Het bouwprogramma houdt ook rekening met een passend woningaan-
bod voor speciale of kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, minder validen
en jongeren;

• Om de sociaal-economische ‘stijgers’ in het stadsdeel te behouden, wordt
in 70% van de nieuwbouw een gevarieerd aanbod aan marktwoningen
gerealiseerd, in uiteenlopende prijsklassen en van hoge kwaliteit;

• Om de herhuisvesting te vergemakkelijken zal in de eerste fase van het
gebied tenminste 40% sociale woningbouw gerealiseerd worden

Bij de vernieuwing van Nieuw West ligt er een opgave om de bevolkings-
dichtheid te vergroten, maar Slotermeer wordt op een aantal plekken gezien
als een gebied dat bij uitstek geschikt is voor een ontspannen leefmilieu. Om
voldoende draagvlak te houden voor het winkel- en dienstenaanbod, blijft
het inwoneraantal bij de vernieuwing van Slotermeer minimaal gelijk. 
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4.3 Sociale huur en marktwoningen
Door alle sloop/nieuwbouw activiteiten tijdens de vernieuwing en door het
renoveren en verkopen van huurwoningen, zal het aandeel goedkope soci-
ale huurwoningen in Slotermeer teruglopen. Om te verzekeren dat er ook na
de vernieuwing voldoende goedkope huurwoningen overblijven, zijn daar-
over in de Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad
(2008) harde afspraken gemaakt. Daarin staat vastgelegd dat over heel
Nieuw West gezien het aandeel sociale huurwoningen niet onder de 45%
mag zakken. Over het percentage sociale huurwoningen wordt jaarlijks door
de corporaties in Nieuw West gerapporteerd. Ook wordt in ieder uitwer-
kingsplan dat ter besluitvorming aan de deelraad wordt aangeboden, inzicht
gegeven in de gevolgen van de ingrepen voor het aandeel van sociale huur-
woningen. 

4.4 Parkeren

Het uitwerkingsgebied Roland Holstbuurt krijgt straks een zogeheten ‘groen
stedelijk’ leefmilieu en het uitwerkingsgebied Couperusbuurt een overwe-
gend ‘stedelijk grondgebonden’ leefmilieu. In de Herziening Richting Park-
stad 2015 is voor deze twee milieus vastgelegd dat minimaal 70% van alle
parkeren op eigen terrein dient te gebeuren (op eigen erf of in een par-
keergarage). Daardoor kan de openbare ruimte in de buurt aantrekkelijk blij-
ven. Het streven is om zoveel mogelijk gebouwde parkeerplaatsen te
realiseren, omdat anders nog steeds zeer veel auto’s, weliswaar op eigen
terrein, maar nog steeds op maaiveld geparkeerd moeten worden. De mate
waarin gebouwde parkeervoorzieningen gerealiseerd worden zal afhankelijk
zijn van de invoering van een betaald parkeerregime. 
De te hanteren parkeernorm is overal 1,25 parkeerplaats per woning, waar-
van 70% op eigen terrein. Voor de economische functies geldt 1 parkeerplaats
per 125 m2 bruto vloeroppervlak (BVO). Voor maatschappelijke voorzieningen
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de CROW adviezen. De parkeeropgave
dient binnen de grondexploitatiegrenzen te worden opgelost.

4.5 Speelruimte
In de fase van het uitwerkingsplan komt er meer zicht op het te realiseren
woonprogramma en op basis daarvan zal de behoefte aan speelruimte wor-
den bepaald. Bij de programmering daarvan wordt rekening gehouden met
het speelruimtebeleid van het stadsdeel.

4.6 Hoofdstructuren

Door Slotermeer lopen ook enkele grote ruimtelijke hoofdstructuren, zoals
de groenstructuur, waterwegen, verkeersroutes en fietspaden. Deze hoofd-
structuren dienen bij de verdere planontwikkeling als randvoorwaarde te
worden gerespecteerd. Zie bijlage 3 van de raamovereenkomst Parkstad.
Er wordt binnen het stadsdeel een bomenbeleid voor Slotermeer voorbereid. 
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4.7 Duurzaamheid
  In hoofdstuk 3 is toegelicht welk programma de corporaties en het stads-
deel voor ogen hebben als het om duurzaamheid gaat. Daarnaast gelden
de volgende randvoorwaarden:

• De milieuwetgeving zal voor Slotermeer Zuid vooral wettelijke rand-
voorwaarden stellen op het gebied van wegverkeerslawaai, luchtkwaliteit
en de watertoets;

• De stedelijke groenstructuur dient te worden gerespecteerd;
• In de Raamovereenkomst van 2008 is nog eens bevestigd dat de vernieu-
wingsoperatie moet leiden tot een vermindering van de lokale CO2

uitstoot met 50 procent;
• Volgens geldende contracten dient alle nieuwbouw in principe aangesloten
te worden op het duurzame warmtenet in Nieuw West. 

4.8 Beheer tijdens de vernieuwing
De stedelijke vernieuwing vraagt vóór en tijdens de uitvoering om een ge-
degen aanpak van het beheer van de (semi-)openbare ruimte en van het
vastgoed, zoals de woningen, winkels, scholen en bedrijven en andere voor-
zieningen. Uiteindelijk moeten de buurten leefbaar, veilig en bereikbaar blij-
ven. Dat vergroot ook het draagvlak voor de stedelijke vernieuwing. Daarom
wordt bij elk uitwerkingsplan een interim-beheersplan opgesteld, dat de pro-
blematiek beschrijft en het maatregelenpakket aangeeft. De problematiek
van fysiek en sociaal beheer tijdens de vernieuwingsactiviteiten is te verde-
len in vijf hoofdthema’s:

1. Bereikbaarheid
De hinder die bewoners, winkels en hulpdiensten ondervinden moet zo mi-
nimaal mogelijk blijven;

2. Leefbaarheid en veiligheid
Door een toename van tijdelijke verhuur, leegstand en verhuizingen worden
bewoners onverschilliger en neemt zwerfvuil toe. Daarmee samenhangend
komt ook het veiligheidsgevoel onder druk te staan door graffiti, vernielingen
en dergelijke;

3. Communicatie
Bewoners, ondernemers en andere partijen moeten goed op de hoogte blij-
ven van de werkzaamheden en eventuele vertragingen;

4. Handhaving
Extra handhaving is noodzakelijk, met name in verband met puin en materi-
aalresten rond de sloop- en bouwplaatsen;

5. Sociale cohesie
Door tijdelijke verhuur en verhuizingen verandert de buurt en kent men zijn
buren niet meer. Dit kan een gevoel van sociale onveiligheid geven.
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Zoals hierboven al genoemd, wordt bij het maken van de uitwerkingsplannen
in een interim-beheersplan dieper ingegaan op deze problematiek. Dat plan
komt ook met een pakket maatregelen en projecten dat deze problemen zal
aanpakken en dat naast het dagelijks normale beheer wordt uitgevoerd. Als
voorschot daarop een paar specifieke voornemens voor de Roland Holst-
buurt en de Couperusbuurt:

Roland Holstbuurt
De sloop/nieuwbouw in de Roland Holstbuurt gaat volgens planning pas
vanaf 2016 plaatsvinden. Dat betekent dat er nog een vrij lange periode te
gaan is, waarin allerlei problemen op het terrein van veiligheid, beheer en
woningtoewijzing die nu al optreden verder zouden kunnen toenemen. Deze
problemen zullen worden aangepakt door de corporatie, het stadsdeel en
niet in de laatste plaats ook door de bewoners zelf. Investeren in leefbaar-
heid blijft een prioriteit van zowel de corporatie als het stadsdeel, ook vóór
de vernieuwingsingreep. Zelf denkt de corporatie onder meer aan:

• Afspraken over woningtoewijzing (extreme overlast proberen te weren);
• Ingrijpen bij extreme overlast (afspraken hierover met diverse instanties);
• Voldoende beheer en onderhoud om het woongenot op een aanvaard-
 baar niveau te houden.

Voor een deel vinden deze maatregelen nu al plaats en zo nodig moeten ze
nog intensiever worden opgepakt. Daarnaast zullen de diverse sociale pro-
jecten hier een positieve bijdrage aan leveren.

Couperusbuurt
Een vergelijkbare problematiek en oplossingsrichting geldt voor de Coupe-
rusbuurt. Ook in deze buurt zullen het stadsdeel en de corporaties zich in-
zetten voor goed tijdelijk beheer, met onder meer:

• Integrale aanpak van overlast op straat en onderhuur;
• Onderhoudswerkzaamheden, zoals in tuinen
(samen met een re-integratiebureau);

• Voldoende beheer en onderhoud om het woongenot op een
aanvaardbaar niveau te houden.

Voor de woningen die blijven staan zal het onderhoud onverminderd door-
gaan. Voor de portieketagewoningen die behouden blijven, wordt nog on-
derzocht welke extra renovatie-ingrepen nodig zijn. Bewoners worden
hierover in de loop van 2009 geïnformeerd en betrokken bij het planproces.
Uitgangspunt is dat deze bewoners in hun woning kunnen blijven wonen.

49

R
a

n
d

vo
o

rw
a

a
rd

e
n



50



5.1 Organisatie van de vernieuwing
De gemeente Amsterdam, stadsdelen in Nieuw West en de woningcorporaties
zijn de initiatiefnemers en trekkers van de vernieuwing van de westelijke tuin-
steden. Maar ook andere partijen, zoals zorgaanbieders, schoolbesturen en
winkeliersverenigingen zijn hierin belangrijke partners en zij worden nauw
bij de vernieuwingsoperatie betrokken.
In 2000 hebben de gemeente en de woningcorporaties afgesproken dat een
vernieuwingsplan voor een gebied in Nieuw West altijd een gezamenlijk pro-
duct is van het stadsdeel en de betreffende woningcorporaties. In stadsdeel
Geuzenveld-Slotermeer gaat het dan om de volgende woningcorporaties:
Ymere, Stadgenoot, Far West, de Alliantie en Eigen Haard. Zij zitten samen
met het stadsdeel in de stuurgroep Stedelijke Vernieuwing. In het vernieu-
wingsgebied Slotermeer Zuid zijn Stadgenoot, Far West en Eigen Haard de
betrokken woningcorporaties. 

Uitwerkingsplannen en daarna
Nadat dit vernieuwingsplan is goedgekeurd door het stadsdeel, worden er
één of meer uitwerkingsplannen gemaakt voor deelgebieden. In Slotermeer
Zuid gaat het om twee uitwerkingsplannen. Zodra de stadsdeelraad dat uit-
werkingsplan heeft vastgesteld start de herhuisvesting. Niet alle bewoners
kunnen tegelijkertijd geherhuisvest worden. Daarom verloopt de herhuis-
vesting in fasen en die fasering is in de uitwerkingsplan aangegeven. Voor
de herhuisvesting wordt 1,5 jaar uitgetrokken. Als deze termijn is verstreken
(en alle bewoners zijn vertrokken naar een nieuwe woning) volgt de sloop van
bestaande woningbouw. Kort hierna wordt begonnen met de nieuwbouw.

Het vernieuwingsproces
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5.2 Planning
Het stadsdeel en de woningcorporaties willen zo snel mogelijk aan de slag
in Slotermeer Zuid. Maar een zorgvuldige besluitvorming, met ruimte voor
inspraak van de bewoners en ondernemers, is ook belangrijk en dat kost tijd.
Op onderstaand kaartje staat de start van de herhuisvesting aangegeven
voor de verschillende gebieden. 
Er zijn in Slotermeer Zuid geen grote locaties beschikbaar voor het principe
‘eerst bouwen, dan slopen’. De gebieden worden echter wel in verschillende
tijdsperioden aangepakt. De Roland Holstbuurt zal niet in één keer, maar
gefaseerd worden aangepakt. Nadat een deel is gesloopt, zal eerst nieuw-
bouw worden gerealiseerd voordat een volgend deel wordt gesloopt. Op
die manier kunnen mensen die graag in de buurt willen blijven wonen in elk
geval voor een deel ‘overstappen’ naar de nieuwbouw. Dat is van belang,
want ook tijdens buurtbijeenkomsten bleek dat veel (vooral oudere) bewo-

ners gehecht zijn aan ‘hun dichtersbuurtje’. De manier van faseren wordt on-
derwerp van de participatie tijdens het opstellen van het uitwerkingsplan.
Om toch zoveel mogelijk bewoners de mogelijkheid te bieden in de buurt te
blijven wonen, en de herhuisvesting goed te laten verlopen, wordt op die
plekken gestart waar weinig mensen hoeven te verhuizen en veel woningen
teruggebouwd kunnen worden. Binnen de Couperusbuurt is de Burgemees-
ter Röellstraat zo’n locatie, waar ook woningen geschikt voor ouderen worden
gebouwd en waarmee de herhuisvesting binnen die buurt op gang komt.
Daarna volgt het achterliggende gebied met een nadruk op eengezinswo-
ningen. Tenslotte volgt Haven Sloterplas met een groot aantal appartemen-
ten voor verschillende doelgroepen. In de verschillende uitwerkingsplannen
wordt een herhuisvestingparagraaf opgenomen waarin meer specifiek wordt
ingegaan op de herhuisvestingmogelijkheden voor bewoners. 
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5.3 Participatie en communicatie
Stedelijke vernieuwing is een complex proces. Daarin zijn veel partijen be-
trokken, die samen de kwaliteit van het vernieuwingsproces en de uitkomst
ervan bepalen. Bovendien kan renovatie en/of sloop van een buurt diep in-
grijpen in het leven van de bewoners. De betrokkenheid van bewoners en
belanghebbenden bij het opstellen van dit vernieuwingsplan wordt voort-
gezet in het vervolg. In het uitwerkingsgebied Couperusbuurt is woningcor-
poratie Stadgenoot verantwoordelijk voor het participatieplan en in het
uitwerkingsgebied Roland Holstbuurt is Eigen Haard daarvoor verantwoor-
delijk.

Onderwerpen in het participatieplan
Beide corporaties zien participatie als een cruciaal onderdeel van de plan-
vorming. Daarbij hebben bewoners en gebruikers vaak goede ideeën voor
een betere toekomst van hun woning, straat of wijk. In de uitwerkingsplanfase
zal gewerkt worden volgens het co-productiemodel, waarbij tenslotte een
meerderheid van de bewoners akkoord moet zijn met het uitwerkingsplan.
Het participatieplan beschrijft in grote lijnen hoe en waarom de corporatie
bewoners en andere belanghebbenden wil betrekken bij het opstellen van
uitwerkingsplannen. De participatie zal zich inhoudelijk richten op de wo-
ningtypen in het gebied en de locaties van groen, speelplaatsen en andere
voorzieningen. Los daarvan gaan de corporaties met de buurtbewoners en
andere belanghebbenden in gesprek over leefbaarheid en interim beheer
in de periode van vernieuwing. Ook zullen bewoners tijdig worden betrok-
ken bij het proces van eventuele herhuisvesting en daarin worden zij indivi-
dueel begeleid. De precieze praktische invulling en planning van de
participatie wordt in een later stadium uitgewerkt. In het participatieproces
van het uitwerkingsplan zal goed worden gekeken hoe de participatie voor
het vernieuwingsplan in de afgelopen periode is verlopen. 

Resultaten van de bewonersbijeenkomsten in maart en april 2009 over de
voorstellen voor de vernieuwing van Slotermeer Zuid
Veel aanwezige buurtbewoners en andere belanghebbenden hebben hun

reacties gegeven op de voorstellen voor vernieuwing in Slotermeer. De re-
acties op de voorgestelde ingrepen in de woningen waren gevarieerd. Vaak
speelde de huidige grootte van het huishouden een belangrijke rol. 

1. Algemene aanpassingen in de fysieke maatregelen

• Er is meer duidelijkheid nodig over wat wanneer gebeurt. 
> De planning is aangescherpt in de vernieuwingsplannen. Na besluitvor ming
over de vernieuwingsplannen wordt meer concrete informatie verstrekt
over wanneer welke woningen gesloopt of gerenoveerd gaan worden.

• Veel bewoners willen in Slotermeer blijven wonen. 
> De concrete uitwerking van de herhuisvesting inclusief de mogelijkheden
voor terugkeer in het gebied wordt in de uitwerkingsplannen omschreven.

• Ook voor de woningen, die behouden blijven, moet aandacht zijn. 
> Dit wordt door de woningcorporaties verder uitgewerkt.

2. Algemene aanpassingen in de sociale maatregelen

• De aanpak van de verrommeling in de buurt moet doorgaan en waar
mogelijk worden versterkt. 

> Dit is opgenomen in de vernieuwingsplannen.

• De veiligheidsaanpak moet doorgaan en waar mogelijk worden versterkt. 
> Dit is opgenomen in de vernieuwingsplannen.

• Extra aandacht voor ouderen is nodig.
> Dit is opgenomen in de vernieuwingsplannen.

• Er moeten ook nieuwe woningen voor ouderen komen. 
> Dit wordt opgenomen in het uitwerkingsplan.
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3. Slotermeer Zuid

Couperusbuurt

• Het op peil houden van de leefbaarheid in de buurt tot de start van de
ingrepen is noodzakelijk. 

> Dit wordt door stadsdeel en woningcorporaties meegenomen in het
huidige beheer.

• Het beheer en onderhoud van de woningen tot het moment van sloop 
moet aandacht krijgen.

> Dit wordt door de woningcorporatie nader uitgewerkt en
gecommuniceerd.

• Er moet extra aandacht (begeleiding/hulp) zijn voor de herhuisvesting van
ouderen. 

> Dit wordt door de woningcorporatie in het uitwerkingsplan opgenomen.

Roland Holstbuurt

• Het op peil houden van de leefbaarheid in de buurt tot de start van de
ingrepen is noodzakelijk. 

> Dit wordt door stadsdeel en woningcorporaties meegenomen in het
huidige beheer.

• Er zijn meer varianten in de fysieke ingrepen mogelijk. 
> Dit wordt meegenomen in het uitwerkingsplan.

• Bewoners willen graag blijven wonen in de buurt. De mogelijkheden voor
herhuisvesting in de buurt moeten daarom vergroot worden door een
gefaseerde aanpak in deze buurt. 

> Dit wordt nader uitgewerkt in het uitwerkingsplan.
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1. Energiebesparing
Het Dagelijks Bestuur op te dragen om er bij de woningcorporaties op aan
te dringen iedere energiebesparende techniek bij nieuwbouw en renovaties
toe te passen, mits deze investeringen binnen tien jaar zijn terug te verdienen.

2. Betaald parkeren
Het Dagelijks Bestuur op te dragen er voor zorg te dragen, dat de uitvoering
van de vernieuwingsplannen er niet toe mag leiden, dat een voorstel om be-
taald parkeren in te voeren op grond van de parkstad deal nodig wordt ge-
acht (binnen deze bestuursperiode).

3. Participatie
In de fase van uitwerkingsplannen geldt voor de participatie:

a. Dat in de (hernieuwde) overleggen tussen corporaties en bewoners, bij 
participatie en inspraak over woningen en woonomgeving, coproductie 
als model dient te worden gehanteerd bij plannen die door de deelraad
worden vastgesteld;

b. Dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen dit bij de corporaties in de
verdere planvorming in te brengen, te realiseren en te bewaken, en de 
raad over de voortgang en resultaten hiervan tenminste halfjaarlijks te in
formeren;

c. Hierbij extra in te zetten op moeilijk bereikbare groepen;

d. Het participatietraject door een onafhankelijk bureau te laten organiseren;

e. Dat een meerderheid van de bewoners per plan akkoord dient te zijn met
het gepresenteerde plan.

4. Aireywoningen
Akkoord te gaan met sloop/nieuwbouw in de Airey strook en daarbij:

a. Het minimum woningaantal te laten vallen;

b. De bouwhoogte op 3 lagen te houden;

c. De footprint te bepalen op ongeveer + 1 meter (aan beide zijden een 
halve meter);

d. Te onderzoeken of bij het deel bij de spoorstrook meer woningen
gebouwd kunnen worden (hoogteaccent);

e. In het uitwerkingsplan te onderzoeken wat hiervan de consequenties zijn.

5. Burgemeester De Vlugtlaan
De winkelstrook Burgemeester De Vlugtlaan t/m de Burgemeester Eliasstraat
op te nemen in de vernieuwingsplannen en daarbij:

a. In samenwerking met de corporaties een plan van aanpak te ontwikkelen
voor kwalitatief hoogwaardige renovatie van deze gehele winkelstrook;

b. Afspraken te maken met betrekking tot de gewenste verhuur van de
panden, in samenspraak met de winkelstraatmanager, teneinde een
hoogwaardig winkelaanbod te creëren.

6. Vernieuwing Slotermeer Zuid
Het Dagelijks Bestuur op te dragen met de corporaties het volgende over-
een te komen bij de uitwerkingsplannen:

Aangenomen moties en amendementen
In de stadsdeelraadsvergadering Geuzenveld-Slotermeer van 8 december 2009
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a. Meer woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens te bouwen;

b. Tenminste 40% sociale woningbouw te realiseren in de eerste fase van 
een gebied;

c. Bij de corporaties erop aan te dringen dat bewoners die dat willen in
hun eigen buurt kunnen terugkeren;

d. Zorg te dragen voor een goed vangnet en begeleiding van de bewoners
naar nieuwe huisvesting.

7. Cuypersgenootschap/Bond Heemschut en Pro West
Het Cuypersgenootschap/Bond Heemschut en pro West aan tafel uit te no-
digen voor overleg over hun wensen, en deze organisaties ook in de voort-
gang van de plannen te blijven betrekken.

8. Vergroten woningaantal
De bouw van meer woningen te realiseren, door hoogteaccenten langs de
Burgemeester De Vlugtlaan en de Burgemeester Röellstraat (binnen de rand-
voorwaarden van de vernieuwingsplannen) mogelijk te maken.



In januari 2008 hebben de Gemeente Amsterdam, stadsdelen en woning-
corporaties de Raamovereenkomst Integrale gebiedsontwikkeling Parkstad
ondertekend. De contractpartners waren: de gemeente Amsterdam, de stads-
delen Bos en Lommer, Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart, wo-
ningcorporaties AWV (nu Stadgenoot), de Alliantie, Eigen Haard, Far West
en Ymere. In deze Raamovereenkomst zijn de verantwoordelijkheden tussen
gemeente en corporaties in financiële en inhoudelijke zin vastgelegd.

De woningcorporaties nemen de volledige financiële verantwoordelijkheid
van de fysieke herstructurering, met inbegrip van de bouw en exploitatie van
maatschappelijk vastgoed, binnen de grondexploitatiegrenzen. De gemeente
houdt daartegenover de volledige verantwoordelijkheid voor de sociale ver-
nieuwing.
Doordat de corporaties de financiële verantwoordelijkheid (en risico’s) nemen
voor de fysieke herstructurering ontstaat bij de gemeente financiële ruimte
voor extra sociale investeringen.

Dit vernieuwingsplan is opgesteld binnen de kaders van de Raamovereen-
komst. Derhalve zijn ook de financiële afspraken tussen Gemeente en cor-
poraties uit deze raamovereenkomst van toepassing.

Financiën
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Vernieuwingsplan Slotermeer Zuid

Uitgave

Dit is een gezamenlijke uitgave van het stadsdeelGeuzenveld-Slotermeer

en de woningcorporaties:

Eigen Haard

Far West

Stadgenoot

Stedenbouwkundig advies

Bureau Urhahn Urban Design, Amsterdam

Redactie

Endre Timár, Amsterdam

Vormgeving

WisselWerking | Vanessa Rutgers

Vastgesteld door de deelraad Geuzenveld-Slotermeer, 8 december 2009

Colofon
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