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Kenmerken en ontwikkelingen van het gebied

Het gebied Buitenveldert/Zuidas maakt samen met Oud-Zuid en De Pijp/
Rivierenbuurt deel uit van stadsdeel Zuid. Buitenveldert is ingedeeld in 
Buitenveldert-Oost en Buitenveldert-West. Het gebied Zuidas bestaat uit het 
kantorengebied langs de A10 – dat in de komende jaren wordt uitgebreid met 
woningen – en de Prinses Irenebuurt, het Beatrixpark en het RAI-terrein. 

Buitenveldert is nu vooral in trek bij ouderen, maar er is veel instroom van 
gezinnen met jonge kinderen, expats en studenten. Voor studenten worden 
woningen bijgebouwd. Die ontwikkeling biedt kansen voor ondernemers 
en vraagt om aanpassing en uitbreiding van de voorzieningen. De buurt is 
stedenbouwkundig ruim opgezet. Dat betekent dat buurtvoorzieningen soms ver 
uit elkaar liggen, wat voor sommigen belemmerend kan zijn.

Zuidas heeft de potentie uit te groeien tot het tweede centrum van Amsterdam, 
met Station Zuid als tweede treinstation van de stad. Nu heeft dit gebied 
nog weinig bewoners, maar de komende jaren wordt het ontwikkeld tot een 
internationaal woon-, verblijfs- en werkgebied. De komende jaren vinden hier 
enkele ingrijpende projecten plaats. Onder andere gaat het langlopende 
project Zuidasdok van start: de verbreding en ondertunneling van de A10 en de 
uitbreiding en verbetering van Station Zuid.

De toename van bewoners, werkenden en bezoekers houdt in dat de behoefte 
aan winkels, onderwijs-, kinderopvang-, zorg-, en sportvoorzieningen, en 
fietsparkeerplaatsen zal groeien – ook in de aangrenzende buurten. Dat biedt 
kansen voor bewoners en ondernemers, maar legt ook meer druk op de openbare 
ruimte. 

Totstandkoming gebiedsplan

De gemeente Amsterdam werkt al lange tijd gebiedsgericht. In 2015 zijn er 
gebiedsteams ingesteld, die ervoor gaan zorgen dat de gemeente nog beter kijkt 
naar wat er leeft in een buurt, wijk of gebied, en daarop inspeelt. Samenwerking 
met bewoners, ondernemers en professionele partners staat daarbij voorop. 
Stadsdeel Zuid is onderverdeeld in drie gebieden: Oud-Zuid, De Pijp/Rivieren-
buurt en Buitenveldert/Zuidas. Voor elk gebied is een team gevormd dat nauw 
contact onderhoudt met bewoners en andere betrokkenen. Deze gebiedsteams 
signaleren ontwikkelingen, coördineren en initiëren activiteiten, en ondersteunen 
daarnaast initiatieven uit de buurt. 

Inleiding 
In dit gebiedsplan leest u wat de belangrijkste thema’s zijn in het 
gebied Buitenveldert/Zuidas en wat de gemeente samen met bewoners, 
ondernemers en instellingen in 2016 per thema gaat doen. 
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Vanaf 2016 werkt de gemeente met gebiedsagenda’s waarin de doelstellingen 
voor een periode van vier jaar zijn geformuleerd. Die agenda’s worden opgesteld 
in samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties, en vervolgens 
gemonitord. De gebiedsagenda’s 2016-2019 zijn op 2 juli 2015 vastgesteld door 
de gemeenteraad.

De doelstellingen uit de gebiedsagenda 2016-2019  
voor Buitenveldert/Zuidas zijn:
• Woningaanbod en voorzieningen afstemmen op wijzigingen in de 

bevolkingssamenstelling;
• Samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas en binding tussen huidige en 

nieuwe bewoners versterken;
• Ouderen de kans geven langer zelfstandig te blijven wonen;
• Beter gebruikmaken van de mogelijkheden die het openbare groen en het 

water bieden;
• Veiligere en aantrekkelijkere verkeersroutes voor fietsers en voetgangers en 

betere doorstroming en bereikbaarheid. 

Op basis van de agenda wordt jaarlijks een gebiedsplan gemaakt, met daarin de 
activiteiten die per doelstelling voor dat jaar op het programma staan. Het is geen 
uitputtende lijst van wat er allemaal in het gebied gebeurt, maar een overzicht 
van onderwerpen die dat jaar extra aandacht krijgen.

Het gebiedsplan van 2016 is het resultaat van bijeenkomsten tussen het 
gebiedsteam, partners (zoals winkelstraatmanagers, zorg- en welzijnsinstellingen) 
en collega’s van andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Die 
samenspraak en samenwerking zullen we in 2016 voortzetten. We blijven 
in gesprek en waar dat kan, maken we gebruik van sociale media en online 
onderzoeks- en discussiemogelijkheden. We nodigen bewoners, ondernemers en 
organisaties actief uit om met maatschappelijke initiatieven te komen. 

Doelstelling 1
Woningaanbod en voorzieningen afstemmen 
                    op wijzigingen in de bevolkingssamenstelling

Door de geplande woningbouw zal het aantal bewoners van Zuidas flink 
toenemen. De gemeente streeft naar een gemengde stadswijk met voldoende 
woonruimte voor gezinnen, studenten, starters en ouderen. 

Buitenveldert is aan het verjongen en in Zuidas komen steeds meer mensen 
wonen, waaronder gezinnen met kinderen. Dat betekent onder andere dat 
er meer onderwijs(huisvestings)capaciteit nodig is. Het gebied telt nu tien 
basisscholen en bij enkele daarvan neemt het leerlingenaantal toe. 
Naast verjonging zien we ook vergrijzing, gekoppeld aan de trend dat ouderen 
langer thuis blijven wonen. Ook deze ontwikkeling vraagt om aanpassing van 
zowel het huisvestings- als het voorzieningenaanbod. 

Om van Zuidas een levendige, bruisende stadswijk te maken, is het niet 
voldoende om het woning- en winkelaanbod uit te breiden en de bereikbaarheid 
te verbeteren; het is ook van belang dat gebruikers, bewoners en bezoekers 
binding krijgen met het gebied. In 2016 start de gemeente daarom met het 
programma Leef Zuidas!, dat hieronder wordt toegelicht. 

Wat gaan we doen in 2016?

Programma Leef Zuidas! 
Dit programma heeft tot doel Zuidas te verlevendigen. Het programma richt zich 
op de volgende thema’s:
•	 Internationaal	en	ambitieus: De gemeente bouwt voort op het succes van 

Zuidas als internationaal zakencentrum, o.a. door architectonische eisen te 
stellen aan nieuwbouw, vernieuwende concepten te faciliteren, bijzondere 
evenementen te organiseren en het horeca- en winkelaanbod uit te breiden. 
Bovendien gaat er extra aandacht uit naar informele netwerken van bewoners 
en ondernemers, startups en samenwerking met VU Campus.

•	 Levendige	woonwijk:	Op doordeweekse dagen is er veel bedrijvigheid in 
Zuidas, maar ’s avonds en in het weekend is het er stil. Om op die momenten 
meer levendigheid te creëren, wil de gemeente activiteiten, functies en 
locaties faciliteren die gericht zijn op ontmoeting en ontspanning. Bewoners 
wordt gevraagd om daarvoor ideeën in te dienen. 

•	 Bereikbare	Zuidas:	Er moet meer ruimte komen voor fietsers, voetgangers en 
openbaar vervoer. Ook kijkt de gemeente naar alternatieve parkeerplekken, 
en naar de haalbaarheid van een fietsparkeerplan.

•	 Verbinding	met	groen	en	water: De groene gebieden in en om Zuidas 
worden met elkaar verbonden. Verder wil de gemeente aansluiten bij de 
ontwikkelingen en activiteiten rondom de Sportas en de Nieuwe Meer.

•	 Kunst	in	het	gebied:	De gemeente blijft kunst in de openbare ruimte 
stimuleren en gaat bestaande kunstmanifestaties uitbreiden naar Zuidas.

•	 Werk	in	uitvoering: In Zuidas wordt de komende jaren veel gebouwd. 
Geluidsoverlast heeft invloed op de leefbaarheid. Daarom wordt alles in 

De groene gebieden in 
en om Zuidas worden met 

elkaar verbonden.  
Ecolint Kleine Loopveld

Foto: Edwin van Eis
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het werk gesteld om geluids- en andere hinder te beperken. Zo worden 
in bestekken afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld heien en worden 
afspraken gemaakt met de buurt.

Andere concrete activiteiten uit het programma Leef Zuidas! die voor 2016 op de 
agenda staan zijn: 
• De gemeente zoekt naar ruimte voor groene (speel)plekken en moestuinen, 

en blijft tijdelijke kunstprojecten faciliteren. 
• Er worden plannen ontwikkeld om de route Zuidas-Gelderlandplein en de 

route Zuidas-Amstelpark aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door meer 
standplaatsen voor foodtrucks aan te bieden.

Onderwijshuisvesting
De onderwijs(huisvestings)capaciteit wordt op verschillende manieren uitgebreid:
•	 Het	Integraal	Kindcentrum	Zuidas	(dat	opvang	en	scholing	biedt	voor	

kinderen van 0 t/m 12 jaar) wordt uitgebreid. Dat levert 160 extra 
onderwijsplaatsen op. 

• Het gebouw van de Tweede Openluchtschool wordt uitgebreid.
• Voor de Amsterdam International Community School (AICS) en de British 

School of Amsterdam worden nieuwe locaties gezocht. De AICS gebruikt 
in 2016 tijdelijk de binnenruimte van het Multifunctioneel Centrum 
Binnenhof.

•	 Gemeente en schoolbestuur van de Sint Jozefschool bezien de 
mogelijkheden om deze school uit te breiden.

Transformatie vastgoed 
Vanwege veranderende wetgeving wordt een aantal verzorgingshuizen 
getransformeerd,	waaronder	de	Elisabeth	Otter	Knoll	Stichting.	Voor	Vreugdehof	
en Buitenhof wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid 
om de gebouwen deels te transformeren tot zelfstandige ouderenwoningen. 

Bij de transformatie van deze voormalige verzorgingshuizen en van particulier 
vastgoed gaat de aandacht uit naar de realisatie van ouderenhuisvesting op maat 
en woningen in het middensegment. 

Voorlichting huisvesting ouderen
Voor ouderen worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd over huisvestings-
mogelijkheden. Daarmee worden ouderen gestimuleerd zich bewust te worden 
van hun woonwensen op de langere termijn en tijdig maatregelen te treffen, zoals 
het laten aanpassen van hun woning. 

Welzijn en zorg op maat 
De gemeente peilt in 2016 aan welke welzijns- en zorgvoorzieningen er behoefte 
is, vooral in Buitenveldert. De vraag die daarbij centraal staat is of de huidige 
voorzieningen op de lange termijn geschikt en toereikend zijn, en indien niet, 
welke extra dienstverlening er nodig is. 

Voorzieningen in Zuidas 
Voor Zuidas wordt onderzocht welke voorzieningen gewenst zijn. Dient het 
winkelaanbod uitgebreid te worden, of komt de nadruk te liggen op andere 
voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, kleinschalige 
bedrijfsruimtes voor zzp’ers en creatieven, of studentenhoreca?

A.J. Ernststraat
In 2016 gaat speciale aandacht uit naar de A.J. Ernststraat. Het ontbreekt 
de straat aan een duidelijk profiel en er is meer samenhang gewenst in het 
winkelaanbod. Samen met betrokkenen wordt geïnventariseerd welke wensen er 
bestaan voor deze straat. De gemeente stimuleert de ondernemers om zich te 
verenigen en faciliteert initiatieven om de straat aantrekkelijker te maken. 

Doelstelling 1

De gemeente zoekt naar 
ruimte voor speelplekken 

Foto: Fotobank Amsterdam
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Mobile Mall
Op het Gelderlandplein is het initiatief genomen om een Mobile Mall in te stellen. 
Dit is een project met een tweeledig doel: enerzijds bewoners een online service 
aanbieden waarmee ze via virtueel winkelbezoek boodschappen kunnen bestellen 
bij de winkels op het Gelderlandplein, en anderzijds jonge werklozen aan het werk 
helpen door ze, na een training, in te zetten als bezorgers van die boodschappen.

Mengformules
De gemeente gaat bekijken of het mogelijk is om gebiedsgerichte voorstellen 
te doen voor het verruimen van de mogelijkheden voor ‘mengformules’. 
Mengformules houden in dat een winkel ook een (kleinschalige) horecafunctie 
kan krijgen zonder dat het pand een hoofdbestemming horeca heeft. De 
verruiming kan bij de actualisering van de bestemmingsplannen in Zuid worden 
meegenomen.

 

Doelstelling 2
Samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas en binding  
                        tussen huidige en nieuwe bewoners versterken

De bevolking in Buitenveldert/Zuidas bestaat voor een groot deel uit ouderen, 
maar er is ook instroom van jonge gezinnen met kinderen, expats en studenten. 
Zuidas en Buitenveldert zijn nu nog te veel op zichzelf staande buurten. Voor 
bewoners en ondernemers is het van belang dat het gebied als één geheel wordt 
ervaren. Dat bereiken we door verbindende activiteiten en voorzieningen aan te 
bieden. Expats en studenten bieden potentieel voor de buurt. Zij brengen hun 
eigen talenten, ondernemingszin, creativiteit, netwerken en talenkennis met zich 
mee, die benut kunnen worden voor projecten en activiteiten. De inbreng van 
deze nieuwe bewoners draagt bij aan de levendigheid in Buitenveldert/Zuidas.

Wat gaan we doen in 2016?

Activiteiten door de buurt zelf
Samen met bewoners, ondernemers en lokale partners worden activiteiten 
georganiseerd waarbij ontmoetingen tussen bewoners van Buitenveldert en 
Zuidas centraal staan. Eerst wordt geïnventariseerd welke ideeën bewoners 
en andere betrokkenen zelf hebben. Initiatieven vanuit de buurt worden 
gefaciliteerd. 

Ontmoeting
De gemeente gaat na waar in Zuidas nieuwe en bestaande ontmoetingsplekken 
kunnen worden ingericht om bewoners en overige gebruikers met elkaar te 
verbinden. Verder wordt de pilot Welkom in Zuid georganiseerd. Dit project heeft 
enerzijds als doel nieuwe bewoners en ondernemers kennis te laten maken met 
het gebied, het bestuur en het voorzieningenaanbod, en anderzijds om te peilen 
wat er leeft bij inwoners en gebruikers van het gebied. 
 
Informele netwerken versterken
Stadsdeel Zuid telt veel actieve bewoners. Deze hebben vaak eigen kanalen om 
informatie onderling te delen. Wij brengen deze netwerken in kaart en zetten ze 
online in een overzicht – bijvoorbeeld op de webpagina Meedoen in de Buurt in 
Zuid – zodat bewoners en ondernemers elkaar makkelijker kunnen vinden.

Een andere vorm van een informeel netwerk is de Street Community. In zo’n 
Community verenigen buurtbewoners, ondernemers en instellingen zich 
om informele zorg te bieden aan buurtgenoten. Het initiatief moet van de 
bewoners zelf komen. Onderzocht wordt in welke straten zo’n Street Community 
de meeste kans van slagen heeft. In Buitenveldert organiseren we een 
kennismakingsbijeenkomst met sleutelfiguren in een straat of wijk. Ook wordt 
een WhatsApp-groep opgezet waarmee de deelnemers met elkaar kunnen 
communiceren. 
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Inzet nieuwe vrijwilligersgroepen 
Veel nieuwe bewoners, zoals expats en studenten, willen zich graag inzetten voor 
de buurt. De Vrijwilligers Centrale Amsterdam kijkt naar manieren om hen te 
bereiken en vrijwilligers te werven in deze groepen. 

Kunst in de openbare ruimte
In 2015 liep het programma 15x15, dat gericht was op het creëren van meer 
levendigheid in Zuidas. Het programma was succesvol en krijgt een vervolg met 
het programma Leef Zuidas!. 
De gemeente stimuleert kunstactiviteiten in de openbare ruimte, zoals een 
kunstlooproute door de wijken in Zuidas en Buitenveldert.

Natuurspeeltuin bij het nieuwe IKC 
De	uitbreiding	van	het	IKC	Zuidas	wordt	in	2016	voltooid.	Als	onderdeel	van	
dit project wordt een openbare natuurspeeltuin aangelegd. De besluitvorming 
hierover vindt in december 2015 plaats. Deze natuurspeeltuin is een van de 
nieuwe locaties in de buurt waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar 
kinderen kunnen spelen in een natuuromgeving. 

Aandacht voor veiligheid
Ook in 2016 staat veiligheid hoog op de agenda. Winkeliers en medewerkers van 
diverse	instellingen	rondom	de	Kastelenstraat	zijn	getraind	in	het	herkennen	van	
afwijkend gedrag, waardoor zij adequaat kunnen reageren in noodsituaties. Ook 
wordt bekeken welke aanpassingen in de openbare ruimte kunnen helpen de 
veiligheid in deze straat te verbeteren.

Sportvoorzieningen en activiteiten
Buitenveldert/Zuidas beschikt over meerdere sportvelden, een loopveld en 
een tiental sportverenigingen. De verbeteringen aan de Sportasroute zullen 
het sportieve profiel van het gebied versterken. De Huizen van de Wijk en 
gesubsidieerde organisaties zetten zich ervoor in om kinderen en ouderen 
bekend te maken met verschillende sportdisciplines. In 2016 staat atletiek in de 
schijnwerpers,	in	verband	met	het	EK-atletiek	waarvan	Amsterdam	gaststad	is.	

Vervangend vervoer voor opgeheven GVB-buslijn 62
Het stadsdeel heeft in 2015 samen met de eigenaar van winkelcentrum 
Gelderlandplein, bewoners en het GVB gekeken naar de mogelijkheid om 
vervangend vervoer te organiseren voor de opgeheven GVB-buslijn 62. Een 
busverbinding is van belang om de samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas te 
versterken. In 2016 wordt ingezet op het laten rijden van deze vervangende bus.

Doelstelling 2

De gemeente stimuleert kunst  
in de openbare ruimte

Foto: Edwin van Eis

Sportorganisaties zetten zich ervoor in kinderen bekend te 
maken met verschillende sportdisciplines 
Foto: Fotobank Amsterdam
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De veranderingen in wet- en regelgeving vanwege de decentralisatie van 
rijkstaken en de scheiding van wonen en zorg hebben ingrijpende gevolgen voor 
ouderen. Welzijns- en zorgwerkers in Buitenveldert constateren toenemende 
verborgen armoede en eenzaamheid onder ouderen, en een stijging in het 
aantal alleenwonenden met beginnende dementie. Om deze kwetsbare groep 
in staat te stellen actief deel te blijven uitmaken van de samenleving, zijn een 
solide sociaal netwerk en goed bereikbare sociale voorzieningen noodzakelijk. 
Ook veiligheid is een belangrijk thema. De gemeente wil niet alleen de veiligheid 
op straat vergroten, maar ouderen ook weerbaarder maken tegen bijvoorbeeld 
oplichtingstrucs. 

Wat gaan we doen in 2016?

Age Friendly City 
Vanuit de World Health Organisation is het project Age Friendly Cities 
opgezet, waaraan Amsterdam meedoet. Centraal staat de vraag hoe de stad 
omgaat met vergrijzing en hoe een ouderenvriendelijke omgeving kan worden 
gecreëerd. Eind 2015 is een verkenning gestart die antwoord moet geven op 
deze vragen. Samen met studenten Stedelijke Ontwikkeling van de Hogeschool 
van Amsterdam worden bij wijze van pilotproject drie buurten geanalyseerd; 
een van die buurten is Buitenveldert. Daarnaast wordt samen met ouderen 
geïnventariseerd welke behoeften er bij deze groep leven. Hieruit volgt een 
actieplan dat in 2016 tot uitvoering komt. De opgedane kennis wordt gedeeld 
met andere gebieden in de stad. 

Ontmoeting 
Niet alle ouderen slagen erin een bevredigend sociaal netwerk in stand 
te houden. Voor hen worden ontmoetingsmomenten georganiseerd in 
de vele buurtkamers in het gebied en in de Huizen van de Wijk, waar zij 
onder begeleiding gezamenlijk activiteiten ondernemen. Daarnaast zijn er 
gelegenheden om samen te koken en te eten. Ook wordt de Groengrijs-
bus ingezet voor ontmoetingsactiviteiten en uitstapjes. In 2016 bezien wij 
hoe we deze verschillende vormen van dagbesteding kunnen bundelen. De 
programmering wordt onderling afgestemd, uitwisseling wordt bevorderd en 
vervoersknelpunten worden aangepakt. 

Sportactiviteiten 
Sportactiviteiten dragen niet alleen bij aan de vitaliteit van ouderen, maar 
helpen hen ook hun sociale netwerk te vergroten. De gemeente blijft inzetten 
op	deze	activiteiten.	Zo	wordt	de	in	2015	aangelegde	KWIEK-beweegroute	(met	
oefeningen voor senioren op straat) onder de aandacht gebracht. Daarnaast 
worden oudere bewoners naar sportverenigingen en sportactiviteiten toegeleid. 

Doelstelling 3
Ouderen de kans geven langer zelfstandig te blijven wonen

Foto: Edwin van Eis
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Eenzaamheid bij ouderen 
Er zijn al enige tijd projecten gaande om geïsoleerde ouderen te helpen een 
sociaal netwerk op te bouwen. Toch komen wijkzorgmedewerkers steeds vaker 
ouderen tegen die volledig geïsoleerd leven. Het blijkt moeilijk om deze ouderen 
bij activiteiten te betrekken. Een van de projecten is Samen Thuis Samen Uit, 
een langlopend, intensief traject waarbij de oudere samen met een buurtcoach 
positieve ervaringen opzoekt. De Buurtcoaches zijn bewoners van Buitenveldert. 
Zij zullen, door goed aan te sluiten bij de leefwereld en interesse van de oudere, 
deze leefwereld op een positieve manier vergroten. 

Verbinding tussen formele en informele zorg
Beter Thuis in Zuid is een samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen 
en maatschappelijke dienstverleners om de zorg voor ouderen te verbeteren. 
Het project is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen 
in Buitenveldert. Door middel van preventieve huisbezoeken inventariseert de 
praktijkondersteuner huisartsen (POH) of er bij de oudere klachten zijn – bijvoor-
beeld gevoelens van eenzaamheid – die opgelost kunnen worden door gebruik te 
maken van het welzijnsaanbod. De POH zoekt dan samen met de oudere naar een 
oplossing. Dit project wordt voortgezet.

Ondersteuning vrijwilligers
De druk op het informele ondersteuningsnetwerk neemt toe als gevolg 
van de decentralisatie van rijkstaken. Er wordt een groter beroep gedaan 
op het zelforganiserend vermogen en op de informele netwerken in de 
samenleving. Vrijwilligers worden geconfronteerd met zwaardere problematiek 
doordat bijvoorbeeld de thuiszorg steeds meer cliënten doorverwijst naar de 
informele zorg. De gemeente speelt hierop in door vrijwilligers en informele 
samenwerkingsverbanden te ondersteunen. 

Mantelzorg
Het voorzieningenaanbod voor mantelzorgers blijkt niet bekend genoeg te zijn bij 
de mensen voor wie het bedoeld is. De gemeente gaat hier meer aandacht voor 
vragen bij de professionals. 
Om mantelzorgers te ontlasten biedt het Amsterdams Ontmoetingscentrum in 
het Menno Simons Huis collectieve respijtzorg in de vorm van dagbesteding voor 

mensen met dementie. Deze dagbesteding wordt waar mogelijk gecombineerd 
met andere activiteiten die met en door bewoners worden georganiseerd.
Mantelzorgers verdienen waardering. Daarom wordt jaarlijks de Dag van 
de Mantelzorg georganiseerd, een dag met ontspannende activiteiten voor 
mantelzorgers in Zuid.

BUUV en Buurtlijn
Vrijwilligersorganisatie Algemene Hulpdienst Buitenveldert werkt samen met 
het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert en de welzijnsorganisatie Dynamo 
aan een online marktplaats voor buurtdiensten onder de naam BUUV. Eind 2015 
is daar de Buurtlijn bijgekomen, een 24-uurshulplijn voor kwetsbare bewoners. 
Beide activiteiten worden voortgezet. Op deze manier investeert de gemeente 
in structurele samenwerkingsverbanden tussen professionals en vrijwilligers en 
daarmee ook in de preventie van problemen.

Aanpak armoede
Onder ouderen in Buitenveldert heerst verborgen armoede. Omdat er een taboe 
op rust, maken zij zelden gebruik van armoedevoorzieningen. De gemeente 
komt met een plan om professionals beter toe te rusten voor herkenning van dit 
probleem. De doelgroep zelf wordt beter voorgelicht over de voorzieningen die 
er zijn en de manieren waarop zij een aanvraag voor hulp kunnen indienen.

Nachtopvang dementerenden
Dementie onder bewoners is een groeiend probleem. Veel dementerenden 
hebben moeite een dag- en nachtritme aan te houden, wat zeer belastend 
is voor mantelzorgers. Daarom wordt door verschillende organisaties in 
Buitenveldert onderzocht of het haalbaar is om een nachtopvang te openen voor 
dementerenden. De gemeente faciliteert dit traject.

Specifieke dienstverlening voor ouderen
Winkeliers zouden ouderen kunnen helpen door diensten te leveren die op deze 
doelgroep gericht zijn. Te denken valt aan het installeren van ‘langzaam-aan-kas-
sa’s’ in supermarkten of een bezorgdienst voor ouderen die zelf niet meer naar een 
 winkel kunnen. In samenwerking met onze zorg- en welzijnspartners peilt de ge-
meente de behoefte aan speciale dienstverlening bij ouderen, waarna de uitkom-
sten worden voorgelegd aan de ondernemers. In 2016 wordt onder meer gekeken 
naar de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het winkelgebied Bolestein.

Zorg- en welzijnsaanbod onder de aandacht brengen
Het Wijkzorgnetwerk – een samenwerkingsverband tussen maatschappelijk 
werkers, cliëntondersteuners, huisartsen, wijkverpleegkundigen, (woon)bege-
leiders en vrijwilligers – heeft een overzicht opgesteld van de hulpverleners in 
het gebied. Die gegevens worden toegevoegd aan de bestaande website Zuid in 
Kaart,	waarop	sociale	voorzieningen	zijn	aangegeven,	zodat	alle	informatie	op	één	
plek te vinden is.

Doelstelling 3Sportactiviteiten dragen bij aan de 
vitaliteit van ouderen

Foto: Wim Salis
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Het Sociaal Loket geeft voorlichting aan bewoners die de weg niet kennen in het 
zorg- en welzijnsaanbod van Buitenveldert. De bekendheid van dit loket wordt 
vergroot door informatie te verstrekken en bijeenkomsten te organiseren op 
locaties waar veel ouderen komen, zoals de Huizen van de Wijk, de huisarts en de 
bibliotheek.

Aandacht voor mensen met een lichte verstandelijke beperking
In heel Zuid is aandacht voor mensen met een lichte verstandelijke beperking 
vanuit	het	project	Anders	Kijken,	Anders	Doen.	In	de	wijkzorgnetwerken	wordt	
continu gekeken naar een juiste zorgmix voor elke inwoner, dus ook voor deze 
groep. Die methodiek is succesvol gebleken en in 2016 wordt de werkwijze ook 
toegepast voor ouderen en mensen met een GGZ-achtergrond.

De parken, groenvoorzieningen en het water van Buitenveldert worden steeds 
intensiever gebruikt voor recreatie. De gemeente stimuleert recreatief en 
sportief gebruik, met behoud van de ecologische waarde. Groen in de openbare 
ruimte verhoogt niet alleen de aantrekkelijkheid van een buurt, maar heeft ook 
een praktische functie: een groene, niet-verharde bodem draagt bij aan de 
regenbestendigheid van het gebied. Buitenveldert is rijk aan openbaar groen, 
maar op sommige locaties is nog ruimte voor verbetering.

Wat gaan we doen in 2016?

Sportactiviteiten, speelplekken en educatie
In 2016 wordt gekeken hoe de kwaliteit van de parken kan worden vergroot. De 
mogelijkheden voor sportactiviteiten, speelplekken en educatie worden verkend. 
Daarbij worden gebruikers, betrokkenen en belanghebbenden geraadpleegd. 
Uitgangspunt is het behoud van identiteit, kwaliteit en cultuurhistorische waarde.

Nieuwe rolstoelingang Amstelpark
De toegankelijkheid van het Amstelpark voor mensen met een beperking wordt 
verbeterd door een extra rolstoelvriendelijke ingang aan te leggen ter hoogte 
van zorgcentrum De Buitenhof aan de Europaboulevard. Er wordt een verkenning 
gedaan naar de haalbaarheid.

Gebouwen in het Amstelpark
In het Amstelpark staan gebouwen die worden verhuurd voor verschillende 
doeleinden. Bezien wordt of de gebouwen een aantrekkelijke functie en 
programmering kunnen krijgen, passend bij de omgeving en het karakter 
van de wijk. Daarnaast wordt gekeken of het gebouw Amsteltrouw een 
horecavoorziening kan krijgen. 
Het plein bij de hoofdingang van het Amstelpark wordt opnieuw ingericht. Door 
het aanbrengen van meer groen en bomen krijgt dit plein een aantrekkelijkere 
uitstraling. De parkeeroverlast van bezoekers wordt teruggedrongen door middel 
van handhaving en fysieke aanpassingen van de openbare ruimte.

Groengebieden
Verbindingen tussen parken onderling en tussen parken en wijkgroen vergroten 
de aantrekkingskracht van de parken. Onderzocht wordt op welke manieren de 
verbindingen verbeterd en het groen bereikbaarder en toegankelijker kunnen 
worden.

Stimuleren medebeheer van parken en groen
De gemeente stimuleert buurtinitiatieven op het gebied van beheer en inrichting 
van wijkgroen. Bewoners worden bovendien betrokken bij het beheer van delen 
van de parken en groenstroken in Buitenveldert. In de parken zijn vrijwilligers van 
de vriendenclubs actief.

Doelstelling 4
                              Beter gebruikmaken van de mogelijkheden  
die het openbare groen en het water bieden

Rhododendronvallei  
in het Amstelpark   

Foto: Fotobank Amsterdam
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Buurtmoestuinen
Als onderdeel van het programma Leef Zuidas! zijn tijdelijke moestuinen 
gerealiseerd. Deze tuinen zijn aangelegd op locaties waar bouwprojecten gepland 
zijn en worden beheerd door bewoners. Ook in 2016 kijken we of deze tuinen een 
nieuwe plek kunnen krijgen, bij voorkeur op braakliggende terreinen. 

Voorkomen wateroverlast: van grijs naar groen
Doordat er steeds meer bestrating is, kan het regenwater soms niet meer goed 
afgevoerd worden, wat tot schade kan leiden. Soms kunnen simpele maatregelen, 
zoals het aanleggen van wijkgroen, dit probleem al verhelpen. Samen met 
bewoners wordt gekeken welke acties op welke locaties mogelijk zijn. Een van de 
opties is het omvormen van betegelde straat (grijs) tot geveltuintjes (groen). 

Recreatief en sportief gebruik van het water
Zwemmen in natuurwater wordt steeds populairder. Om aan de toenemende 
vraag te voldoen is onderzocht of er nieuwe zwemlocaties kunnen worden 
ingericht aan de Nieuwe Meer. Een van de locaties die in aanmerking lijken te 
komen is de zuidoostoever, ter hoogte van het Boeierspad. Het zwemwater zal na 
een positieve keuring een officieel keurmerk krijgen. De locatie wordt ingericht 
voor zowel recreatiezwemmers als lange-afstandzwemmers.
Ook op andere locaties rondom natuurwater wordt gekeken hoe recreatief en 
sportief gebruik gestimuleerd kan worden. 

Dankzij de grootschalige infrastructuur voor auto’s, openbaar vervoer en fiets is 
de bereikbaarheid van het gebied Buitenveldert/Zuidas goed. Dat neemt niet 
weg dat er voor de nabije toekomst acties nodig zijn om die bereikbaarheid 
op peil te houden én te verbeteren. Op dit moment zijn er namelijk al dagelijks 
files op de op- en afritten van de A10, volle metro’s, trams en bussen, en 
verkeersonveilige situaties met fietsers en voetgangers. 

De bereikbaarheid en verkeersveiligheid komen verder onder druk te staan 
door een aantal omvangrijke projecten. Ten eerste de ontwikkelingen in Zuidas: 
tot 2020 komen er bijvoorbeeld 2500 tot 3000 woningen bij. Ten tweede het 
project Zuidasdok: vanaf 2017 wordt tien jaar lang gewerkt aan het ondergronds 
brengen van de A10 en de uitbreiding van Station Zuid. Tot slot de ombouw van 
de Amstelveenlijn tot een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen 
Westwijk en Station Zuid. Dit laatste project, dat in 2018 van start gaat, zal 
overlast en verminderde bereikbaarheid tot gevolg hebben.

Vanwege de genoemde ontwikkelingen, samen met het steeds drukker 
wordende verkeer, is ‘Veiligere en aantrekkelijkere verkeersroutes voor fietsers 
en voetgangers en betere doorstroming en bereikbaarheid’ één van de vijf 
doelstellingen voor Buitenveldert/Zuidas. 

Wat gaan we doen in 2016?

Verkeersveiligheid
Er wordt een aantal fysieke en niet fysieke maatregelen getroffen om de 
verkeersveiligheid te verbeteren en de overlast te beperken. Zo komen 
er verkeersdrempels, zones waar 30 kilometer gereden mag worden en 
verkeersveiligheidszones rondom alle scholen in het primair en voortgezet 
onderwijs. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om vrachtverkeer te 
beperken. Daarnaast wordt ingezet op voorlichting over verkeersveiligheid. In 
2016 ligt de nadruk op:
•	 Scholieren: Het gebied neemt opnieuw deel aan de landelijke verkeers-

veiligheidscampagnes voor scholieren, zoals ‘Wij gaan weer naar school’. Op 
initiatief van de belangenorganisatie Transport Logistiek Nederland worden 
er	dodehoeklessen	gegeven	aan	scholieren.	Op	ROC	De	Klencke	wordt	
voorlichting gegeven over veilig oversteken. 

•	 Stimuleren	gebruik	verkeerseducatie	ouderen.
•	 Dodehoekcamera’s: De gemeente heeft in 2015 op enkele voertuigen 

360°-camera’s geplaatst om ongelukken met fietsers bij afslaan te 
voorkomen. Bij de overige voertuigen, zoals veegwagens en vuilniswagens, 
wordt dit in 2016 gedaan.

Doelstelling 5
Veiligere en aantrekkelijkere verkeersroutes  
        voor fietsers en voetgangers en betere doorstroming  
                                                 en bereikbaarheid

De Nieuwe Meer 
trekt steeds meer 
recreanten
Foto: Edwin van Eis
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Betere doorstroming van autoverkeer in de spits
In de ochtend- en vooral de avondspits staat het verkeer op de wegen van en 
naar de A10 vaak vast. Om de doorstroming te verbeteren zijn de volgende 
activiteiten gepland:
•	 30	kilometerzone	Gelderlandplein: In 2016 wordt verkend of er een 

30 kilometerzone kan worden ingevoerd rond het Gelderlandplein. 
•	 Verbetering	van	de	veiligheid	op	de	kruising	Amstelveenseweg-Van	

Nijenrodeweg: Uit een schouw in 2015 is gebleken dat met een aantal 
eenvoudige maatregelen de veiligheid verbeterd kan worden. Daarnaast is 
duidelijk geworden dat de kruising moet worden vergroot om het verkeer ook 
in de toekomst te kunnen verwerken. Binnenkort buigt de gemeente zich over 
een planvormingstraject.

•	 Herinrichting	De	Boelelaan	Oost: In juli 2016 wordt begonnen met de 
herinrichting van De Boelelaan Oost (einddatum maart 2018). Vooraf wordt 
het plan van de aannemer (dat maatregelen en afspraken bevat omtrent 
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) getoetst en 
worden zo nodig maatregelen genomen.

•	 Verkennend	onderzoek	eventuele	verplaatsing	tramhalte	De	Boelelaan/VU:	 
In 2016 wordt begonnen met de ombouw van de Amstelveenlijn. De halte 
A.J. Ernststraat komt dan te vervallen. De verkenning moet uitwijzen of 
een verplaatsing van de tramhalte De Boelelaan/VU een positieve invloed 
kan hebben op de verkeersdoorstroming op het kruispunt De Boelelaan-
Buitenveldertselaan. 

Parkeerbeleid voor auto’s en fietsen
Van alle gebieden in Amsterdam scoort Buitenveldert/Zuidas het hoogst als 
het om parkeervoorzieningen gaat. Om het gebied op dit punt aantrekkelijk te 
houden is het nodig om voldoende parkeergelegenheid te creëren voor auto’s en 
fietsen. Dat kunnen we bereiken door fysieke ingrepen, zoals de bouw van (fiets)
parkeergarages, en door innovatieve maatregelen. 
De activiteiten die op het programma staan, zijn: 
•	 Vaststellen	Visie	Zuidas	met	speciale	aandacht	voor	parkeren	in	Zuidas: In 

2016 wordt de Visie Zuidas besproken en vastgesteld. Het parkeerbeleid 
is daarvan een belangrijk onderdeel. Het beleid is onder meer gericht op 
ongewijzigde parkeertarieven in Buitenveldert en voldoende (betaalbare) 
parkeerruimte voor bezoekers.

•	 Parkeerduurbeperking	Buitenveldert: In november 2013 is een experiment 
gestart waarbij in vier woonbuurten in Buitenveldert Noord een maximale 
parkeerduur van drie uur werd ingesteld. Het doel was om lang parkeren, 
vooral door bezoekers en werknemers van de Zuidas en de VU, te 
ontmoedigen. Uit een evaluatieonderzoek in 2014 bleek dat de maatregel 
effectief was, maar dat de parkeerdruk in de omliggende buurten juist was 
toegenomen. Eind 2015 is het experiment verlengd en uitgebreid tot aan 
de Van Nijenrodeweg. Medio 2016 wordt een besluit genomen over een 
permanente regeling. 

•	 Aanleg	ondergrondse	fietsgarages	rondom	Station	Zuid: In 2015 is gestart 
met de aanleg van een ondergrondse fietsparkeergarage op het Mahlerplein. 
Deze garage zal in de eerste helft van 2016 worden opgeleverd en biedt 
dan plaats aan meer dan 3000 fietsen, onder andere ter vervanging van de 
bovengrondse fietsparkeerplaatsen aan de zuidzijde van Station Zuid. Voor 
de Vijfhoek, ten noorden van Station Zuid, zijn met behulp van bewoners, de 
Fietsersbond en omliggende bedrijven plannen opgesteld voor de aanleg 
van een fietsparkeergarage. In 2016 wordt (na bestuurlijk akkoord) begonnen 
met het ontwerptraject. 

•	 Oplossingen	fietsparkeren	bij	stations: Rondom Station RAI, Station Zuid 
en onder het spoor- en snelwegviaduct bij de Parnassusweg wordt de 
maximale fietsparkeerduur verkort naar twee weken. Daarnaast staan er 
pilots op stapel waarin gezocht wordt naar fietsparkeeroplossingen, zoals 
digitale verwijssystemen en het gebruik van apps. Ook gaat de gemeente 
in gesprek met bedrijven in Zuidas om te kijken of bestaande inpandige 
fietsparkeervoorzieningen op een efficiëntere manier gebruikt kunnen 
worden. 

Aanpassing fiets- en voetgangersroutes
In 2016 staan de volgende werkzaamheden op het programma: 
•	 Verbreding	fietsroute	Piet	Kranenbergpad: De fietsroute van het Olympisch 

Stadion naar het Amsterdamse Bos (Sportasroute) loopt onder de A10 en het 
spoorviaduct van trein en metro door. Op dit punt wordt het pad smaller, 
loopt het enigszins omhoog en ontbreekt een voetpad. Dat belemmert de 
doorstroming en de veiligheid. Om het pad te kunnen verbreden, moet er 
voldoende ruimte komen onder de nieuwe viaducten voor Zuidasdok en 
dienen de bestaande viaducten te worden aangepast.

•	 Ontwerptraject	fietsroute	over	de	Sportas: De Sportasroute (van de westelijke 
uitgang van het Vondelpark naar de sportvelden in het Amsterdamse 
Bos) verbetert de doorstroming van het verkeer tussen Amsterdam en 
Amstelveen. Ook worden evenementen-, sport en recreatievoorzieningen en 
het gebied Zuidas beter bereikbaar.

De gemeente zoekt naar 
oplossingen voor fietsparkeren 

rondom de stations 
Foto: Fotobank Amsterdam
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•	 Fietscarré	Zuidas	en	inventarisatie	onveilige	kruisingen	rond	Station	
Zuid: In Zuidas wordt extra aandacht besteed aan ruimte voor de 
fietser, met name rondom Station Zuid en in de omgeving van de 
ondergrondse fietsenstallingen. Bij het station komt een fietscarré: een 
volledig dubbelzijdig fietspad over de Strawinskylaan, Parnassusweg, 
Mahlerlaan en Beethovenstraat, zodat de fietser daarvandaan makkelijk de 
fietsparkeergarages kan bereiken. 

•	 Aanleg	tweerichtingsfietspad	langs	de	Buitenveldertselaan: Het fietspad 
aan de westzijde van de Buitenveldertselaan is een belangrijke route voor 
studenten van de Vrije Universiteit die in Uilenstede wonen. Een deel van 
dit pad is bestemd voor eenrichtingsverkeer, maar wordt toch door fietsers 
uit beide richtingen gebruikt, wat soms tot onveilige situaties leidt. Daarom 
wordt een dubbelzijdig fietspad aangelegd over de gehele lengte van de 
Buitenveldertselaan.

•	 Verkenning	verbetering	wandelroutes	Zuidas-Gelderlandplein	en	Zuidas-
Stadionplein: Met het oog op de versterking van de samenhang tussen 
Buitenveldert en Zuidas, wordt verkend op welke wijze de wandelroutes 
tussen deze gebieden verbeterd kunnen worden.

Mohamed Ajouaou, Gebiedsmakelaar Buitenveldert
m.ajouaou@amsterdam.nl

Daniël Haveman, Gebiedsmakelaar Buitenveldert
d.haveman@amsterdam.nl

Rashna Kadier, Gebiedsmakelaar Buitenveldert
r.kadier@amsterdam.nl

Bram van Melis, Gebiedsmakelaar Zuidas
b.van.melis@amsterdam.nl

Natasja Zak, Gebiedsmakelaar Zuidas
natasja.zak@amsterdam.nl

Voor vragen over bewonersinitiatieven kunt u terecht bij de gebiedsondersteuner:

Ida Glasbergen, Gebiedsondersteuner Buitenveldert/Zuidas
i.glasbergen@amsterdam.nl

Het gebiedsteam bestaat verder uit:

Patricia Ardiles Villegas, Gebiedscoördinator Buitenveldert/Zuidas
gebiedsteam.buitenveldert-zuidas@amsterdam.nl

Aiko van der Lem, Gebiedsmanager Buitenveldert/Zuidas
gebiedsteam.buitenveldert-zuidas@amsterdam.nl

Contactgegevens  
gebiedsteam Buitenveldert/Zuidas

Voor verdere informatie over gebiedsgericht werken, verwijzen wij u naar onze website
www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/gebiedsgericht

Het gebiedsteam Buitenveldert/Zuidas beschikt over vijf gebiedsmakelaars. De 
gebiedsmakelaars zijn de schakel tussen de buurt en de gemeente. Zij weten wat er 
leeft bij bewoners, ondernemers en organisaties en bevorderen de samenwerking 
tussen de verschillende partijen. 

Heeft u ideeën, vragen of suggesties? Neemt u dan contact met hen op. Zij kunnen u 
verder helpen of in contact brengen met de juiste persoon. 
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