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Voor u ligt het afstudeerverslag 'Buitenveldert, De toekomst van 

een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid'. Het verslag is een 

onderzoek naar het toekomstperspectief van de woonwijk Bui

tenveldert binnen Amsterdam-Zuid, een gebied waar grate ont

wikkelingen gaande zijn. Met dit verslag rand ik mijn master

opleiding Architecture Building & Planning af. Het verslag is het 

resultaat van mijn afstudeerproject binnen het atelier Herstruc
turering van de afstudeerrichting Urban Design & Planning. 

De zoektocht naar een geschikt onderwerp en de juiste vraag

stelling bleek niet eenvoudig. Dit afstudeerverslag is tot stand 

gekomen na het doorlopen van een langdurig afstudeertraject. 

Een traject waarin het af en toe stagneerde. Uiteindelijk is het 

een project geworden waarop ik met trots kan terugkijken. 

Gedurende mijn zoektocht naar informatie ben ik regelmatig 

uitgekomen bij de Dienst Ruimtelijke Ordening in Amsterdam. 

Bij deze wil ik alle betrokkenen bij dRO bedanken voor de ver
helderende gesprekken en de zeer nuttige informatieverstrek

king. Speciale dank gaat uit naar de leden van mijn afstudeer

commissie, die mij door het afstudeerproces hebben geloodst. 

Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan mijn familie, vriendin, 
studiegenoten - Thijs Claessen in het bijzonder - en vrienden. Ik 
heb hun geduld regelmatig op de proef gesteld, maar zij hebben 

mij te alien tijde gesteund. 

Tot slot wens ik u veel plezier bij het lezen van dit verslag. 

Laurens Talsma 
Eindhoven, juli 2010 
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s A M E N V A T T N G 

Amsterdam-Zuid is het gebied grenzend aan de zuidkant van 

het centrum van Amsterdam. Het bestaat onder meer uit Plan 

Zuid van Berlage en Buitenveldert, voortgekomen uit het AUP 
van Van Eesteren. Het gebied wordt onder bewoners en gebrui

kers hoog gewaardeerd, zowel qua woon- als leefomgeving. 

Amsterdam-Zuid ondergaat de komende decennia grote ver
anderingen. De stedelijke uitrol van het centrummilieu breidt 

zich zuidwaarts uit en de komst van de Zuidas verandert een 

gedeelte van het gebied tot internationale toplocatie. Ook in de 

woonwijk Buitenveldert zijn er veranderingen gaande. Verschil

lende autonome lokale projecten dragen bij aan een mate van 

verstedelijking van de wijk. 

De wijk Buitenveldert en haar gebruiker is als invalshoek voor 

het onderzoek genomen. De vraag die centraal staat is hoe Bui

tenveldert zich ruimtelijk gezien moet gaan profileren binnen de 
veranderende dynamiek in Amsterdam-Zuid. 

De ruimtelijke structuur van Buitenveldert is op een aantal pun
ten geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar de stedenbouwkun

dige opzet van de wijk, de aanwezige woningvoorraad, voorzie

ningen en openbare ruimte, de verbinding met de stad en de 

bewoners. De wijk heeft kent aantal kwaliteiten; Buitenveldert is 

een ruim opgezette groene wijk waarin prettig wordt geleefd. 

Opvallend is het huidige verschil tussen Buitenveldert-Noord en 
-Zuid. Waar het noordelijke gedeelte van de wijk over meer 

stedelijke eigenschappen beschikt, door de aanwezige woning

typologie en grootstedelijke voorzieningen en een hogere wo
ningdichtheid, lijkt de wijk in het zuiden in bepaalde mate nog 
over het oorspronkelijke tuinstadkarakter te beschikken. 

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 

De wijk kent tevens een aantal aandachtspunten. Zo is de in

richting en het gebruik van het centraal gelegen Gijsbrecht van 

Aemstelpark voor verbetering vatbaar en is de bevolking in de 

wijk aan het vergrijzen. 

In de visie voor Buitenveldert zijn de conclusies uit de ana
lyse van de wijk, in combinatie met de heersende dynamiek 

in Amsterdam-Zuid, vertaald naar een ontwikkelingsscenario 

voor Buitenveldert. Onderscheid is gemaakt in dynamiek: van 

de hoge dynamiek in de aangrenzende Zuidas tot de lage dy

namiek in Buitenveldert-Zuid. Het scenario kent drie pijlers: 

aanpassing woningvoorraad, creeren van een groene drager en 

connectie met de stad. Aan de hand van een drietal ruimtelijke 

interventies is dit verder toegelicht. De interventies bestaan uit 

het verdichten van Buitenveldert-1\Joord, het intensiveren van 

het gebruik van het Gijsbrecht van Aemstelpark en het verbe

teren van de aansluiting van de wijk op het openbaar vervoers

netwerk van de stad. 
Het verdichten van Buitenveldert-Noord speelt in op de veran

derende vraag naar woningen door huidige bewoners van de 
wijk en het op termijn vestigen van andere, meer op de stad ge

richte doelgroepen in de wijk. Via het transformeren van diverse 

bebouwingsstempels worden verschillende typen woningen aan 

de wijk toegevoegd, waardoor een gedifferentieerd woonmilieu 

ontstaat. 
Het Gijsbrecht van Aemstelpark gaat fungeren als een groene 
drager tussen bewoners, wijk en buitengebied. Door het toe

voegen van parkgerelateerd programma en het verbeteren van 
de langzaam verkeersrouting, krijgt het park de kans om de 

belangrijkste groene openbare ruimte van Buitenveldert te wor-
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den. 

Door het verbeteren van de aansluiting van de wijk op de stad 
is ingespeeld op de verandering van de wijk en het woonmilieu 

op de lange termijn. De nieuwkomers hechten grate waarde 
aan goede openbaar vervoersverbindingen met de stad. Tevens 
vragen de groeiende grootstedelijke voorzieningen in de wijk 

en het buitengebied om een betere bereikbaarheid voor men

sen van buiten de wijk. Buitenveldert wordt aangesloten op het 
tramnetwerk van de stad middels het doortrekken van bestaan

de tramlijnen langs de Vrije Universiteit en het Groot Gelder
landplein, de komst van de Amstelveenlij n en het aanpassen 

van de culturele tramlijn 5 richting het Amsterdamse Bos. 

Het onderzoek is afgerond met een refiectie op de visie. Hierin 
is de vraag gesteld wat de interventies betekenen voor de ge

bruiker van Buitenveldert. Op deze manier vindt terugkoppeling 

plaats naar het eerder ingenomen standpunt: Buitenveldert en 
haar gebruiker als invalshoek voor het onderzoek. In de re

Aectie is onderscheid gemaakt tussen de gevolgen van de v isie 

voor de korte en lange termijn en daarmee de gevolgen voor de 
huidige gebruiker en de toekomstige gebruiker van de wijk. In 

de refiectie is geconcludeerd dat de visie een ingrijpend voorstel 
is voor de huidige gebruiker, maar dat het voorstel aansluit bij 
de koers die door Amsterdam-Zuid de komende decennia wordt 

gevaren. 
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N L E D N G 

In dit eerste hoofdstuk wordt Amsterdam-Zuid ge'lntroduceerd. 
In een korte beschrijving wordt de ligging en de ontstaansge

schiedenis van het gebied weergegeven en tevens is de heer
sende algemene opinie over het gebied aangehaald. Daarbij is 
vooral ingegaan op de drie belangrijkste ijkpunten in de historie 

van de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam-Zuid. Tot slot 
wordt de inhoud van het onderzoek beschreven. 

1.1 Amsterdam-Zuid 
Amsterdam-Zuid grenst aan de binnenstad van Amsterdam. 
Het gebied wordt begrensd door de Singelgracht in het noorden 

en het Vondelpark en de Schinkel in het westen. In het oos
ten wordt het begrensd door de Amstel en in het zuiden door 
Amstelveen, ter hoogte van de Kalfjeslaan. Amsterdam-Zuid 
behoorde bestuurlijk gezien tot twee stadsdelen: Oud-Zuid en 
Zuideramstel. Het westelijk gedeelte van Plan Zuid van Berlage 
behoorde toe aan stadsdeel Oud-Zuid. Tot het stadsdeel Zui
deramstel behoorden Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt, 
het gebied tussen het Zuider Amstelkanaal, het Beatrixpark en 
de AlO. Halverwege 2010 zijn beide stadsdelen bestuurlijk ge
zien samengevoegd. 

In dit onderzoek wordt de noordelijke grens getrokken bij Plan 
Zuid, ter hoogte van het Noorder Amstelkanaal. Hierdoor war
den de Pijp, de Rivierenbuurt en de omgeving Museumkwartier 
niet meegenomen. Wanneer in het vervolg de term 'Amsterdam
Zuid' wordt aangehaald, wordt dus niet geheel Amsterdam-Zuid 

bedoeld maar het afgebakende onderzoeksgebied. 

Het gebied wordt in tweeen opgedeeld door de aanwezigheid 

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 
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van verkeersinfrastructuur. De ringweg AlO-Zuid en de railin

frastructuur zorgen ervoor dat de bebouwing van het zuidelijk 

gelegen Buitenveldert niet direct aaneengesloten is op de be

bouwing ten noorden van deze infrastructuur. Via een aantal 

verkeersverbindingen is Buitenveldert verbonden met de stad. 

Het gebied wordt 'ingeklemd' door twee buitengebieden: de 

Amstelscheg en de Bosscheg, de laatste ook wel Schinkelscheg 
genoemd. Deze scheggen zijn onderdeel van de zogenaamde 

schegstructuur van Amsterdam. Deze structuur zorgt ervoor dat 

groene gebieden tot diep in de stad doordringen. Zo is Amster

dam op een vrij directe manier verbonden met het buitenge

bied. De Amstelscheg ligt ten oosten van Amsterdam-Zuid en 

is een buitengebied bestaande uit een boerenlandschap waar 
de Amstel doorheen meandert. De Bosscheg is ten westen van 

het gebied gelegen en is het grootste park van Amsterdam (het 

Amsterdamse Bos) en grenst aan de luchthaven Schiphol. 

Zowel de rivier de Amstel als de Schinkel dringen tot diep in 

de stad door: via het centrum eindigen ze in het IJ. Tot slot 

ligt ten zuiden van Amsterdam-Zuid de gemeente Amstelveen. 
De grens tussen Buitenveldert en Amstelveen wordt getrokken 
door de Kalfjeslaan. Deze is onderdeel van een groengebied, 

welke als buffer dient tussen de bebouwing van Buitenveldert 

en Amstelveen. 

1.1.1 Ontstaansgeschiedenis 
Tot aan het begin van de 20e eeuw was Amsterdam-Zuid niet 

meer dan een polderlandschap: de Binnendijkse Buitenveldertse 
Paider. De stadsuitbreiding buiten de Singelgracht van Amster

dam had zich tot dan toe beperkt tot de realisatie van de 19e 
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eeuwse Ring, waartoe onder andere de Pijp Noord (Oude Pijp) 

en het Museumkwartier behoren. Het polderlandschap werd ge

kenmerkt door weilanden die werden onderbroken door smalle 
sloten en enkele paden. Langs de Amstel en de Boerenwetering 
stonden buitenverblijven van de gegoede burgerij en herber

gen. Voor de stadsuitbreidingen werden de sloten gedempt en 

de paden verhard. Deze oude structuren zijn bijvoorbeeld nog 

in de lange en smalle straten van de Pijp te herkennen. 

De ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam-Zuid begint in de 
20e eeuw en is op te delen in een tweetal belangrijke ijkpunten: 
het Plan Zuid van H.P. Berlage en de tuinstad Buitenveldert. De 

laatste is voortgekomen uit het Algemeen Uitbreidingsplan voor 

Amsterdam van C. van Eesteren. Hieronder wordt, naast deze 
twee ijkpunten, ook de huidige grote ruimtelijke ontwikkeling 

binnen het gebied (Zuidas) kort beschreven. 

Plan Zuid 

Plan Zuid, ook wel Nieuw-Zuid genoemd, is tussen 1920 en 1940 
gerealiseerd. Deze stadsuitbreiding is ontworpen door Berlage 

en wordt nog steeds beschouwd als een van de hoogtepunten 
uit de geschiedenis van de Nederlandse stedenbouw. 

Het gebied wordt gekenmerkt door de rijke architectuur die 
voor velen tot de verbeelding spreekt. Deze is voortgekomen 

uit de principes van de Amsterdamse School. Voorbeeld hiervan 

is het bijzondere metselwerk, met diverse verfraaiingen in en 

aan de gevel. Daarnaast bevat het gebied aansprekende winkel
straten gericht op het hogere segment, veelal ruime woningen 
op mooie locaties en aardige openbare ruimtes zoals de diverse 
pleinen en de aanwezige grachten. Plan Zuid is dan ook een 
gedeelte van Amsterdam dat zeer gewild is bij vooral de meer 

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 
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6De huidige Beethovenstraat in Plan Zuid 
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vermogende mensen van de stad. 

Buitenveldert 
Buitenveldert is een product van het Algemeen Uitbreidings
plan (AUP) uit 1934. Dit plan, ontworpen door C. van Eesteren, 
bevatte richtlijnen voor de stadsontwikkeling van Amsterdam 

tot aan het jaar 2000. Het AUP ging uit van een groei van de 
stad tot ongeveer een miljoen inwoners rond 2000, Amsterdam 

telt nu zo'n 800.000 inwoners. Ten westen en ten zuiden van 
Amsterdam voorzag men locaties voor deze stadsuitbreidingen. 

Voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak zijn de Westelijke Tuin

steden gerealiseerd. Pas na de oorlog is ten zuiden van de stad 

de wijk Buitenveldert gebouwd. In de jaren '60 en '70 is deze 
wijk grotendeels aangelegd. Tegenwoordig kampen de Weste
lijke Tuinsteden met sociale en ruimtelijke problemen en als 

gevolg hiervan zijn grootschalige herstructureringsplannen op

gezet. 
Buitenveldert is in een latere fase dan de Westelijke Tuinstden 
gebouwd en kent deze problemen niet. Een oorzaak hiervoor is 

onder meer dat na de oorlog relatief grotere en kwalitatief bete

re woningen werden gebouwd. Buitenveldert wordt beschouwd 

als een rustige, ruim opgezette woonwijk, op korte afstand van 
het centrum van de stad gelegen. 

Zuidas 
In de jaren '70 is de aanleg begonnen van de rijksweg AlO-Zuid. 

De Aanken hiervan werden ingezet als buffer tussen de woon
gebieden (Buitenveldert en Prinses Irenebuurt) en deze infra

structuur. Ze werden ingevuld door groengebieden met recrea
tieve doeleinden voor Buitenveldert, zoals was voorgeschreven 
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in het AUP. Diverse sportclubs hebben zich hier gevestigd; met 

de komst van de Zuidas zullen deze in de toekomst uitwijken 

naar een andere locatie. 

In de jaren '80 werd langs de AlO-Zuid het World Trade Center 
(WTC) gebouwd en dit was de eerste kantoorontwikkeling in 

dit gedeelte van de periferie van Amsterdam. Met de vestiging 

van het hoofdkantoor van de ABN/ Amro bank in de jaren '90 en 
later het ING-house is de ontwikkeling in een stroomversnelling 

geraakt. De Zuidas is tegenwoordig een toplocatie voor veelal 
grote bedrijven, opererend in de financiele en juridische dienst
verlenende sectoren. Overigens had de gemeente Amsterdam 

begin jaren '90 het plan om een dergelijke toplocatie voor be

drijven te ontwikkelen aan het IJ in het centrum van Amster
dam. ABN/Amro koos echter, mede door de betere bereikbaar

heid, voor de locatie langs de AlO-Zuid waarop de rest volgde. 
De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om van de Zuidas 

meer dan alleen een kantorenlocatie te maken. Door in dit ge

bied een mix van wonen, werken en verbl ijven te realiseren, 
moet een nieuw levendige stedelijk centrum ontstaan. Inmid

dels zijn aan de Zuidas, naast diverse kantoren, de eerste wo

ningen en voorzieningen opgeleverd. 

1.1.2 Hoog gewaardeerd gebied 
Over het algemeen wordt Amsterdam-Zuid gezien als een hoog

waardig woon- en leefgebied. "In Oud-Zuid en Buitenveldert 
leeft men op stand", wordt vaak gezegd. De ligging van het ge

bied is hier mede een oorzaak van. Enerzijds de unieke positie 
tussen de twee scheggen en daarmee dicht bij het geliefde bui
tengebied, anderzijds het binnen het handbereik liggende cen

trum van Amsterdam. Seide zorgen voor veel voldoening voor 

Bu itenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 
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de inwoners en gebruikers van Amsterdam-Zuid. Tevens wordt 
de in algemene zin hoge woningkwaliteit en de relatief goed 
beheerde openbare ruimte door veel mensen gezien als belang
rijke bijdrages voor een prettige woon- en leefomgeving. 

1.2 Inhoud onderzoek 
Hierboven is Amsterdam-Zuid in het kart beschreven. Het blijkt 
dat dit gebied in de loop van de tijd een flinke ontwikkeling 
heeft doorgemaakt van polderlandschap tot een belangrijke in
ternationale locatie. Ook in de toekomst zal dit gebied zich ver
der blijven ontwikkelen. In dit onderzoek wordt daarop nader 
ingegaan, waarbij in hoofdstuk 2 zal blijken dat Buitenveldert 
als invalshoek wordt genomen. 

De inhoud van het onderzoek is in vier hoofdstukken in te delen. 
Allereerst is gekeken naar de dynamiek die zich in Amsterdam
Zuid afspeelt. Met welke grate ontwikkelingen krijgt het gebied 
nu en in de nabije toekomst te maken? Als afsluiting van het 
hoofdstuk wordt een standpunt ingenomen waardoor het onder
zoek verder wordt vervolgd vanuit de invalshoek Buitenveldert. 
Vervolgens wordt in het volgende hoofdstuk Buitenveldert na
der onder de loep genomen. Er is aan de hand van een analyse 
getracht een antwoord te vinden op de vraag hoe de wijk ruim
telijk gezien in elkaar steekt, wat er zich afspeelt, wat de aan
dacgtspunten zijn en welke conclusies daaruit getrokken kun
nen warden. Aan de hand van de analyse van Amsterdam-Zuid 
en de verdieping in Buitenveldert is in het hoofdstuk 'Visie' een 
ontwikkelingsscenario voor Buitenveldert ontwikkeld. Als afslui
ting van het onderzoek wordt in een reflectie teruggekoppeld 

8 

naar het ingenomen standpunt aan het einde van hoofdstuk 2. 
In dit laatste hoofdstuk is ingegaan op wat de ontwikkelde vis ie 
voor gevolgen heeft voor Buitenveldert en haar huidige en toe
komstige gebruikers. 

ANALYSE 
~ 

VERDI EPil\JG 
Dynamiek Amsterdam-Zuid Buitenveldert 

~ / ~ 

VISIE 
Ontwikkelingsscenario Buitenveldert 

i 
REFLECTIE 

Terugkoppeling 

Schematische weergave van de opzet van het onderzoek 



D y N A M E K 

Amsterdam-Zuid kan warden gezien als een succesvol gedeelte 

van Amsterdam voor zowel bewoners als gebruikers. De po

sitie die het gebied hiermee in de stad heeft verworven, lijkt 

duidelijk. Door een veranderende dynamiek die zich nu in en 
random het gebied aan het afspelen is, zal Amsterdam-Zuid in 

de toekomst een andere, meer centrale ral binnen de stad gaan 
innemen. 

De opzet van beide stadsuitbreidingen in Amsterdam-Zuid, Plan 

Zuid en Buitenveldert, was met name gericht op het creeren van 

grate woningbouwlocaties op een relatief korte afstand van het 

centrum van de stad. Dit gebeurde ieder op hun eigen manier, 

met als achtergrand de in die verschillende periodes aanwezige 

tijdsgeest en algemene opvattingen over de bebouwde omge

ving. Beide speelden hiermee in op de enorme woningbehoefte 

op dat moment. 
Plan Zuid en Buitenveldert hebben zich in de loop der tijd ont

wikkeld tot wijken die voornamelijk warden bewoond en ge
bruikt door de meer welgestelde mensen van Amsterdam. Plan 

Zuid vooral dankzij de rijke architectuur en, met name in de 
buurten centraal in de wijk, ruime woningen en Buitenveldert 

dankzij zijn ruime, rustige en graene opzet. 

Een belangrijk aspect binnen de algemeen geldende hoge waar

dering voor Amsterdam-Zuid is de ligging ten opzichte van de 
stad. Het gebied wordt gezien als een gedeelte van Amsterdam 

waar men gebruik kan maken van de 'lusten' van het centrum, 

maar de 'lasten' van datzelfde centrum niet hoeft te nemen. Met 
andere woorden: dankzij de nabijheid van het centrum kunnen 
de mensen uit Amsterdam-Zuid hier gemakkelijk gebruik van 

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 

10voor WO II: de volledige stadsuitbreiding Plan Zuid 
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maken, maar ondervinden ze zelf niet de problemen en overlast 
waar een centrum veelal mee te maken heeft. Meer concreet 

betekent het dat winkels, horeca, musea en andere geneugten 

van het hoogstedelijk leven voor de bewoners gemakkelijk te 
bereiken zijn, terwjjl men toch in een relatief rustige en veil ige 

wijk kan wonen. Dit geldt zeker voor de bewoners van Buiten

veldert. 

De rol van Amsterdam-Zuid is echter aan het veranderen. Dit 

heeft te maken met de veranderende positie van Amsterdam
Zuid ten opzichte van de stad. Van uitbreidingswijken aan de 

rand van het centrum gericht op het voorzien in grote woning

behoeftes tot meer gemengde (hoog)stedelijke wijken die fi 
guurlijk gezien steeds dichter tegen het centrum aan kruipen. In 
Plan Zuid komt dit voorzichtig tot uiting door de uitbreiding van 

het centrumgebied in dit gedeelte van de stad, de zogenaamde 
stedelijke uitrol. In Buitenveldert is een verstedelijkingsproces 
op gang te komen met een hogere dichtheid en meer differenti
atie. Daarnaast is het ontstaan van een economische corridor 

tussen Schiphol en Amsterdam-Zuidoost, met daarin de Zuidas 

als belangrijke speler, een ontwikkeling die niet onopgemerkt 

aan Amsterdam-Zuid voorbij gaat. 

2.1 Stedelijke uitrol 
Het centrum van Amsterdam breidt zich in zuidwaartse rich
ting uit. Deze stedelijke uitrol wordt zichtbaar in bijvoorbeeld de 

vestiging van detailhandel in het bovensegment en een op het 
stadscentrum gericht woonmilieu in de gebieden ten zuiden van 
het centrum. Dit is onder meer het geval in de (Oude) Pijp en 

het Museumkwartier. 
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Om enige duidelijkheid omtrent de stedelijke uitrol te verschaf

fen volgt onderstaande (deels bewerkte) tekst, welke is ont

leend aan een onderzoek van de studiegroep Zuidwaarts van 

de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam. Hierin wordt 
aangegeven hoe en waar de uitrol tot op heden tot stand is ge

komen: 

Het centrummilieu van tegenwoordig bestaat onder andere uit de hoog 

opgeleide, alleenstaande starters die in de stad wonen, de (kennis) 

werkers die in de stad werken en het publiek dat massaal de voorzie

ningen van de stad bezoekt. Deze groepen kiezen voor de binnenstad 

om zich hier te vestigen of om het te bezoeken. Dit vanwege het feit 

dat hier de talrijke voorzieningen en diensten te vinden zijn waarvan 

jonge starters, kenniswerkers en toeristen afhankelijk zijn. Oat doen 

ze voor het bevredigen van hun culturele en recreatieve behoeften. 

De stedenbouwkundige opzet van de historische binnenstad van Am

sterdam is hier uitermate geschikt voor. Deze biedt de mogelijkheid 

voor fijnmazige functiemenging en bevat in grote getale aanwezige 

ontmoetingsruimten in een ruimtelijke setting die overheerst wordt 

door kleinschalige bebouwing en een fijnmazig stratenpatroon. En dit 

a/Jes in elkaars nabijheid. 

Deze karakteristiek van het binnenstedelijk gebied in Amsterdam, de 

fijnmazige bestemmingsdifferentiatie met de fijnmazige stedenbouw

kundige structuur als ideale voedingsbodem hiervoor, go/ft over de 

Singelgracht en heeft, blok voor blok, grote de/en van de 19de eeuwse 

gordel, en zelfs de gordel '20-'40 (Museumbuurt) geannexeerd. Ste

delijke kernfuncties als wonen, werken en voorzieningen (publieke, 

private, commerciele, non-profit) komen gecombineerd voor in een 

ruimtelijke setting die overheerst wordt door kleinschalige bebouwing 

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 
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en een verfijnd stratenpatroon. 

Grootschalige uitbreidingen vormen een dam tegen de 'golf' uit de 

oude binnenstad. De uitbreidingsgebieden van Ber/age waarin de 

stedenbouwkundige diversiteit is opgeheven, bestemmingen steden

bouwkundig verankerd /ijken, het stratenpatroon minder verfijnd en 

het particu/iere bezit ij/er is geworden, missen de flexibiliteit, afwis

se/ing en dynamiek van de vroege de/en van de 19de-eeuwse gordel. 

De uitbreidingsgebieden uit het A/gemeen Uitbreidingsplan zijn wat 

betreft fijnmazige bestemmingsdifferentiatie en stedenbouw ze/fs het 

tegengeste/de van de centrale stadsdelen: een versterkte dijk der

halve van De!tawerken-niveau. Zijn deze gebieden hiermee kans/oos 

als vestigingsgebieden voor de creatieve kenniseconomie? Nee, maar 

water neemt de weg van de minste weerstand en pas als het water 

hoog genoeg reikt, go/ft het over de dam en wellicht versterkte dijk. 

Zoals hierboven is beschreven is de uitrol zichtbaar geworden 
in (delen van) de 19e eeuwse Ring. Daarnaast heeft het cen
trumgebied zich meer zuidwaarts uitgebreid via het Museum
kwartier. Dit is een van de culturele zwaartepunten van de stad, 

met musea zoals het Stedelijk en Rijksmuseum en daarnaast 

het Concertgebouw. Dit alles gelegen rondom het Museumplein. 
Hierdoor is het een interessant gebied voor de (dag)toerist om 
het te bezoeken en voor diverse bedrijven en instellingen - die 

hier op willen inspelen - om zich er te vestigen. Dit maakt het 

ook voor de vaak hoger opgeleide starters en tweeverdieners 

een interessant gebied om te wonen. 

Als een stedenbouwkundige voorwaarde voor het goed func
tioneren van een centrumgebied wordt gesteld dat de ruimte-

12 

lijke opzet geschikt moet 

zijn voor flexibele diversi

teit in bestemmingen (de 
zogenaamde 'fijnmazige 
stedenbouwkundige struc
tuur en fijnmazige be

stemmingsdifferentiatie'). 

De binnenstad, grachten
gordel en 1 ge eeuwse Ring 

zijn hiervoor uitermate ge

schikt. Binnen het onder

zoeksgebied Amsterdam

Zuid lijkt in eerste instantie 
Pian Zuid van Berlage hi er- 14

De Pijp: dit gebied staat symbool voor de stedelijke uitrol 

voor niet geschikt te zijn. De veelal grootscha lige bouwblokken 

zijn vooral en alleen bestemd voor wonen. 

Toch is Plan Zuid ook onderhevig aan de stedelijke uitrol. Dit 
komt naar voren door de totstandkoming van een hogere mate 

van differentiatie in bepaalde gedeelten van het gebied. In diver
se straten, onder andere in de Beethovenstraat, Scheldestraat 

en Maasstraat, vestigt zich hier voornamel ijk detailhandel en 
horeca. De plinten van de bestaande woonblokken worden ge
transformeerd tot publieksgerichte etalages die uitnodigen om 

een bezoek te komen brengen. 

Beide branches richten zich vooral op publ iek uit het hogere 

segment. Zeker in en rondom de Beethovenstraat komt dit goed 
tot uiting. Dit heelt onder meer te maken met het type woon
milieu dat zich in de loop der jaren in dit deel van Plan Zuid is 
gaan vestigen. Waar in de Oude Pijp (19e eeuwse Ring) de arme 
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15 Stedelijke uitrol: het centrumgebied breidt zich zuidwaarts via een aantal assen uit 16Uitrol via de assen uitgedrukt in functies op plintniveau: detailhandel (rood), horeca (oranje) en leisure (groen) 
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buurt met kleine woningen transformeerde tot een zeer geva

rieerde internationale woonbuurt die geliefd is onder yuppen, 

starters en studenten, zo veranderen zeker de buurten rond de 
Beethovenstraat in woonbuurten voor de 'nouveau riche' van 
Amsterdam. 

Tevens is Plan Zuid voor het toerisme een interessant gebied. 
Naast het museale zwaartepunt ten noorden van Plan Zuid zal 
het gebied van Berlage, met zijn aansprekende stedenbouw
kundige karakter, in elk geval de in architectuur ge'interesseerde 
toerist aantrekken. Massatoerisme zal hier uitblijven, maar wel
licht is dat voor dit gebied ook minder gewenst. De nabijheid 

van de binnenstad en de goede openbaar vervoersverbindingen 
maken het gebied voor de toerist goed bereikbaar. 

" Beethovenstraat: de straat in Plan Zuid waar de uitrol zichtbaar wordt 

14 

Samenvattend kan gesteld warden dat Plan Zuid onderdeel uit
maakt van de stedelijke uitrol. Dit door zich vooral te focussen 
op wonen, werken en (winkel)voorzieningen gericht op het ho
gere segment. In die zin probeert het 'exclusief' voor de dag te 
komen om zo een bijzondere positie in te nemen binnen de st ad. 
De aantrekkelijke stedenbouwkundige setting van dit gebied 
kan voor een extra impuls zorgen deze positie te bereiken. 

Het ligt niet voor de hand dat de stadsuitbreidingen uit het AUP 
voor deze stedelijke uitrol in aanmerking komen. Voor het in dit 
onderzoek interessante Buitenveldert ontbreekt het in de hui 
dige ruimtelijke opzet aan een fijnmazige structuur. Een hoge 

mate van differentiatie is onmogelijk. 
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2.2 Ontwikkelingen Buitenveldert 
Binnen Amsterdam-Zuid is niet alleen Plan Zuid in ontwikke

ling. Ook Buitenveldert is aan verandering onderhevig. Waar 
Plan Zuid probeert aan te haken bij de stedelijke uitrol van het 

centrumgebied, zijn in Buitenveldert meer autonome (markt) 

ontwikkelingen gaande. 

Op dit moment zijn er allerlei projecten in Buitenveldert in ont

wikkeling en uitvoering; tevens wordt verwacht dat de komende 

jaren in de wijk nog meer projecten zullen warden gestart. De 

projecten zijn verschillend van aard: van kleine transformaties 

in bestaande bebouwing tot grotere nieuwbouwontwikkelingen. 
Veel veranderingen in de wijk hebben iets gemeen. Ze dragen 

bij aan het verstedelijkingsproces van Buitenveldert. Dit komt 
doordat de lopende en de te verwachten projecten zorgen voor 

verdichting en meer functiemenging in de wijk. Buitenveldert 

transformeert hierdoor langzaam van een ruim opgezette tuin

stad naar een meer stedelijk gebied grenzend aan de stad. 

Een voorbeeld voor de transformatie is het winkelcentrum Groot 
Gelderlandplein in de loop der jaren. In de planvorming in deja

ren '60 was dit gebied, centraal gelegen, aangewezen als voor

zieningenhart voor de wijk. Hier ontstond een vestigingsplaats 

voor winkels en andere buurtvoorzieningen, gericht op de be

woner van Buitenveldert voor de dagelijkse boodschappen en 
behoeften. In de jaren '90 volgt een grondige renovatie waarbij 

het Groot Gelderlandplein wordt getransformeerd tot een over
dekt winkelgebied .. Naast de winkels die voorzien in de dage
lijkse behoeften vestigen zich steeds meer winkels gericht op de 

luxe behoeften en trekken daarmee ook klanten vanuit andere 
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delen van de stad. Ook kantoren en woningen, waaronder een 

hoge woontoren, werden gebouwd op deze locatie. Op deze ma

nier verkreeg het Groot Gelderlandplein een grotere betekenis 
en aantrekkingskracht op Buitenveldert. Met de komst van het 

Multifunctioneel Centrum Gelderlandplein-Noord (MFC) in 2005, 

wordt de verdichting en functiemenging in dit deel van Buiten

veldert verder ge·intensiveerd. Het MFC bestaat onder meer uit 

diverse basisscholen, naschoolse opvang, buurtontmoetings

centrum, stichtingen voor de wijk en 144 appartementen. 

Op de volgende pagina is een kaart te zien waarin wordt aan

gegeven waar verschillende projecten in de wijk zich voordoen. 

Dit zijn projecten die zijn ontstaan vanuit de markt. Woningcor

poraties en ontwikkelaars actief in Buitenveldert initieren deze 

autonome ontwikkelingen. 

19Het huidige multifunctionele Groot Gelderlandp/ein met woontoren 
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c 
i, 

Luxe appartementen aan de rand van het Gijsbrecht van Aemstelpark 

Appartementen en voorzieningen in het zuiden van de wijk 
20De lopende (magenta) en verwachte ontwikkelingen (donkerrood) in Buitenveldert; in rood de Vrije Universiteit en VUmc 
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2.3 Zuidas 
De derde ontwikkeling waar Amsterdam-Zuid nu en in de toe

komst mee te maken heeft, is de Zuidas. 

De Zuidas behelst het gebied tussen de Schinkel en de Amstel 

en is gelegen aan weerszijden van de AlO-Zuid. Waar nu de kan
toorpanden uit de grand verrijzen, was het voorheen een groe

ne buffer tussen de Prinses Irenebuurt en Buitenveldert. Toen 
in de jaren '70 de rijksweg AlO-Zuid werd aangelegd diende dit 

gebied ook als buffer tussen de infrastructuur en de woongebie

den. Het gebied werd (en wordt nog in mindere mate) gebruikt 

door diverse sportcentra zoals voetbalclubs en sporthallen. 

Vanaf midden jaren '80 kwam hierin verandering. Door de bouw 

van het World Trade Center aan de noordflank van de AlO ter 
hoogte van station Zuid maakte dit gebied een start met de 

transformatie van groene buffer tot de huidige kantorenlocatie 

in de periferie van de stad. Door de komst van het ABN/Amro 

hoofdkantoor eind jaren '90 en het ING-House begin 2000 kon 

de Zuidas definitief warden bestempeld als een kantorenloca
tie. 

Zoals al eerder beschreven speelde de locatie van de Zuidas een 

belangrijke rol voor de vestiging van onder meer de ABN/Amro 
bank. Door de ligging langs de snelweg en railinfrastructuur 
(spoor en metro) is deze goed bereikbaar via vrijwel elk ver

voermiddel. Dit in tegenstelling tot de door de gemeente Am

sterdam in de jaren '90 voorgestelde locatie langs het IJ in het 
centrum van Amsterdam. Door de komst van de Utrechtboog in 

2006 kwam er een directe spoorverbinding tussen Amsterdam
Zuid en Utrecht. Hiermee werd de bereikbaarheid verder geop-

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 

21Jaren '70: aan/eg AlO-Zuid enjaren '80: bouw WTC Amsterdam 

22Heden: de Zuidas doemt op fangs de flanken van de infrastructuur 

21De Zuidas in beeld 
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24Noordvleugel: ontwikkelingen tot 2030 
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25Zuidas binnen de economische corridor 

Utrecht 
Frankfurt (HSL) 
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timaliseerd. Tevens is de nabijheid van de luchthaven Schiphol 

een extra en belangrijke stimulans voor nationale en internati

onale (of internationaal georienteerde) bedrijven om zich hier 
te vestigen. 

De Zuidas is niet een op zichzelf staande kantorenlocatie maar 

vormt een onderdeel van de economische corridor die zich uit
strekt tussen Schiphol, Zuidas en het Amstelgebied in Amster

dam-Zuidoost. Dit zijn, naast het centrum en havengebied, de 
drie grate werkgebieden in Amsterdam. Ook Almere speelt bin

nen de corridor een rol als forensenstad. De corridor is een eco

nomische drager binnen de metropoolregio Amsterdam, ook wel 

bekend als de Noordvleugel van de Randstad. 

De gebieden, inclusief Almere, zijn in ontwikkeling. Schiphol wil 

verder groeien als belangrijke (doorvoer)luchthaven en het Am
stelgebied wil uitgroeien tot woon-werkgebied (Amstel III). De 

Zuidas wil de belangrijkste kantorenlocatie van Nederland war

den, met name gericht op de economische en juridische dienst

verlening en Almere wil als stad tot 2030 groeien met 60.000 
woningen. 

Het dagelijks pendelend verkeer maakt gebruik van de infra

structuur die de gebieden aan elkaar verbindt. Om de groei van 

deze knooppunten niet te laten stagneren, zullen de verbin

dingen optimaal moeten zijn. Verhoging van de capaciteit van 
de bestaande wegen en sporen is daarom noodzakelijk. Op dit 

moment wordt er onder meer onderzoek gedaan naar het op

timaliseren van de verbinding tussen de rijkswegen A6 en A9 

tussen Schiphol en Almere en een IJmeerlijn over water tussen 
Amsterdam en Almere (spoorlijn). Ook de infrastructuur in Am-
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sterdam-Zuid (AlO-Zuid en railinfrastructuur) zal in capaciteit 

gaan toenemen om aan de vraag te blijven voldoen. 

Ter hoogte van de Zuidas wordt niet alleen de capaciteit van de 
infrastructuur verhoogd, maar warden ook de rijksweg AlO-Zuid 

en sporen onder de grand gebracht. De reden hiervoor is dat de 

Zuidas meer wil zijn dan alleen een economisch zwaartepunt 
binnen de corridor. Door overheden en private investeerders is 

de ambitie uitgesproken om op deze plek een gemengd stede

lijk centrum te creeren. Het totale programma in het Zuidasge

bied moet gaan bestaan uit maximaal 3 miljoen m2 bebouwing 

op 270 hectare grand met een verdeling van ongeveer 40% 

2 6Impressie van het dokmode/ uit de Visie Zuidas 2007 
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kantoren, 30% woningen en 30% voorzieningen. Dit zou alleen 

bereikt kunnen warden als de infrastructuur onder de grand 
wordt gebracht. Op dit moment wordt door diverse overheden 

onderzocht hoe en op welke wijze dit gerealiseerd kan warden, 

zowel vanuit technisch als vanuit financieel oogpunt. Tot die tijd 

wordt de Zuidas in diverse deelgebieden langs de flanken van 

de AlO-Zuid verder ontwikkeld. 

27Het ING-House fangs de AlO-Zuid: symboo/ voor de Zuidas 
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2.4 Actorenveld Amsterdam-Zuid 
De beschreven dynamieken nemen alledrie een bepaalde plaats 

in binnen de ontwikkeling van Amsterdam-Zuid. Het is interes
sant om te bekijken welke actoren daaraan zijn verbonden om 

zo de verhoudingen tussen de ontwikkelingen te bepalen. Hier

naast is in een kaart schematisch weergegeven hoe dit veld van 

actoren eruit ziet. Een toelichting: 

De stedelijke uitrol wordt door de stad Amsterdam nadrukkelijk 

geprofileerd. In de structuurvisie, waarin de ontwikkeling van 
Amsterdam tot 2040 wordt beschreven, wordt het centrumge

bied uitgebreid tot aan de ring AlO. De dienst Ruimtelijke Orde

ring (dRO) van de gemeente Amsterdam houdt zich via de stu

die Zuidwaarts bezig met de uitrol richting Amsterdam-Zuid. 

De ontwikkelingen met betrekking tot de Zuidas warden aange

stuurd door een onafhankelijk projectbureau: Dienst Zuidas. In 

dit bureau zijn diverse overheden vertegenwoordigd zoals het 
Rijk en de gemeente Amsterdam. Voorheen maakten ook parti

culiere bedrijven onderdeel uit van het bureau, maar deze zijn 

door de financiele onzekerheden eruit gestapt. De Dienst Zuidas 
houdt zich alleen bezig met de Zuidas zelf en mengt zich niet 
tussen de andere ontwikkelingen in Amsterdam-Zuid. 

De ontwikkelingen in Buitenveldert zijn meer kleinschalig van 

aard. Deze projecten zijn marktontwikkelingen die door de aan

wezige corporaties, ontwikkelaars of andere instanties warden 
ge"initieerd. De ontwikkelingen zijn autonoom en warden niet 
gestuurd door (bijvoorbeeld) het stadsdeel waar de wijk onder 
valt. 
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Naast de drie dynamieken zijn er nog twee zaken te noemen die 

bijdragen aan de ontwikkeling van Amsterdam-Zuid. Als eerste 

is dat de Amstelveenlijn, de HOV-verbinding die op een snelle 

en directe manier Amstelveen via Buitenveldert op Amsterdam 

moet laten aansluiten. Het projectbureau Amstelveenlijn, be
staande uit onder meer de stadsregio Amsterdam en gemeente 

Amstelveen, onderzoekt op dit moment op welke wijze de lijn 
aangesloten kan warden op het traject van de Noord/Zuid lijn. 

Grootste vraagstuk is of en waar de lijn ondergronds kan komen 
te liggen. In 2012 valt hierover een definitief besluit. 

Daarnaast speelt op stadsniveau de verdichtingsopgave voor 

Amsterdam. De stad heeft zichzelf ten doel gesteld om tot 2040 
circa 70.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad 
om aan de verwachte groei te kunnen voldoen. Deze woningen 

moeten binnen de bestaande stadsgrenzen warden gebouwd 

om zo het groene metropolitane karakter (de schegstructuur) 
te kunnen behouden. Onder meer in Amsterdam-Noord en in 
de Westelijke Tuinsteden (middels stadsvernieuwing) is hiermee 

19De Buitenvelderstelaan in Buitenveldert: hier komt het traject van de Amstelveenlijn 
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een begin gemaakt. Ook Amsterdam-Zuid is, door onder meer 

de komst van de Zuidas, een locatie die kan bijdragen aan de 
verdichting van de stad. 

Vervolg onderzoek: Buitenveldert als inva/shoek 
Zoals uit de beschrijving van het actorenveld valt af te leiden, 

wordt Buitenveldert in de grootschalige ontwikkelingen in Am

sterdam-Zuid als partij veelal buiten beschouwing gelaten. De 
rol van de woonwijk lijkt tot op heden nog marginaal, terwijl 

Buitenveldert wel degelijk een belangrijke betekenis heeft voor 
Amsterdam-Zuid. In dit onderzoek wordt daarom de wijk en 

haar gebruikers als invalshoek genomen. Naast bestaande stu

dies over Zuidas, stedelijke uitrol en Amstelveenlijn is dit on
derzoek een paging om de ontwikkelingen in Amsterdam-Zuid 
vanuit Buitenvelderts oogpunt te benaderen. Juist gezien alle 

grootschalige ontwikkelingen random deze wijk is het interes

sant om te onderzoeken waar nu de mogelijkheden liggen voor 
de ruimtelijke ontwikkeling van Buitenveldert. 



B U T E N V E L D E R T 

Buitenveldert is een product van het Algemeen Uitbreidings

plan (AUP) voor Amsterdam, opgesteld in 1934 door Cornelis 

van Eesteren. Het AUP is binnen de ontstaansgeschiedenis van 
Amsterdam de derde grote stadsuitbreiding die de stad heeft 
gekend. l\la de 19e eeuwse Ring van Kalff/Niftrik (1865-1920) 
en de Gordel '20-'40 naar de ideeen van Berlage (1920-1940), 
volgde het AUP van Van Eesteren. Dit grootschalige plan was 

leidend voor de stadsontwikkeling van Amsterdam tussen grof

weg 1930 en 1960. Het AUP gaf structuur aan de grootschalige 
uitbreidingen ten westen en ten zuiden van de stad. Hieraan 

lag de CIAM-gedachte ten grondslag; de uitbreidingen werden 

gebaseerd op de principes van de functionele stad. Ruimtelijk 

gezien stond het scheiden van de functies wonen, werken en 
verkeer centraal. Buitenveldert is, net als de Westelijke Tuinste

den, gestoeld op deze gedachten van de functionele stad. 

3.1 Context 
Voordat er verder op Buitenveldert wordt ingegaan, volgt eerst 
een korte uitstap naar de ruimtelijke structuren van twee aan

grenzende gebieden: Plan Zuid en Prinses Irenebuurt. 

3.1.1 Plan Zuid 
Het tweede Plan Zuid is in 1915 door H.P. Berlage ontworpen. 

Het eerste ontwerp van Berlage werd in 1900 door de gemeente 

afgewezen. Berlage koos in zijn tweede ontwerp voor een mo

numentale opzet, met brede waterwegen, grote boulevards die 

doen denken aan de boulevards van het Parijs van Haussmann 
en ruime pleinen met massale gebouwen. Daar tussenin ont
wierp hij bouwblokken met buurtstraten, hoven en kleine plei
nen. Het ontwerp bestaat uit twee delen die min of meer sym-
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30oe drie stadsuitbreidingen in beeld 
(start linksboven, met de klok mee): 
- 19< eeuwse Ring 
- Garde/ '20- '40 
(Plan West en Zuid omcirkeld) 
- Algemeen Uitbreidingsplan 
(Buiten veldert omcirkeld) 

31Het tweede Plan Zuid van Ber/age uit 1915 
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32Ruimtelijke structuur Plan Zuid schematisch weergegeven 

33Schetsen uit 1915: Vrijheidslaan en Berlagebrug (links), Minervalaan en station Zuid (rechts) 
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metrisch zijn opgezet. Het oostelijke deel van 

het ontwerp, de huidige Rivierenbuurt, kent een 

oost-west as die vanaf de Berlagebrug over de 

Amstel via de Vrijheidslaan naar het Victorieplein 

voert. De as vertakt zich hier in twee lanen, de 
Churchilllaan en Rooseveltlaan, die beide eindi

gen op de Minervalaan. Deze noord-zuid lopende 

laan is de centrale as in het westelijke gedeelte 

van het plan. De beide uiteinden van de Miner
valaan eindigen in pleinvormige ruimtes. Berlage 

voorzag hierbij aan het noordelijke plein een Aca

demie voor Beeldende Kunst en een stationsplein 

moest de as beeind igden in het zuiden. 

Het oostelijke gedeelte is met succes gereali
seerd. In het westelijke gedeelte is de Academie 

er nooit gekomen, hier staat nu het Hilton Hotel. 

Het station is op een andere locatie gerealiseerd. 
De Minerva as heeft niet de betekenis gekregen 

zoals Berlage hem had gegeven. In plaats van 

een levendige en drukke winkelstraat is het nu 
een enigszins saaie woonstraat. 

De kracht van Plan Zuid zit misschien wel het 
meeste in de architectuur van de bebouwing. De 

bebouwing is gerealiseerd in de stijl van de Am
sterdamse School. Hoofdkenmerk van deze stij l 

is het gebruik van veel baksteen en het toepas
sen van versieringen in de gevels, in baksteen of 

gebeeldhouwd natuursteen. 
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3.1.2 Prinses Irenebuurt 
De Prinses Irenebuurt is het gebied tussen Plan Zuid en de bun

del infrastructuur met de AlO-Zuid en de spoorlijnen. Het ge

bied is in de jaren '50 gebouwd en geeft invulling aan dat deel 
van Plan Zuid wat nooit is gerealiseerd. Berlages plan werd be

grensd door de spoorlijn, maar is slechts tot aan het Zuider 

Amstelkanaal daadwerkelijk uitgevoerd. 

De Prinses Irenebuurt sluit aan op de symmetrie van Plan Zuid, 

maar hanteert de ontwerpoverwegingen uit het AUP. In plaats 

van gesloten bouwblokverkaveling parallel aan de straten is hier 

gekozen voor veelal strookverkaveling met open gevelwanden 

al dan niet haaks op de straat georienteerd. 

3.2 Ruimtelijke structuur Buitenveldert 
Buitenveldert is als tuinstad ontworpen met een functionalisti
sche gedachte. Veel waarde werd gehecht aan groen, openheid, 

licht en ruimte gecombineerd met een scheiding van wonen, 

werken en verkeer. 

Zoals eerder beschreven is de wijk voortgekomen uit de ge
dachten van het Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam. 

Pas na de oorlog is er begonnen met de bouw van Buitenveldert. 

In de planvorming voor Buitenveldert zijn toen flinke aanpassin

gen in het originele ontwerp uit de jaren '30 doorgevoerd. Deze 

wijzigingen zijn vooral gericht op de hoofdopzet en verkeers

structuur van de wijk. 

3.2.1 Stedenbouwkundige opzet 
De hoofdopzet voor het Buitenveldert uit het AUP in de jaren '30 

was een assenkruis. In noord-zuid richting was een as gepland 

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 

34De plankaart voor de Prinses Irenebuurt uit 1940 

351962: Aanleg Buitenveldert vanuit de lucht gezien 
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16Buitenve/dert: schets in voge/vluchtperspectief uit de jaren '30. In rood is het assenkruis aangegeven. 

37De plankaart uit 1973: rechts van het midden het Rijksweg 3 trace, een van de veranderingen na WOII 
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die, lopend vanuit het zuiden, zich ter hoogte van de huidige 
Van Nijenrodeweg zou moeten vertakken in twee wegen. Deze 

twee wegen zouden de belangrijkste schakels richting de stad 
zijn door aan te sluiten op de Beethovenstraat en de Schel
destraat. Deze vertakking van de as is vergelijkbaar met die in 
Plan Zuid. Berlage ontwierp in Plan Zuid een oost-west as die 

vanaf de Berlagebrug over de Amstel via de Vrijheidslaan naar 
het Victorieplein voert. De as vertakt zich hier in twee lanen, de 
Churchilllaan en Rooseveltlaan. In het plan voor Buitenveldert 
zou ter hoogte van de vertakking een plein komen. Dit plein 
moest het hart van de wijk warden. Aan dit plein waren dan ook 
diverse voorzieningen gesitueerd. 

De as in deze opzet is er nooit gekomen. In de planvorming in 
de jaren '60 werd besloten hier een snelweg te realiseren. Deze 

Rijksweg 3 richting Rotterdam zou geschakeld warden aan de 
AlO-Zuid, waarbij de eerder voorgestelde aansluitingen op de 
Beethovenstraat en Scheldestraat niet uitgevoerd zouden war

den. De verbinding met de stad liep nu via een nieuwe connec
tie tussen de Scheldestraat en Europaboulevard, een brede laan 
gelegen in het oostelijke deel van de wijk. Deze zou onderdeel 
warden van een lange verbinding vanaf de Dam in centrum Am
sterdam via de Ferdinand Bolstraat en Buitenveldert naar Am
stelveen. Het voorgenomen centrale plein werd parallel langs 

de nieuwe Rijksweg gesitueerd. Dit plein is nu het huidige Groot 
Gelderlandplein en wordt gezien als het hart van de wijk. Eind 
jaren '70 werd besloten de Rijksweg 3 niet uit te voeren, uitein
delijk is dit trace bebouwd. Ook de connectie met Amstelveen in 
het verlengde van de Europaboulevard kwam te vervallen. 
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In oost-west richting was een weg gepland die de aansluiting 
moest zoeken met het Amsterdamse Bos en met een tentoon
stellingscomplex van de RAI, via een brug over de Amstel. Deze 
brede parkway zou onderdeel warden van een groene ring van 
parkways rand de stad. De weg, de huidige Van Nijenrodeweg, 
vindt via de Bosbaan oak daadwerkelijk aansluiting bij het Am
sterdamse Bos. De RAI is echter in een andere opzet en op een 
andere locatie gerealiseerd. De geplande brug over de Amstel 

is daardoor nooit gerealiseerd, de weg eindigt bij het huidige 
Amstelpark. 

Buitenveldert is een groene wijk. In het westelijk gedeelte van 
Buitenveldert (ten westen van het oorspronkelijke Rijksweg 3 
trace) bestaat 20 tot 30% van het grondgebied uit groenvoor
zieningen. In Buitenveldert-Oost is dit zelfs 30 tot 40%. Ter 
vergelijking: voor heel Amsterdam ligt dit percentage op circa 
12%. Groen speelde al in het eerste ontwerp een belangrijke 

rol. Buitenveldert grenst in het oosten aan het Amstelpark en 
-scheg en in het westen aan het Amsterdamse Bos (Bosscheg). 
Deze twee scheggen zijn bovenlokale groengebieden en warden 
met elkaar verbonden door een van oost naar west lopende 
groenstructuur in Buitenveldert: het Gijsbrecht van Aemstel
park, grenzend aan de 'parkway' Van Nijenrodeweg. Cornelis 
van Eesteren had deze brede parkstrook al in het AUP opgeno
men (230 meter breed en 2150 meter lang). Voor het ontwerp 
van het park werd een prijsvraag uitgeschreven en die werd 
gewonnen door tuinarchitect Wim Boer. Deze ontwierp een park 
met een eenvoudige vorm, veel rechte lijnen en hoeken en een 
sober materiaalgebruik. De groenstrook wordt door een aantal 
verkeerswegen doorsneden en daarom ontwierp Boer voetgan-

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 

;.&l.,__,j- -·---=~ ..... ~ 
38Een luchtfoto uit 1966: de aanleg van het Gijsbrecht van Aemstelpark 

39Bebouwing (links) grenzend aan het Gijsbrecht van Aemstelpark 
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gersverbindingen waardoor de groenstrook voor 
de wandelaar een geheel vormt. Het park in zijn 
huidige vorm heeft een lokale betekenis: het wordt 
vrijwel alleen gebruikt door de bewoners van Bui
tenveldert zelf. 

De verkeerswegen zijn in een orthogonaal grid ge
structureerd. Via dit grid zou de verplaatsing voor 
de bewoners en gebruikers binnen de wijk optimaal 
zijn, zowel in noord-zuid als in oost-west richting. 
Vier noord-zuid lopende verkeerswegen verbinden 
Bu itenveldert met de stad in het noorden. Twee 

van die vier verbindingen - Amstelveenseweg en 
Buitenvelderstelaan - verbinden de wijk ook in 
zuidelijke richting met Amstelveen. Oorspronke

lijk zou ook de in het oosten va n de wij k gelegen 
Europaboulevard doorgetrokken worden r ichting 
Amste lveen. Deze houdt nu abrupt op in de vorm 
van een rotonde ter hoogte van de Van Boshui 
zenstraat. De reden hiervoor is een door de be
woners ingezette succesvolle bezwaarprocedure. 
De Europaboulevard heeft wel het aanzien en de 

N afmetingen van een grate doorgaande route. Aan 
t de 100 meter brede laan is hoge bebouwing (15 

lagen hoog) gelegen. Tevens beschikt het over chi-

Wei gepland, nooit uitgevoerd 
que laanbeplanting in de vorm van een breed op
gezette groene middenberm. 

41Ruimtelijke structuur Buitenveldert schematisch weergegeven: diverse bebouwingsstempe/s in een orthogonaal grid 

Buitenveldert beschikt over een openbaar ver
voersnet. Busverbindingen en haltes zijn door de 
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gehele wijk aanwezig . Met de aansluiting op het tram- en me

tronet midden jaren '80 kreeg de wijk een betere en snellere 

verbinding met de stad. Tramlijn 5 verbindt de wijk met de bin

nenstad en lijn 51 is een sneltramverbinding die aansluit op de 

(deels ondergrondse) metro van Amsterdam. Deze lijn verbindt 

Buitenveldert ook met Amstelveen. 

De planvorming van Buitenveldert was in de jaren '60 gericht op 

de vestiging van jonge, koopkrachtige gezinnen vanuit de stad. 

Dit type bewoners uit met name de gordel '20-'40 - Rivieren

buurt en De Baarsjes - konden binnen Amsterdam moeilijk ge

schikte en betaalbare gezinswoningen vinden en kozen daarom 

voor Buitenveldert. De wijk was voor deze mensen aantrekkelijk 

42Luchtfoto: stempe/s grenzend aan hoge bebouwing langs Europaboulevard 

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 

vanwege de ruime en groene opzet en de aanwezigheid van 

veel sport- en winkelvoorzieningen als mede de vele basis- en 

middelbare scholen. Maar misschien wel het belangrijkste was 

de aanwezigheid van relatief veel betaalbare koopwoningen. 

Deze woningen waren voor die tijd ruim van opzet en kwalita

tief hoogwaardig. 

Volgens het AUP zou het merendeel van de woningen in stro

ken verkaveld worden. In de jaren '60 is in de planvorming 

meer uitgegaan van stempels met halfopen hofverkaveling. Dit 

zorgde voor grotere ruimtes tussen de woningen metals gevolg 

meer openheid, groen en lichtinval. In verband met de bezon

ning werd de hoogbouw niet te dicht op de laagbouw gepland. 

Het overgrote deel is in de jaren '60 gebouwd. In de jaren '80 

is er woningbouw toegevoegd, onder andere op het voormalige 
Rijksweg 3 trace. 

3.2.2 Woningdifferentiatie 
Buitenveldert wordt gedomineerd door de aanwezige woning

bouw. De plattegrond van de wijk doet vermoeden dat Buiten

veldert over een monotoon karakter zou beschikken. Een korte 

blik op de kaart laat verschillende bebouwingstempels zien die 
allen veelvuldig voorkomen. De stempels lijken zo op het eerste 

gezicht ook niet veel van elkaar te verschillen. Een meer uitge
breide blik op Buitenveldert leert dat de wijk in werkelijkheid 

minder monotoon is dan de plattegrond in eerste instantie lijkt 

aan te tonen. Aan de hand van de in de wijk aanwezige differen

tiatie in woningtypering en woningbezit en middels beschrijvin

gen van zes verschillende bebouwingsstempels wordt getracht 
dit te verduidelijken. 
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•1woningtypering: galerij (rood), portieketage (oranje), woontorens/flats (magenta) en grondgebonden woningen (gee/) 
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Woningtypering 

Kijkend naar de woningtypering in Buitenveldert valt op dat 

de voorraad voor bijna 90% uit meergezinswoningen bestaat. 
Hierbij valt onderscheid te maken tussen woontorens en flats, 
portieketagewoningen en galerijwoningen. Deze laatste twee 

typen woningen bevinden zich vooral in de bebouwingsstem

pels in Buitenveldert-Noord (ten noorden van het Gijsbrecht van 

Amstelpark). De woonblokken bestaan veelal uit een plint met 

bergingen en garageboxen en daarboven drie woonlagen. De 
woontorens zijn 8 tot 12 woonlagen hoog en bevinden aan de 

randen van de groene zones, op ruime afstand van de lagere 

woonblokken. In de planvorming is daarmee rekening gehou

den met de bezonning. 

Een klein gedeelte van de voorraad bestaat uit grondgebonden 
woningen. Er is onderscheid te maken tussen eengezinswonin
gen, bungalows, villa's en drive-in woningen. Deze woningen 

bevinden zich vooral in Buitenveldert-Zuid (ten zuiden van het 
Gijsbrecht van Aemstelpark) en Buitenveldert-West (ten westen 

van de Buitenveldertselaan). 

Hiernaast is op de kaart aangegeven waar de verschillende wo
ningtypen zich bevinden. De kaart toont aan dat de variatie in 

typering in Buitenveldert redelijk aanwezig is. Van hoge woon

torens in een groene omgeving en middelhoge etagewoningen 
in haven tot villa's aan het water. 

Woningbezit 
De eigendomsverhouding van de woningvoorraad in Buitenvel

dert is redelijk gelijk verdeeld. Ongeveer een derde deel be-

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 

hoort tot de categorie koopwoningen. Hetzelfde geldt voor de 

categorieen particuliere huurwoningen en corporatiewoningen. 

Vooral het grate aandeel corporatiewoningen is opvallend. In 

een relatief 'dure' wijk als Buitenveldert ligt de aanwezigheid 
van zoveel typen woningen niet in de lijn der verwachting. Ver

schillende Amsterdamse woningcorporaties bezitten woningen 

in Buitenveldert. Onder meer De Alliantie, De Key en Rochdale 

behoren tot deze corporaties. 

Op de volgende pagina zijn op de kaart de corporatiewoningen 

en particuliere huurwoningen in de lagere prijsklassen weer

gegeven. Hieruit valt op te maken dat deze woningen vooral 

in Buitenveldert-Noord zijn gelegen. Hier bevinden zich oak de 
meeste meergezinswoningen. De koopwoningen en duurdere 
huurwoningen zijn met name in het zuiden en westen van de 

wijk te vinden. Dit heeft te maken met het grotere aandeel 
grondgebonden woningen in deze gedeeltes van de wijk. Oak 

op het, in de jaren '80 bebouwde, rijksweg 3 trace zijn veela l 
duurdere huur- en koopwoningen te vinden. 

De gelijkmatige verdeling tussen koop, particuliere en sociale 
huur wordt door de bewoners als prettig ervaren. Het zorgt voor 
een juiste mix aan inwoners uit verschillende midden tot hoge 

inkomensklassen, waarbij het wel duidelijk is dat het imago en 
de ligging van de wijk ervoor heeft gezorgd dat Buitenveldert 

vooral bij autochtone mensen uit de hogere inkomensklassen 

een populair gebied is om in te wonen. Ook de lage verhuisge
neigdheid en relatief lange woonduur verklaren de populariteit 
van Buitenveldert. 
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45Huurwoningen zijn vooral in het noorden van de wijk te vinden 
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Stem pets 

De ruimtelijke structuur van Bui
tenveldert wordt gekenmerkt door 

verschi llende vormen van stempel
bebouwing. Waar in Berlages Plan 

Zuid het traditionele bouwblok over

heerst, zijn het hier de stempels als 

structurerend element. 

De stempelbebouwing is een ken

merk van de stedenbouw uit deja

ren '50-'70. Het draagt bij aan de 

duidelijke ruimtelijke hierarchie die 
de wijken uit deze t ijd karakt eri
seren. Deze hierarch ie bestaat uit 

hoofdstraten, woonstraten en -plei

nen en groene zones. De voorzie

ningen zijn daarbij geclusterd op 
buurt- en wijkniveau (zie hoofstuk 

3.2.3). Elk bebouwingsstempel kan 
gezien worden als een stedenbouw

kund ig ensemble. 

In Buitenveldert zijn verschillende typen stempels aanwezig, die 

elk herhaaldel ijk voorkomen . In dit onderzoek zijn zes versch il 

lende typen van deze stedenbouwkundige ensembles uitgeko
zen. Deze zullen ieder afzonderlijk nader onder de loep geno
men worden. 
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Stempel 1 
Stempel 1 bestaat uit portieketagewoningen en stempels van dit 
type zijn gelegen aan de noordelijke rand van de wijk. Ze liggen 
wat beschut achter de hoge bebouwing van de De Boelelaan. 
Deze hoge bebouwing vormt een soort buffer tussen de lagere 

etagewoningen in dit gedeelte van de wijk en de opkomende 
hoge bebouwing (torens) van de Zuidas. 

Elke Stempel bestaat uit drie woonblokken, waarvan er een 
haaks op de twee andere is gesitueerd. Dit woonblok is daar
mee noord-zuid georienteerd en kijkt in het zuiden uit over het 

water. Tussen de twee parallel aan elkaar gelegen woonblokken 
bevindt zich een openbare ruimte die gericht is op het parkeren 
en ontsluiten van de woningen. Daarnaast is er het binnenhof 
tussen twee stempels in. Deze ruimte dient als collectieve tuin 
en is regelmatig ingericht met een speelweide en/of -toestel. 

46Luchtfoto van stempel 1, gezien vanuit het widen 
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47Perspectivische schets van stempel 1, gezien vanuit het noordwesten 

48Parkeervoorzieningen tussen de woonblokken in 
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49Perspectivische schets van stempel 2, gezien vanuit het noordwesten 

• 0 r wee verschillende openbare ruimten tussen de woonblokken 
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Stempel 2 

Dit stempeltype komt herhaaldelijk voor langs de noordkant 

van de A.J. Ernststraat. De galerijwoningen staan haaks op deze 
straat. De blokken eindigen in het noorden bij het water. Zowel 
het voetpad langs de straat als langs het water lopen onder de 
uiteinden van de woonblokken door. 

De openbare ruimte tussen de woonblokken heeft twee ka
ra kters. Een 'stenig' karakter gericht op de ontsluiting van de 

woningen met onder meer entrees, liftschachten, garages en 

parkeerplaatsen. En een groen karakter met vaak een aanwe
zige speelweide. De woningen zijn meer georienteerd op deze 

groene openbare ruimte, met de woonkamer gelegen aan deze 
zijde. Overigens zijn alle aanwezige groene zones bij stempel

type 1 t/m 5 vrij toegankelijk. Soms is de ruimte afgebakend 

met een laag hekje, maar deze is niet afgesloten. 

51Luchtfoto van stempel 2, gezien vanuit het zuiden 
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Stempel 3 
Aan de westkant van het Groot Gelderlandplein zijn stempels 
van het derde type gelegen. Deze bestaan uit portieketagewo
ningen. 

Twee noord-zuid en twee oost-west georienteerde woonblokken 
zorgen met hun opstelling voor een meer gesloten binnenruim
te. Vanaf de doorgaande routes is deze ruimte minder makkelijk 
waar te nemen als bijvoorbeeld de groene openbare ruimte van 
stempeltype 2. Tussen de stempels in is er weer een ruimte ge
creeerd die gericht is op het parkeren en het ontsluiten van de 
woonblokken. 

In de meest noordelijk gelegen woonblokken van dit stempel
type, grenzend aan de A.J. Ernststraat, zijn kleinschalige com
merciele voorzieningen opgenomen. 

52Luchtfoto van stempel 3, gezien vanuit het zuiden 
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53Perspectivische schets van stempel 3, gezien vanuit het noordwesten 

54De openbare ruimte, ingesloten door de wanden van de woonblokken 
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55Perspectivische schets van stempel 4, gezien vanuit het noordwesten 

56Gezien vanaf een van de loopbruggen: bebouwing grenzend aan het water van het Gijsbr echt van Aemstelpark 
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Stempel 4 
Dit stempeltype is vergelijkbaar met stempel 3, alleen dan uit
gevoerd in ga lerijwoningen. Tevens is de opstel ling van de woon
blokken gespiegeld ten opzichte van het vorige type. Dit stem
peltype komt voor in het gebied tussen het bebouwde Rijksweg 
3 trace en de Europaboulevard. 

Ook hier een meer besloten groene openbare rui mte, gecreeerd 
door de wanden van de v ier woonblokken. En een ruimte voor 
parkeren tussen de stempels in. De oostelijk gelegen stempels 
grenzen aan de hoge bebouwing van de Europaboulevard. Een 
groene buffer zorgt hier voor een geleidelijke overgang. 

Een gedeelte van de stempels grenst direct aan water en het 
Gijsbrecht van Aemstelpark. Loopbruggen over dit water zorgen 

ervoor dat het park bereikbaar is. 

57Luchtfoto van stempel 4, gezien vanuit het zuiden 
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Stempel 5 

Het vijfde stempeltype ligt in het zuidelijk gedeelte van de wijk. 

De portieketagewoningen van dit type liggen in de Kastelen

buurt. In deze buurt komt dit stempeltype herhaaldelijk in clus
ters van vier voor. Tussen deze clusters in is er ruimte voor 

(buurt)voorzieningen met daarboven woningen en enkele kan

toren. 

De woonblokken worden gekenmerkt door de schuine kap en 
schoorstenen. Hiermee hebben ze een andere uitstraling dan 

de overige meergezinswoningen, beschreven in de voorgaande 

stempels. 

De binnenruimte is vaak ingericht met een speelweide of -toe

stel en ligt beschut tussen de woonblokken in. Parkeren kan 

zowel aan de aangrenzende straten als in de binnenhoven. 

58Luchtfoto van stempel 5, gezien vanuit het zuiden 
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I., 
59Perspectivische schets van stempel 5 gezien vanuit het noordwesten 

60De binnenhof van dit stempeltype ligt beschut 
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61Perspectivische schets van stempel 6, gezien vanuit het noordwesten 

62Links: eengezinswoningen, regelmatig opgetopt; rechts: bungalows/vi/la 's grenzend aan het water 
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Stempel 6 
Tot slot stempeltype 6. Dit zijn voornamelijk grondgebonden 

woningen gelegen aan de zuidelijke rand van Buitenveldert. Elk 

stempel bevat een kleine middelhoge woontoren met apparte
menten. 

Er komen verschillende typen grondgebonden woningen voor. 

Dit stempel wordt aan de noordkant begrensd door een blok met 
drive-in woningen. Deze liggen, samen met de kleine woonto

ren, aan de Van Boshuizenstraat. Tevens zijn er de rijtjes met 
eengezinswoningen. Opvallend daarbij is hoeveel woningen zij n 

opgetopt: de van oorsprong twee lagen hoge woningen zijn uit

gebreid met een derde laag om zo meer woonoppervlak te cre
eren. Tot slot zijn er nog de verschillende bunga lows en villa 's, 

gelegen in het zuiden aan het water en aan de groene openbare 

ruimte die is gesitueerd tussen twee stempels in. 

63Luchtfoto van stempel 6, gezien vanuit het zuiden 
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3.2.3 Voorzieningen 
De voorzieningenstructuur in Buitenveldert is grofweg op te de

len in een aantal grate concentraties van niet-woonfuncties en 

veel kleinschalige voorzieningen verspreid over de wijk. Op de 

volgende pagina is hiervaan een kaart te zien. 

De grate concentraties van niet-woonfuncties zijn gelegen aan 
de grate (uitvals)wegen in de wijk, om zo bereikbaar te zijn 

voor ieder vervoersmiddel. Tot deze concentraties behoren de 

Vrije Universiteit (VU) en het VU Medisch Centrum (VUmc), ge

legen in de noord-west zone aan de De Boelelaan I Buitenvel

dertselaan. Daarnaast is er het overdekte winkelcentrum Groot 

Gelderlandplein met tevens een groat aantal kantoren en het 

Multifunctioneel Centrum (MFC). Deze is centraal gelegen aan 

de Van Leijenberghlaan / A.J.Ernststraat. Tenslotte is er de kan
toor- en hotellocatie De Klencke in het noord-oosten van de wijk 

vlakbij de RAI, met onder meer het Novotel. 

De kleinschalige voorzieningen bestaan onder meer uit winkels, 

horeca, kerken, onderwijs- en sportvoorzieningen, voorzienin

gen voor ouderen, etc. De winkels bevinden zich in kleine con

centraties in de Kastelenbuurt in het zuiden van de wijk en in 
de plinten van de bebouwing aan de A.J. Ernststraat en Bui

tenveldertselaan. Waar het Groot Gelderlandplein een aantrek
kingskracht hee~ op bewoners uit de gehele wijk hebben deze 

kleinere winkels meer een buurtfunctie gericht op de dagelijkse 

voorzieningen en zijn soms sterk gespecialiseerd. Een aantal 

winkels gericht op dagelijkse voorzieningen langs de A.J. Ernst

straat en Buitenveldertselaan bevindt zich in een lastige concur
rentiepositie door de nabije aanwezigheid van het Groot Gel-
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derlandplein. In dit overdekte winkelcentrum zijn namelijk ook 

veel voorzieningen voor de dagelijkse behoeften te vinden. Veel 

van deze winkels maken dan ook plaats voor andere soorten 

bedrijvigheid. 

Opvallend is de relatief grate aanwezigheid van scholen, zowel 

basis- als middelbaar onderwijs. Dit komt voort uit het feit dat 
de wijk in de jaren '60 is opgericht voor de vestiging van jonge 

gezinnen. Met schoolvoorzieningen, maar bijvoorbeeld ook veel 

speelplaatsen, werd hierop ingespeeld. 

Over de gehele wijk zijn er verschillende locaties waar zowel 
kleinere als grotere kantoren zijn te vinden. Zo zijn er de grotere 

panden in de Kastelenbuurt gelegen naast de kleine concentra

ties winkels en een aantal panden in het zuidwestelijke deel van 
Buitenveldert. Maar wat vooral veel voorkomt zijn de kantoren 

in de plinten van de woontorens en woonblokken langs de gro

tere (uitvals)wegen. Voorbeelden hiervan zijn de woontorens in 

het westen nabij het Gijsbrecht van Aemstelpark en de torens 

langs de Europaboulevard. Ook in de hogere bebouwing langs 
bijvoorbeeld de noordelijk gelegen De Boelelaan en de zuidelijk 

gelegen Van Nijenrodeweg komen kantoorvoorzieningen voor. 

64Links: het Novotel in deelgebied De Klencke; rechts: kantoren in plint van de bebouwing aan de Europabou/evard 
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Voorzieningenhart Groot Ge/derlandplein 
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t 

Kantoren (links) en ouderenvoorzieningen (rechts) 

Buurtvoorzieningen in de Kastelenbuurt 

65Voorzieningen in Buitenveldert : horeca/ detai/handel (rood), maatschappelijk/ vrije tijd (oranje) en kantoren (gee/) 
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3.2.4 Openbare ruimte 
De openbare ruimte in Buitenveldert en omgeving, daarbij voor

al doelend op de groengebieden, is qua schaalniveau en gebruik 
in te delen in drie categorieen: buitengebied, parken en bin
nenhoven. 

Buitengebied 
Het buitengebied bestaat uit de Amstelscheg en de Amsterdam
se Bosscheg. Buitenveldert ligt 'ingeklemd' tussen beide in. De 
scheggen zijn onderdeel van de eerder beschreven schegstruc
tuur van de stad. Amsterdam beschikt over een aantal groenge

bieden die tot diep in de stad doordringen. Dit wordt gezien als 
een bijzondere kwaliteit: voor een relatief grate stad is hierdoor 
het buitengebied makkelijk te bereiken. 

De Amstelscheg en de Bosscheg beschikken beide over ver
schillende kwaliteiten. De Amstelscheg heeft een landschappe
lijk karakter: een uitgestrekt veengebied waarbij de rivier de 
Amstel als ruggengraat doorheen meandert. De gebruiker kan 
zich wanen in een echt buitengebied, ver van de stad en haar 
beslommeringen af. Hierbij kan hij of zij gebruik maken van bij
voorbeeld de fietsroutes langs de Amstel. 
De Bosscheg is een parkbos, waar het recreatief gebruik meer 
intensief is. Het beschikt over diverse wandel- en fietsroutes, 
maar ook accommodaties waar gesport kan warden. Beken
de deelgebieden in de Bosscheg zijn De Nieuwe Meer met zijn 
jachthaven en de Bosbaan voor de raeisport. Daarnaast zijn er 

de hockeyaccommodaties. Deze zijn gelegen in het zuidoosten 
van de scheg, random het bekende Wagener-stadion. Het Am
sterdamse Bos is in de jaren '30 ontworpen door Cornelis van 
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Eesteren en Jacoba Mulder. Het doel was om het een gebruiks

bos voor iedere Amsterdammer te laten zijn. Het moest daarbij 
een juiste mix warden tussen een natuurlijk parklandschap en 

mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Kijkend naar het 
huidige gebruik van het parkbos kan er warden gezegd dat de 
ontwerpers daarin wel zijn geslaagd. 

Uiteraard warden de scheggen niet alleen (recreatief) gebruikt 
door bewoners van Buitenveldert. Beide hebben een grate aan
trekkingskracht op mensen vanuit de hele stad en de nabije 
omgeving, zoals Amstelveen. 

.. De Amstel meandert door het /andschap; links is de hogere bebouwing van Buitenveldert te zien 
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Parken 
Buitenveldert kent drie parken/grotere groengebieden: Kalfjes
laan, Amstelpark en Gijsbrecht van Aemstelpark. 

I~ 

r~ \ )1 __ , 
\ 

69Parken in Buitenveldert: Gijsbrecht van Aemstelpark, Amstelpark en Kalfjeslaan 

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 

Kalfjeslaan 
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70Rembrandt en de Riekermolen 71 Villa 's in Buitenveldert grenzend aan de Kalfjeslaan 

72De dichte bebossing fangs de Europaboulevard zorgt voor de geslotenheid van het Amstelpark 

73Aan de Amstelzijde ontbreekt het aan toegangen tot het Amstelpark 
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De Kalfjeslaan bevindt zich aan de zuidelijke rand van Buiten
veldert en is een groene buffer tussen de bebouwing van Bui
tenveldert en die van Amstelveen . De weg die door het gebied 

loopt, de Kalfjeslaan, is een oude verbindingsweg tussen de 
Amstel in het oosten en de Amstelveenseweg in het westen. Het 
groen eromheen fungeert niet alleen als buffer tussen de aan
wezige bebouwing, maar oak als eco-lint t ussen Amstel(park) 
en Amsterdamse Bos. In de oosthoek van het gebied staat de 
Riekermolen, waar tevens de recreatieve fietsroute langs de 
Amstel loopt. Dit is een toeristische trekpleister, mede door de 
aanwezigheid van het standbeeld van de schi lder Rembrandt . 
Dit beeld kijkt uit over de Amstel. De Kalfjeslaan is een veelge
bruikte fietsroute. 

Het Amstelpark grenst in het oosten van Buitenveldert aan de 
Amstel. Het park loopt in het wetsen over in de Amstelscheg. 
Het park is in 1972 opgericht toen op deze locatie de Floriade 
werd gehouden. Daarnaast werd oak het Beatri xpark en de lo
catie van de RAI aangewezen als Floriadeterrein. Na sluiting 
van de tentoonstell ing bleef een groat deel van de aangelegde 
voorzieningen in het Amstelpark aanwezig. Hiertoe behoren on
der andere de Amsteltrein ( een smalspoortreintje), een doolhof, 
een orangerie, kassen, een midgetgolfbaan, en een grate speel
tuin voor kinderen. 

Het Amstelpark is vooral in trek bij gezinnen en directe buurt
bewoners. Dit heeft te maken met de aanwezige voorzieningen, 
maar oak met de veiligheid in het gebied. Het park wordt be
waakt, kent openingstijden en is alleen toegankelijk voor voet 
gangers. Gevolg is wel dat het park als gesloten wordt ervaren. 
Door de weinig aanwezige entrees, op vaak onlogische locaties, 
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en de dichte bebossing en brede gracht aan de Buitenveldertse 

zijde van het park wordt dit gevoel verder versterkt. Het park 

trekt voor zijn grootte relatief weinig bezoekers, waarbij vooral 

het noordelijk gedeelte dankzij de voorzieningen het meest in
tensief wordt gebruikt. Ook aan de kant waar de Amstel grenst 

aan het park komt het gebied gesloten over. Dichte bebossing 

en nauwelijks mogelijkheden tot het betreden van het park aan 

deze zijde zorgen ook hier voor dit effect. 

Het Gijsbrecht van Aemstelpark is de groene zone die midden 
in Buitenveldert zelf ligt. Het is de ecologische verbinding tus

sen het Amstelpark (en -scheg) en het Amsterdamse Bos (Bos

scheg). Het park is zeer langgerekt (ca. 2100 meter) en daar
mee een relatief groat park. Het park wordt alleen gebruikt door 

bewoners van Buitenveldert. Het heeft ondanks zijn grootte en 

ligging tussen de twee scheggen geen grate aantrekkingskracht 

op mensen van buiten de wijk. 
In 1958 werd een ontwerpersprijsvraag uitgeschreven en deze 
werd gewonnen door Wim Boer. Tussen 1958 en 1968 is het 

park grotendeels volgens het ontwerp van Boer aangelegd. De 

vormgeving van het park sluit aan bij de gedachten waaruit de 
wijk is voortgekomen. Zowel wijk als park vertonen ruimtelijke 
kenmerken van het functionalisme. Een voorbeeld daarvan is de 

heldere rechtlijnige belijning in het park die aansluit op het aan
wezige stratenpatroon. Ditzelfde stratenpatroon zorgt ervoor dat 

het park in vijf kamers wordt opgedeeld. Op de volgende pagina 
zijn de ligging en impressies van de verschillende kamers weer
gegeven, net als de oost- en westentree van het park. De Bui

tenveldertselaan, de weg tussen kamer 3 en 4, zorgt ervoor dat 
het park niet aaneengesloten (op dezelfde hoogte) doorloopt. 
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Door de aanwezige hoge woon- en kantoortorens ten oosten 

van deze laan is het park in noordelijke richting verschoven. 

Hieronder een beschrijving van de kamers: 
- Kamer 1 ligt in het oosten van het park en kent een aanta l 

gesloten groene ruimtes, vaak met enkele speeltoestellen. 

- Kamer 2 wordt beheerst door de (nieuwe) stadsdeelwerf. Dit 

gebouw zorgt door zijn formaat en ligging voor een opdeling 

van het oostelijke gedeelte van het park. Het aanwezige groen 
is niet sterk genoeg om de verbinding tussen de kamers te leg
gen. 

- Kamer 3 is het centrale gebied. Water speelt hier een nadruk

kelijke rol. Er zijn verschillende eilanden gecreeerd, waarvan 
het vierkant gevormde eiland in het ontwerp was aangewezen 

als ontmoetingsruimte. Voorheen was hier ook programma aan 
toegevoegd (o.a. kiosk), maar dit is niet meer aanwezig. Gevolg 

is dat het geheel er wat troosteloos bij ligt en niet meer de 

functie en uitstraling bezit zoals oorspronkelijk was bedoeld. 
- Kamer 4 ligt iets noordeljjker en wat geisoleerder ten opzichte 

van kamer 1 t/m 3 door de aanwezigheid van de Buitenveldert

selaan. Het bestaat uit een groat open veld omringd door (hoge) 

bomen. Het is deels toegewezen als hondenuitlaatgebied. 
- Kamer 5 vormt de entree tot het park aan de westzijde. De 

entree is niet bijzonder en nodigt niet uit tot het betreden van 
het park. Dit geldt ook voor de entree aan de oostzijde van het 

park, waar de brede Europaboulevard ervoor zorgt dat het park 

niet op het Amstelpark is aaneengesloten. 

Het park wordt vooral gebruikt als handige doorsteek voor voet

gangers en fietsers tussen het noordelijke en zuidelijke gedeelte 
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Aantal bezoekers in 1996 

Vondelpark 9.582.000 
Sarphati park 1.207.000 
Martin Luther King Park 461.000 
Amstelpark 1.033.000 
Beatrixpark 1.410.000 
Giisbrecht van Aemsteloark 833.000 
GvA-park trekt weinig bezoekers in verhouding tot andere parken 

Kamer 4, het grote open veld 

74Het Gijsbrecht van Aemstelpark opgedeeld in een aantal kamers; entrees aan oost- en westzijde zijn niet optimaal 
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Entree oostzijde, verbinding met Amstelpark wordt 
onderbroken door brede Europabou/evard 

Kamer I , een aantal gesloten groene ruimtes 
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van Buitenveldert en daarnaast fungeert het voor veel bewo

ners als hondenuitlaatgebied. De weinig parkgerelateerde acti

viteiten, het gebrek aan een intieme sfeer en de geslotenheid 

van het park en het gevoel van onveiligheid zorgen ervoor dat 
bewoners weinig affiniteit met het park hebben. 

Binnenhoven 
Zoals eerder beschreven kent Buitenveldert een stempelstruc

tuur waarin binnenhoven veelvuldig voorkomen. Deze openbare 

ruimte tussen de woonblokken in komt zowel in een open als 

ook in een redelijk besloten vorm voor. De mate van openheid 

is afhankelijk van de opstelling van de woonblokken. De binnen

hoven kunnen warden gezien als collectieve tuinen, het groe

ne karakter speelt daarin een nadrukkelijke rol. Het gebruik is 

daarbij vooral gericht op de bewoners van deze aangrenzende 
woonblokken, alhoewel de binnenhoven meestal vrij toeganke

lijk zijn. Overigens komen er ook prive-tuinen voor, behorend 

tot de woningen op de begane grand. 

De inrichting van de collectieve tuinen is bij elke stempel over 

het algemeen gelijk. Het groene karakter wordt gekenmerkt 
door de aanwezigheid van enkele bomen op een gazon met lage 

struiken/bossages. Vaak zijn ook speeltoestellen aanwezig. De 

inrichting van de paden en verharding verschilt wel per stem

peltype. Bij het ene type is het vooral een rechtlijnige struc

tuur met paden en kleine (speel)pleintjes, aansluitend bij het 

karakter van de wijk. Bij een ander type is het geheel juist 

meer speels van vorm, daarmee gericht op de (jonge) gebrui
ker. Opvallend is dat vrijwel elke binnenhof redelijk tot goed is 
onderhouden . 
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75Een binnenhof in een van de stempe/s in het noorden van de wijk : strakke vormgeving 

76Een binnenhof in een van de stempe/s in het zuiden van de wijk: speelse vormgeving 

77Tussen sommige stempels in liggen grotere groene openbare ruimtes 
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3.2.S Verbinding met de stad 
Buitenveldert kent een aantal infrastructurele verbindingen met 

de stad. Zowel per auto, fiets, te voet als met het openbaar ver

voer is vanuit Buitenveldert de stad te bereiken en vice versa. 

Openbaar vervoersnet 

Buitenveldert is aangesloten op het openbaar vervoersnet van 

Amsterdam. Er is een metrolijn, een tweetal tramlijnen en een 
aantal buslijnen die de stad met de wijk verbinden. Het trein

station Amsterdam Zuid ligt op ongeveer een kwartier lopen 
van het Groot Gelderlandplein. Vanaf dit treinstation gaat de 

(bovengrondse) metrolijn 51 via de Buitenveldertselaan rich

ting Amstelveen. Dezelfde metrolijn verbindt station Amster
dam Zuid met Amsterdam Centraal, via onder meer station RAI 

en station Amstel. 

Naast de metrolijn verbinden de twee tramlijnen 5 en 24 de 
wijk met het centrum van de stad, via stadsdeel Oud-Zuid. Lijn 

24 rijdt vanaf het Centraal Station en eindigt beide bij het VU 

Medisch Centrum in het noordwesten van de wijk. Tramlijn 5 

begint ook bij het Centraal Station en gaat via Buitenveldert 

richting het centrum van Amstelveen. Deze tramlijn gaat over 

een interessante route. Zo komt de lijn langs toeristische trek

pleisters als het Leidseplein, het Museumkwartier en de Beetho

venstraat. Via station Amsterdam Zuid gaat de tramlijn over de 
Buitenvelderstelaan door Buitenveldert en komt daar langs de 

Vrije Universiteit om vervolgens richting Amstelveen te gaan. 
Overigens is er ook nog tramlijn 4, deze komt echter niet in Bui

tenveldert zelf. Het eindpunt van deze lijn is bij station RAI, op 

loopafstand van het oostelijk gedeelte van Buitenveldert (om-
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geving Europaboulevard). 

Buitenveldert kent een uitgebreid busnetwerk. Door de gehe

le wijk gaan verschillende buslijnen, die alien gebruik maken 

van de grotere doorgaande wegen. Deze buslijnen verbinden 

de wijk met de rest van Amsterdam-Zuid, Amstelveen en het 

centrum van de stad. Hiernaast is op de rechterkaart het net 
van uitvalswegen ten zuiden van het centrum aangegeven. In 

Buitenveldert is met een blauwe stip aangegeven welke wegen 

onderdeel zijn van het buslijnennet. 

Opvallend is dat het winkelcentrum Groot Gelderlandplein en 

alle overige voorzieningen random dit gebied alleen per bus te 

bereiken zijn en niet per tram- en/of metrolijn. 

In de toekomst zal het openbaar vervoersnet tussen de stad en 
Amsterdam-Zuid (inclusief Buitenveldert) verder versterkt war

den. Zo zal met de komst van de ondergrondse Noord/Zuidlijn 

de gebieden Amsterdam-Noord, centrum en Amsterdam-Zuid 
(met name Zuidas) op een snellere en directe manier met el

kaar verbonden warden. 

Hierop aansluitend wordt op dit moment onderzocht hoe Am

stelveen beter op Amsterdam aangesloten kan warden. Deze 

Amstelveenlijn (zie hoofdstuk 2) wordt een snelle boven- of on

dergrondse metrolijn die vanaf station Amsterdam Zuid via de 
Buitenvelderselaan richting Amstelveen gaat. Hiermee wordt het 

een soort 'upgrade' van de bestaande metrolijn 51, die reeds 

over dit traject loopt. De Amstelveenlij zal aansluiting vinden op 
de Noord/Zuidlijn. 
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78Huidig tramnet richting Buitenveldert: lijn 4 (groen), lijn 5 (rood) en lijn 24 (oranje); 
de stippellijn is het traject Noord/Zuidlijn 

D E R T 

Bu itenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 
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79Uitvalswegen Amsterdam-Zuid en buslijnennet in Buitenveldert (blauwe stippen) 
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• 0oe vier noord-zuid /opende assen tussen Centrum/Amsterdam Zuid en Buitenveldert 

81 Buitenveldertselaan is de belangrijkste noord-zuid as 
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Vier noord-zuid assen 

Mid de ls vier noord-zuid I open de assen is Buitenveldert verbonden 
met de stad. Deze vier verbindingen zijn (van west naar oost): 

Amstelveenseweg, Buitenvelderstelaan, Van Leijenberghlaan en 
Europaboulevard. De eerste twee assen lopen door richting Am
stelveen, de laatste twee eindigen in het zuiden van Buitenvel

dert. Elke as heeft zijn eigen karakter en betekenis. 

De Amstelveenseweg is in de Middeleeuwen ontstaan als ont
ginningslint en landverbinding naar het zuiden. De lintbebou
wing langs de Amstelveenseweg is in de eerste helft van de 
2oe eeuw aan elkaar gegroeid en vormt een historisch fragment 

aan de rand van Buitenveldert. De ruimtelijke identiteit wordt 
bepaald door dit lint, de doorlopende openbare ruimte met bo
menrijen en het kleinschalige, historische bebouwingsbeeld. 

Het beeld van dit deel van de Amstelveenseweg is vrij 'dorps', 
ondanks de flinke verkeersstromen langs deze verbindingsweg 
en de schaalvergroting ter hoogte van Zuiderhof (kantoren) en 
de flats van Buitenveldert. 

De Buitenveldertselaan is de belangrijkstee noord-zuid lopende 
verkeersader. De weg verbindt Buitenveldert via de Parnassus
weg met Amsterdam-Zuid in het noorden en met Amstelveen in 
het zuiden. De ruimtelijke identiteit van de laan wordt bepaald 
door de verkeers- en trambanen, de rijen bomen en de relatief 
lage bebouwing. De orientatie, ontsluiting en schaal van de be
bouwing sluit veelal niet aan op de Buitenveldertselaan, maar 
behoort bij de aangrenzende woongebieden. De laan spreekt in 
daarom weinig tot de verbeelding. 
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De Van Leijenberghlaan beslaat het trace van de in de jaren 

'30 geplande maar nooit uitgevoerde Rijksweg 3 naar Rotter

dam en is een van de aan weerszijden geprojecteerde vent
wegen (samen met Van Heenvlietlaan). Gekoppeld aan de Van 

Leijenberghlaan ligt het centrumgebied van Buitenveldert met 

het winkelcentrum Groot Gelderlandplein en de bijbehorende 

kantoren en maatschappelijke voorzieningen. De Van Leijen

berghlaan heeft een weinig stedelijk karakter met veelal niet op 

de wegen georienteerde lage bebouwing. Het overdekte winkel

centrum is niet naar binnengekeerd, maar is met de winkels en 

kantoren juist naar de straat toe georienteerd. 

De Europaboulevard was gepland als belangrijke noord-zuid 
verbinding tussen Amstelveen, de RAI en het hart van Amster

dam. Deze betekenis heeft de Europaboulevard echter nooit ge

kregen; het huidige doorgaande verkeer gaat vanaf de RAI via 

de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan naar Amstelveen. 

Deze afgezwakte verkeersfunctie voor de Europaboulevard was 

niet voorzien, waardoor de laan wel het aanzien en de afmetin

gen van een grate doorgaande route heeft gekregen. Met zijn 

brede opzet (100 meter), zijn hoge bebouwing (15 lagen) en 
een riante groene middenberm is deze as overgedimensioneerd 
voor zijn gebruik. 

Het aangrenzende Amstelpark ligt ge·isoleerd ten opzichte van 

de wijk, dankzij de breedte van de Europaboulevard. De water

loop tussen park en boulevard en de dichte bebossing zorgen 

hier ook voor. 
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3.2.6 Bewoners Buitenveldert 
De analyse van de ruimtelijke structuur wordt afgerond met 

een korte uitstap naar de mensen die in Buitenveldert wonen. 
Daarbij is gekeken naar de eerste bewoners van de wijk in de 

jaren '60 en de huidige bewoners van de wijk met de daarbij 

behorende aandachtspunten. 

In de jaren '60 vestigden jonge gezinnen uit Amsterdam zich 

in het nieuwe Buitenveldert. Door de aanwezigheid van veel 

koopwoningen in Buitenveldert trokken vooral gezinnen uit 

koopkrachtigere delen van de stad naar deze wijk. Deze jonge 

gezinnen kwamen uit buurten als de Rivierenbuurt en de Baars
jes (Gordel '20-'40), waar geen geschikte gezinswoningen te 

vinden waren. 

De opzet van Buitenveldert was ideaal voor deze doelgroep. Het 

bevatte voor die tijd ruime en kwalitatief goede woningen, de 

omgeving was zeer groen en ruim van opzet en kende veel voor

zieningen zoals scholen, sportvoorzieningen en winkels waar 

deze doelgroep gebruik 

van kon maken. Boven-
dien lag het toen rela

tief ver van de stad af 
en werd mede daardoor 

gezien als een rustige 
en veilige wijk. Buiten

veldert kon warden ge

typeerd als een echte 

tuinstad. 

81Beginjaren '60: bebouwing Kastelenbuurt 
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Kenmerken bevolkinq Buitenveldert 
Buitenveldert Sloterv./Overt. -veld 

Bevolking naar leeftijdsgroepen 
0-4 jaar 4% 7% 
5-19 jaar 9% 20% 
20-34 jaar 17% 22% 
35-49 jaar 17% 20% 
50-64 jaar 19% 13% 
65 jaar en ouder 34% 18% 

Bevolking naar etnische groepen 
Sur inamers 3% 9% 
Antillianen 1% 1% 
Turken 1% 9% 
Marokkanen 1% 19% 
Zuid-Europeanen 2% 2% 
Overig 26% 17% 

Nederlanders 67% 44% 

Gemiddelde huishoudensgrootte 1,6 2,1 

Gemiddeld besteedbaar inkomen (C) 21 .701-26.300 15.401-18.100 

Gemiddelde woonduur (in jaren) 1 l ,2 8,2 
% dat altijd op hetzelfde adres heeft gewoond 25% 13% 
83Kenmerken bevolking Buitenveldert 

Tegenwoordig wonen er nog steeds veel bewoners van het eer

ste uur. Vaak zijn deze mensen 40 tot 50 jaar lang in dezelfde 
woning blijven wonen of binnen de wijk verhuisd. Dit zegt wel 
iets over de leefbaarheid binnen de wijk: kennelijk wonen men

sen hier graag en voor langere tijd. Het aandeel alleenstaan

den en tweepersoons huishoudens is hierdoor wel relatief groat. 

Veel bewoners die zich in de beginjaren van de wijk hier als 
gezin hebben gevestigd zijn, nadat de kinderen het huis zijn 

uitgegaan, nog alleen of met zijn tweeen over. Hierboven is een 
overzicht te vinden van de kenmerken van de bevolking in Bui

tenveldert afgezet tegen Slotervaart-Overtoomse Veld (Weste

lijke Tuinsteden). 

In de tabel is te zien dat het aandeel bewoners van 50 jaar en 
ouder aanzienlijk is (53%). Buitenveldert is aan het vergrijzen. 
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Een wijk gericht op jonge gezinnen is Buitenveldert dan ook niet 

meer, ondanks dat het daarvoor wel de voorzieningen en open

bare ruimte biedt. Tevens valt het grate aandeel autochtonen en 

het relatief hoge besteedbaar inkomen op, zeker ten opzichte 
van de wijk Slotervaart-Overtoomse Veld in de Westelijke Tuin

steden. Tot slot toont deze tabel aan dat mensen lang (en vaa k 

op hetzelfde adres) 

Als gevolg van de vergrijzing en de lange woonduur is er wein ig 
doorstroming in de wijk aanwezig. Het is moeilijk voor mensen 

binnen de wijk om wooncarriere te maken en voor mensen van 

buiten de wijk om zich hier te vestigen. Deze vergrijzing biedt 

wel kansen voor de samenstelling van de wijkbevolking op de 
langere termijn. De ouderen in de w ijk zullen verhuizen naar 

meer geschikte onderkomens zoals een bejaarden- of verzor

gingstehuis of komen te overlijden. Dit biedt kansen voor an

dere doelgroepen om zich in de toekomst in Buitenveldert te 
vestigen. 



B U T E N V E L D E R T 

3.3 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is Buitenveldert nader bekeken. De ruimtelijke 
structuur van de wijk is geanalyseerd op een aantal onderdelen 

zoals stedenbouwkundige opzet, woningdifferentiatie, voorzie

ningen en openbare ruimte. In het kort volgt hieronder een be
knopt overzicht met de bevindingen uit deze analyse: 

Stedenbouwkundige opzet 

Buitenveldert is voortgekomen uit het Algemeen Uitbreidings
plan uit de jaren '30. In de jaren '60 is de wijk gebouwd met en

kele wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan van 

voor de Tweede Wereldoorlog. Duidelijke functiescheiding, een 

wegenstructuur in een strak orthogonaal grid en een ruim en 

groen opgezette openbare ruimte in combinatie met stempelbe
bouwing zijn de belangrijkste ruimtelijke kenmerken. 

Differentiatie 
De plattegrond van de wjjk doet vermoeden dat Buitenveldert 

over een monotoon karakter beschikt. Kijkend naar woningty

pologie, woningbezit en de opzet van de verschillende bebou
wingsstempels blijkt dat de wijk minder monotoon van aard is. 

De verschillende woningtypen (portieketage, galerij en grond

gebonden woningen zoals bungalows en drive-in woningen) in 
combinatie met de evenwichtige verdeling tussen koop-, corpo

ratie en particuliere huurwoningen zorgen voor deze verschei

denheid. Ook de redelijk gevarieerde ruimtelijke setting van de 
verschillende stempels voeden deze differentiatie. 
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Openbare ruimte 

De nadrukkelijk aanwezige openbare ruimte is zeer groen van 

aard. Onderscheid is te maken tussen buitengebied, parken en 

binnenhoven. Ieder in zijn eigen grootte, aantrekkingskracht 

en gebruik. Dit levert tevens een bijdrage aan de differentiatie 

en verscheidenheid in Buitenveldert. 

Waar het buitengebied (de scheggen) vooral een aantrekkings

kracht heeft op de gehele regio en tevens zorgt voor de unieke 

ligging van Buitenveldert, hebben de parken en de binnenho

ven in opzet en gebruik duidelijk een meer lokale betekenis. 

Overigens blijkt dat de parken in Buitenveldert niet naar hun 

voile potentie warden gebruikt. Het Amstelpark ligt ge"lsoleerd 

en wordt door slechts een kleine doelgroep gebruikt en het 

Gijsbrecht van Aemstelpark heeft weinig aantrekkingskracht 

op de bewoners van Buitenveldert. 

Bewoners 
In de beginjaren '60 van Buitenveldert trokken veel jonge ge

zinnen naar de wijk, dankzij de relatief grate woningen, goede 

voorzieningen en veilige openbare ruimte. Veel mensen van 

het eerste uur wonen er nog steeds wat er mede voor heeft 
gezorgd dat de wijk aan het vergrijzen is. Gevolg is dat de op

zet van de wijk niet meer geheel aansluit op de mensen die er 

wonen en het lastig is voor mensen van elders om zich in de 
wijk te vestigen. Wei staat Buitenveldert nog steeds bekend 

als een wijk waar vooral welgestelde goed opgeleide autoch

tone mensen wonen. 
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Onderscheid noord en zuid 
Naar aanleiding van deze analyse is de wijk onder te verde
len in twee gebieden met een eigen karakter. Ten zuiden van 

het Gijsbrecht van Aemstelpark heerst nog in redelijke mate de 
tuinstadbeleving: een groat aandeel grondgebonden woningen, 
veel lokaal groen, parkeren voor de deur en de aanwezigheid 

Zuid: villa's aan het water 
840nderscheid tussen Buitenveldert-Noord en -Zuid in beeld 
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van buurtvoorzieningen. 

Ten noorden van het park zijn meer 'stedelijke trekjes' waar 
te nemen: hogere dichtheden, vrijwel a Ileen maar meergezins
woningen, de aanwezigheid van woontorens en grootstedelijke 
voorzieningen als de Vrije Universiteit, het Groot Gelderland
plein en (hotel)locatie De Klencke. 
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Voordat er wordt ingegaan op de volgende stap in het onder
zoek volgt eerst een opsomming van een aantal bevindingen die 
relevant zijn voor de vorming van een visie voor Buitenveldert. 

4.1 Bevindingen 
Hieronder warden puntsgewijs de belangrijkste bevindingen uit 
voorgaande hoofdstukken beschreven: 

Stede!ijke uitrol 
- is een ontwikkeling die vooral door de stad Amsterdam 
wordt geprofileerd; 
- het is uitgesloten dat Buitenveldert onderdeel zal gaan uit
maken van de uitrol vanwege de ongeschikte ruimtelijke set
ting. 

Autonome ontwikkelingen Buitenve!dert 
- opereren vanuit de markt en onafhankelijk van de dyna
miek in Amsterdam-Zuid; 

- spelen in op buurt/wijkgerichte behoeften en dragen meest
al bij aan een mate van verstedelijking van de wijk door een 
intensivering van het grondgebruik middels functiemenging, 
verhogen dichtheden en dergelijke. 

Zuidas 
- Buitenveldert komt niet direct voor in de plannen van het 
onafhankelijke projectbureau Zuidas, het gebied van de VU/ 
VUMc uitgezonderd; 
- het grondgebruik van de flanken langs de ringweg AlO-Zuid 
intensiveert enorm, dit geeft druk op omliggende gebieden 
zoals Buitenveldert. 

Daarnaast speelt nog de komst van de Amstelveenlijn en speelt 
indirect de verdichtingspogave voor de stad Amsterdam. 
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Analyse Buitenve/dert 
- Buitenveldert heeft een enigszins 'stoffig' imago, maar is 
wel een hoog gewaardeerd woon- en leefgebied; 
- de bevolking in Buitenveldert is aan het vergrijzen; 
- de parken warden niet optimaal benut (Gijsbrecht van Ae-

mstelpark en Amstelpark); 
- er is qua ruimtelijk karakter een duidelijk verschil waar te 
nemen tussen Buitenveldert-Noord en -Zuid. 

De hierboven beschreven bevind ingen geven twee verschillende 
soorten bewegingen weer waar Buitenveldert en de directe om

geving mee te maken hebben. Er valt onderscheid te maken 
tussen ontwikkelingen die zich afspelen in een 'lage dynamiek' 
en ontwikkelingen die zich afspelen in een 'hoge dynamiek'. Het 
voornaamste verschil zit op het schaalniveau waarin de ontwik
kelingen opereren. Dit verschil heeft ook invloed op het tempo 
waarin veranderingen plaatsvinden. 

Onder de categorie 'lage dynamiek' warden de huidige aan
dachtspunten van de wijk (zoals vergrijzing) verstaan. Ook de 
autonome marktontwikkelingen vallen hieronder. Ze spelen zich 
af op een ander schaalniveau en in een ander tempo dan de 
Zuidas, de Amstelveenlijn en de stedelijke uitrol. Dit zijn de ont
wikkelingen die tot de categorie 'hoge dynamiek' behoren. 

Tot voor kort speelde de hoge dynamiek zich af tot aan de kan
toorontwikkeling langs de ring AlO-Zuid en stand dit los van de 
lage dynamiek in Buitenveldert. Echter, de ontmoeting tussen 
deze twee dynamieken is met de komst van de Zuidas nu zicht
baar aan het warden. Symbool hiervoor staat de oprukkende 
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85De hoge dynamiek van de Zuidas versus de lagerere dynamiek in Buitenve/dert 
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hoge bebouwing in het Zuidas 
deelgebied Gershwin die met 

rasse schreden de grenzen van 
Buitenveldert nadert. Een 'bot
sing' tussen deze twee dyna
mieken lijkt onafwendbaar. 

4.2 Naar een visie 
Aan de hand van de hierbo
ven beschreven verschillen in 
dynamiek kan Buitenveldert 
samen met de aangrenzende 

Zuidas worden opgedeeld in 
een drietal gebieden. Deze drie 
gebieden zijn de Zuidas, Bui
tenveldert-Zuid en Buitenvel
dert-Noord en hebben elk hun 
eigen betekenis binnen het ge
heel. 

De Zuidas is in dit beeld het 
gebied met de hoogste dy
na miek. Het is onderdeel van 
de economische corridor tus
sen Schiphol en Amsterdam 
(plus Almere) en wordt in de 

toekomst een zeer gemengd 
en dicht bebouwd gebied. Op 
dit moment kan aan de Zuidas 
gewerkt en gewoond worden 
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Toekomstbeeld 2015: Zuidasdeelgebied Gershwin 

N 

t 

Behoud karakter: rustig wonen in het groen 

Kleine particuliere initiatieven: optoppen eengezlnswoningen 
86Verschillen tussen dynamieken Buitenveldert-Zuid, Buitenvelder t-Noord en Zuidas in beeld 
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en zijn tevens de eerste verblijfsvoorzieningen gerealiseerd. Het 

gebied verandert in hoog tempo van een groene buffer tussen 

Buitenveldert en de stad en ring AlO-Zuid tot een zone waar de 

gebruikersintensiteit zeer hoog is. 

Voor Buitenveldert-Zuid kan een tegenovergesteld beeld ge

schetst worden. Het is een gebied met een duidelijk lagere dy

namiek. Het is gericht op (luxe) wonen in het groen met aan
vullende kleine buurtvoorzieningen. Daarmee overheerst de 
tuinstadgedachte nog steeds. De lage dynamiek aan verande

ringen die er is, wordt gekenmerkt door kleine aanpassingen 

aan woningen en voorzieningen in de tijd. Hiervan is het optop

pen van de grondgebonden woningen een voorbeeld. Via deze 
manier kunnen particulieren hun woningen vergroten en daar

mee aanpassen aan de eisen van deze tijd. 

Buitenveldert-Noord is de zone die pal tussen deze twee qua 
dynamiek ver van elkaar uiteenlopende gebieden in zit. Het ge
bied is op dezelfde wijze opgezet als Buitenveldert-Zuid. Wei 

met het eerder beschreven onderscheid in ruimtelijk karakter 
door het verschil in woningtypologie, -dichtheid en voorzienin

gen. Qua dynamiek verschilt Buitenveldert-Noord ten opzichte 
van de dynamiek in Buitenveldert-Zuid. Zo zijn de transforma

ties van het Groot Gelderlandplein inclusief het Multifunctioneel 

Centrum (MFC), de Vrije Universiteit en het gebied De Klencke 
voor Buitenveldertse begrippen grate veranderingen. Dit heeft 

er voor gezorgd dat dit gedeelte van de wijk een ander aanzien 
heeft gekregen: het tuinstadkarakter is langzaam naar de ach

tergrond aan het verdwijnen. Een verstedelijkingsproces is hier 

in gang gezet. 
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4.2.1 Ontwikkelingsscenario Buitenveldert 
De komst van de Zuidas zal druk gaan geven op de woonge

bieden en voorzieningen in Buitenveldert, de vergrijzing zorgt 

voor een andere kijk op de wijk en door de stedelijke uitrol na
dert het centrum de woonwijk. Dit zijn de drie zwaarwegende 
onderwerpen waar Buitenveldert in de toekomst mee te maken 
krijgt. 

In onderstaande visie wordt een ontwikkelingsscenario voor de 
wijk geschetst die aan de hand van de drie onderwerpen is op

gezet. Het scenario is gebaseerd op drie pijlers: aanpassing wo
ningvoorraad, creeren van een groene drager en connectie met 

de stad. Hieronder volgt het scenario voor de wijk, waarin zowel 

de woningvoorraad van Buitenveldert-Zuid als van Buitenvel
dert-Noord ieder op haar eigen manier een rol gaan spelen bin

nen de ontwikkeling van de wijk, het Gijsbrecht van Aemstel

park als groene drager gaat fungeren en waarin het openbaar 

vervoersnetwerk gaat zorgen voor een betere aansluiting op 
de stad. In hoofdstuk 4.2.2 t/m 4.2.4 worden de bijbehorende 
interventies toegelicht. 

Aanpassing woningvoorraad (Buitenveldert-Zuid) 
Buitenveldert-Zuid blijlt uitermate geschikt voor de lage dyna
miek ontwikkeling in de wijk. In deze visie worden daarom geen 
grote veranderingen voor dit gedeelte van de wijk voorgesteld. 

Middels een meer behoudende strategie blijft het huidige karak
ter van Buitenveldert-Zuid behouden. 

Het grote aandeel grondgebonden woningen is een aantrekke

lijke reden voor zowel mensen van binnen de wijk als van buiten 
de wijk om zich hier te vestigen. Aangezien het veelal om par-
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ticuliere koopwoningen gaat zijn huidige bewoners en eventu

ele nieuwkomers (in bepaalde mate) vrij om zelf aanpassingen 
aan hun bezit te doen. Hierbij valt te denken aan het vergroten 

van de woning. Zie hiervoor het eerder beschreven optoppen 

van de woning, maar ook het meer levensloop geschikt maken 

van de woning. Op deze laatste manier kan dit gedeelte van 

de woningvoorraad in Buitenveldert inspelen op de vergrijzing. 

De vergrijzing vergroot ook de doorstroming binnen de wijk, 
waardoor Buitenveldert-Zuid beter bereikbaar wordt voor men

sen van buiten de wijk. Bijvoorbeeld voor werknemers aan de 

Zuidas die op korte afstand van hun werkplek in een relatief rui

me woning in een rustige, groene omgeving willen wonen. Ook 

tweeverdieners uit het stadscentrum die voor gezinsuitbreiding 

kiezen kunnen zich in deze geschikte omgeving vestigen. 

Aanpassing woningvoorraad (Buitenveldert-Noord) 
Buitenveldert-Noord bezit de potentie om zich te ontwikkelen 
als overgangsgebied tussen de hoge dynamiek van de Zuidas 

en de lage dynamiek die de wijk zelf kenmerkt. Hiervoor geeft 
de visie een ontwikkelingsstrategie waarin op lange termijn een 

transformatie van Buitenveldert-Noord plaats zal vinden. 

In de strategie wordt ingezet op een verstedelijking van het 

gebied om zo de aansluiting te zoeken bij het nieuwe (Zuidas) 

milieu wat ontstaat grenzend aan de noordrand van Buitenvel
dert. De verstedelijking vindt plaats door dit gebied te gaan 

verdichten. Dit gebeurt door verschillende typen woningen toe 
te voegen. Hiermee speelt het in op de veranderende woningbe
hoeften van de huidige bewoners en de te verwachten toekom

stige bewoners. De verdichting van Buitenveldert-Noord zorgt 
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op termijn voor een verbreding van de doelgroepen en daarmee 

een gedifferentieerder woonmilieu, dat meer gericht is op de 
stad en het stedelijk leven. 

Door op korte termijn seniorenappartementen en levensloopge
schikte woningen aan te bieden speelt Buitenveldert-Noord in 

op de vergrijzing van de wijk. Het gebied blijft hierdoor aantrek

kelijk voor een gedeelte van de huidige bewoners die aan dit 
type woningen behoefte hebben en in de buurt van belangrijke 

voorzieningen willen (blijven) wonen. 

Echter, de samenstelling van de bevolking van Buitenveldert 

zal op langere termijn door deze vergrijzing gaan veranderen. 

Door de Zuidas, de Amstelveenlijn en de stedelijke uitrol wordt 
de wijk (mede dankzij de ligging en het opgebouwde imago) 

aantrekkelijk voor nieuwkomers om zich hier te gaan vestigen. 

De druk op de woningvoorraad zal in de toekomst dus gaan 
toenemen. Deze nieuwkomers, meer gericht op de stad en het 
stedelijk leven, zullen andere eisen aan hun woningen stellen 

dan de huidige verouderde woningvoorraad in de wijk kan bie

den. Buitenveldert-Noord speelt hierop in door het toevoegen 
van diverse typen nieuwe woningen zoals stadsappartementen, 

studio's en short stay woningen. Met deze woningen biedt de 

wijk de mogelijkheid voor verschillende nieuwkomers (starters, 

tweeverdieners, studenten en expats) om zich hier vestigen. 

Gljsbrecht van Aemstelpark als groene drager 
De tweede pijler is het Gijsbrecht van Aemstelpark. Dit park 

moet het nieuwe publieke domein warden waarin de twee dy
namieken elkaar gaan ontmoeten. Het wordt op deze manier 
de groene drager van het gebied waar zowel de huidige buurt-
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88Het Gijsbrecht van Aemstelpark gaat fungeren als groene drager van het overgangsgebied en als schakel tussen wijk en buitengebied 
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bewoner als de meer op de stad ge

richte nieuwkomer gebruik van kun

nen maken. Voorwaarde is wel dat 

het huidige park meer toegankelijk 

gemaakt dient te warden en middels 

het toevoegen van diverse soorten 
parkgerelateerd programma een 

meer actieve rol krijgt toegediend. 

De noordelijke parkrand is hierbij 

aangewezen voor het toevoegen 
van woonprogramma volgens de 

eerder beschreven aanpassing van 
de woningvoorraad in Buitenveldert

Noord. 

Het park moet tevens gaan dienen 

als de groene verbinding tussen de 

twee scheggen, waardoor het een 

wisselwerking kan aangaan tussen 

het geliefde buitengebied en de wijk. 

Hiervoor zijn de routing en de beide 
entrees aan de oost- en westzijde 
van het park de belangrijkste scha

kels. Het Amstelpark grenzend aan 

de Amstelscheg speelt hierin ook een 

rol. Het park ligt nu ge"lsoleerd van 

de wijk en is door zijn opzet en in

richting besloten van aard. Het park 

moet meer de verbinding aangaan 
tussen zowel scheg als wijk. 
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Verbinding tussen stad en wijk 

De derde pijler van de visie is de verbinding met de stad. 
Met bet naderende centrum en de ontwikkelingen aan 
de Zuidas in het achterhoofd en het hierboven genoem
de voorstel tot het verdichten van Buitenveldert-Noord, 
is het voor de wijk van belang een goede infrastructu

rele verbinding met de stad te hebben. De visie zet in 
op een optimalisatie van de aansluiting van de wijk op 
het ov-netwerk, omdat de verstedelijking van Buiten
veldert-Noord zal leiden tot meer en frequenter gebruik 
van het openbaar vervoer tussen stad en wijk. Hiervoor 
komt het tram- en metronetwerk in aanmerking. Daarin 

is de Amstelveenlijn de belangrijke HOV-verbinding tus
sen stad, Buitenveldert en Amstelveen en wordt deze 
aangevuld met een aantal tramlijnen die, komend vanuit 
het stadscentrum, in Buitenveldert langs de grote voor
zieningen doorgetrokken worden. Daarbij wordt ook het 
recreatieve parkbos Amsterdamse Bos direct aangeslo
ten op dit netwerk. 

Het Buitenveldert van de toekomst 

Met bovenstaand ontwikkelingsscenario wordt het beeld 

voor het Buitenveldert van de toekomst gegeven. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen het behoud van 

het tuinstadkarakter in het zuiden van de wijk en het op 
termijn ontwikkelen van een verdicht overgangsgebied 
met een meer stedelijk karakter in het noorden van de 
wijk. Dit in combinatie met een goede aansluiting op de 
stad en het buitengebied. De positie van Buitenveldert 
binnen Amsterdam-Zuid verandert hierdoor gedeeltelijk: 
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Amstelveenlijn 

Amsterdam CS 

89Aansfuiting Buitenvefdert op het OV-netwerk vanuit de stad 
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de geliefde ligging en kenmerken van een rustige buitenwijk 

warden deels behouden en aangevuld met een meer prominen

te plaats van de wijk binnen Amsterdam-Zuid 

De visie voor Buitenveldert heeft niet alleen gevolgen voor de 

wijk en haar gebruiker en Amsterdam-Zuid, maar oak op stads

niveau levert het een bijdrage. De visie past in de verdichtings

opgave die de stad Amsterdam zichzelf heeft opgelegd. Tot 

2040 moeten er circa 70.000 woningen binnen de bestaande 
stadsgrenzen bij komen (zie hoofdstuk 2). Door de in de visie 

voorgestelde toename van het aantal woningen in Buitenvel

dert-Noord, levert de wijk hieraan een bijdrage. De ontwikkelin

gen die zich afspelen in Amsterdam-Zuid en het woningbouw
vraagstuk kunnen voor de stad redenen zijn om de verdichting 

in Buitenveldert te steunen en waar mogelijk te stimuleren. 

Belangrijk aspect van de visie is dat de ontwikkeling van de wijk 

moet warden gezien in het juiste tijdspad. De verdichting van 

Buitenveldert-1\Joord is een ingrijpende verandering op de lange 

termijn en moet warden gezien als een proces dat past binnen 
de 'verjonging' van de wijk en een antwoord op de zoektocht 

naar de aansluiting op de dynamiek in Amsterdam-Zuid. 

In het vervolg van hoofdstuk 4 komen de drie ruimtelijke in
teventies aan bod die gezamenlijk kunnen warden ingezet om 

dit ontwikkelingsscenario vorm te geven: verdichting Buitenvel
dert-Noord, intensivering Gijsbrecht van Aemstelpark en con

nectie met de stad. 

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 

4.2.2 Verdichting Buitenveldert-Noord 
De verdichting vindt plaats door het toevoegen van nieuwe wo

ningen. In Buitenveldert-Noord kunnen drie verdichtingsvormen 

van toepassing zijn: aanpassen bestaande bouw, toevoegen 
nieuwbouw en vervangen bestaande bouw. 

Bij het aanpassen van 

de bestaande woonblok

ken wordt via het op

toppen van de blokken 
meer woningen aan een 

stempel toegevoegd. 

Het toevoegen van nieu

we woonblokken aan 

de bestaande stempels 

is een tweede manier 

van verdichten. Bij deze 
twee verdichtingsvor

men warden geen grate 
hoeveelheden wonin

g en toegevoegd en blijlt 

daardoor de verdichting 

90Verdichtingsvorm 1: optoppen van bestaande woonblokken 

91 Verdichtingsvorm 2: toevoegen nieuwbouw aan bestaande blokken 

beperkt. Tevens blijft een groat gedeelte van de huidige verou

derde woningen bestaan. Het ligt daarom niet voor de hand om 
binnen de eerder beschreven visie te kiezen voor deze behou

dende manier van verdichten. 
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92Verdichtingsvorm 3: transformeren van de bebouwingsstempels; vanuit de visie is voor deze vorm gekozen 

Het geheel of gedeeltelijk vervangen van bestaande stempels 
door nieuwbouw is weliswaar ingrijpend, maar past meer bin
nen de visie. Het doel van de verdichting, Buitenveldert-Noord 

transformeren tot een meer stedelijk woongebied, is met deze 
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verd ichtingsvorm ook beter te bereiken. Diverse nieuwe typen 
woningen kunnen binnen de te t ransformeren stempel toege
voegd worden om zo de gewenst e woningdifferentiatie te be

reiken. 
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Verdichtingslocaties 

Vanuit de visie zijn verschillende locaties binnen Buitenveldert

Noord aan te wijzen waar verdichting plaats kan vinden. Ge-

/W 

N 

t 

vu 
kenniskwartier 

Buitenveldert-West 

93 Zones in Buitenveldert-Noord die geschikt zijn om te verdichten 
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bieden die bij voorbaat niet verdicht worden zijn het bebouwde 

Rijksweg 3 trace en het gebied aan de westkant van de Buiten

veldertselaan, tussen Vrije Universiteit en Gijsbrecht van Aem-

De Klencke 

stelpark (op de kaart aangege

ven met Buitenveldert-West). 

Bij beide gebieden bestaat de 

woningvoorraad voornamelijk 

uit koopwoningen. Daarnaast 

wordt het deelgebied De Klenc

ke buiten beschouwing gela

ten. Voor dit gebied loopt reeds 

een studie ( onderzoek naar een 

transformatie van het bestaan-
de gebied tot woon-werkloca

tie). 

Dankzij de drie pijlers van de 

visie -aanpassing woningvoor

raad, creeren groene drager en 
connectie met de stad- is geko

zen voor de volgende locaties: 
- Zuidaszone 

(De Boelelaan) 

- parkranden 
(Gijsbrecht van Aemstelpark, 

Amstelpark) 

- noord-zuid assen 

(Bu itenveldtersela an, 
Van Leijenberghlaan) 
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Zuidaszone 

94 Verdichtingszone fangs de Zuidas : aansluiten op Zuidasmilieu 

De Zuidaszone is het gebied 

langs de De Boelelaan, gele

gen tussen de Buitenveldertse

laan en Van Leijenberghlaan. 

Hier vindt de overgang tussen 
Zuidas en Buitenveldert plaats. 

In deze zone komen stadsap

partementen, short stay wonin

gen en studio's die aansluiten op 
het Zuidasmilieu . Hier kunnen 

(al dan niet gerelateerd aan de 

Zuidas) starters, tweeverdieners 
en expats geschikte woonruimte 

vinden. De studio's zijn voor stu
denten, die daarmee een woon

locatie vinden die in de directe 
nabijheid van de universiteit en 

binnen bereik van het stadscen

trum is gelegen. De bestaande 
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stempels in dit gebied worden getransformeerd tot verschillende 

woongebouwen waar de diverse woonvormen gecombineerd in 

voorkomen. In de plinten is plaats voor aanvullende voorzienin
gen: Zuidasondersteunende bedrijven en voorzieningen zeals 

stomerijen, reproshops en dergelijke. 

95Voorbeeld voor een woongebouw met gecombineerde woonvormen; toepasbaar in Zuidaszone (Veltmanstraat, Amsterdam) 
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Parkranden 

96Verdichtingszones fangs de parkranden : wonen aan het centrafe park en het buitengebied 

In de visie wordt het Gijsbrecht van Aemstel-
park de groene drager van de wijk. Het park 
krijgt daarmee een meer centrale rol toebe
deeld. Hiervoor zijn aanpassingen nodig in het 
park zelf (zie hoofdstuk 4.2.3), maar ook de 
aangrenzende bebouwing gaat hierin een rol 
spelen. De huidige woningen gaan op dit mo
ment geen duidelijke relatie aan met het park. 
Dit komt door de dichte bebossing langs de 
rand van het park, maar ook door de orientatie 

E 

en seniorenwoningen aan te bieden houdt de visie rekening met 

de vergrijzing en biedt het de wijk geschikte woningen voor 
een gedeelte van de huidige bewoners van Buitenveldert. Daar
naast kunnen door het toevoegen van appartementen en urban 

villa's ook andere doelgroepen (zoals gezinnen) zich vestigen 
aan deze parkrand. 

Ook aan de rand van het Amstelpark worden woningen toege
voegd. Daarmee wordt ingespeeld op het versmallen van de 

huidige overgedimensioneerde Europaboulevard (deze is nu 
ruim 100 meter breed). De laan wordt zo 

minder een barriere tussen Amstelpark en 
wijk. Langs het park komen (luxe) woon
torens waar gezinnen en senioren zich 
kunnen vestigen. De torens bieden een 
uitzicht over de Amstelscheg grenzend aan 
de oostzijde van het Amstelpark. 

van de woonblokken zelf. Deze is vooral ge- 97Voorbeefdvoorurbanvil/a 'sfangshetGvA-park(DeBongerd,Amsterdam) 

richt op het binnenhof van de stempel waarin 
het woonblok zich bevindt. In het kader van de 
verdichting van Buitenveldert-Noord wordt in 
deze zone ingezet op het wonen direct aan het 
Gijsbrecht van Aemstelpark. Hiermee wordt 
extra kracht bijgezet om het park als centrale 
plek/groene drager van de wijk te laten funge
ren. Door op deze locatie levensloopgeschikte 98Huidige nieuwbouwprojecten (stadsapp.) fangs het GvA-park passen in visie 

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 

' V,,,._U.....J.. /..,, f_ 

f,..:. -.... .,~ 
99Schets : woontorens fangs Amstefpark; refatie met Amstefscheg 
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100verdichtingszones fangs noord-zuid assen: inspelen op Amstelveenlijn en voorzieningenhart Gelderlandp/ein 

Noord-zuid assen 

De derde verdichtingszone speelt in op de in 
de visie genoemde connectie met de stad. De 
Buitenveldertselaan en de Van Leijenberghlaan 
warden belangrijke verbindingen tussen stad 
en wijk. Het traject van de Amstelveenlijn zal 
boven- of ondergronds over de Buitenveldert
selaan gaan lopen en het Groot Gelderlandplein 
langs de Van Leijenberghlaan wordt aangeslo
ten op het tramnetwerk vanuit de stad. Langs 

Het Groot Gelderlandplein is het voorzieningenhart van de wijk. 

Dit centrum van de wijk wordt aangesloten op het tramnetwerk 
van de stad om zo aantrekkelijker te warden voor bezoekers van 
buiten de wijk (zie hoofdstuk 4.2.4). Om dit voorzieningenhart 
voor de wijk zelf meer kracht bij te zetten kan op deze locatie 
oak verdichting plaatsvinden. Door het toevoegen van stads
appartementen en seniorenappartementen boven de voorzie
ningen wordt de centrumfunctie van het Groot Gelderlandplein 
meer benadrukt. Op deze manier wordt de levendigheid van 
het Groot Gelderlandplein vergroot (vooral buiten openingstij-

den) en krijgt het hierdoor meer betekenis 
voor de wijk. De tweeverdieners en seni
oren die hier komen te wonen zullen een 

sterke binding hebben met de wijk en haar 
(winkel)voorzieningen en dankzij de aan

sluiting van het plein op het ov-netwerk is 
de stad binnen handbereik. 

deze assen gaat VerdiChting plaatSVinden. 101 Voorbeeld wonen boven een voorzieningen (Stadshart, A/mere) 

Aan de Buitenveldertselaan komen studio's en 
stadsappartementen, geschikt voor studenten, 
starters en tweeverdieners. In de plinten van 
de woonblokken komen voorzingen gericht op 
het MKB. Deze doelgroepen kunnen en willen 
gebruik maken van de voorzieningen (en uni
versiteit) en via de Amstelveenlijn en trarnlijn 
is de stad direct en snel bereikbaar. 
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v s E 

Realiseerbaarheid verdichting 

Bovenstaande verdichtingslocaties zijn gekozen volgens de ge

dachten van de visie. Het streven is niet naar een definitief eind
beeld waarin alle locaties moeten warden verdicht. De ontwik

keling van verschillende verdichtingslocaties moet in het juiste 

tijdspad warden gezien. Zo kan onderscheid gemaakt warden 

tussen korte en lange termijn ontwikkelingen. 

Verdichting langs de noordrand van het Gijsbrecht van Aemstel

park draagt bij aan een oplossing voor de huidige vergijzing en 

problematiek van het park en is daarmee een ontwikkeling ge

richt op de korte termijn en op de huidige gebruiker van de wijk. 

De diverse bebouwingsstempels langs het park kunnen daarbij 
een voor een warden getransformeerd om zo doorstroming bin

nen het gebied mogelijk te maken. 

De verdichting van de Buitenveldertselaan is afhankelijk van de 

Amstelveenlijn en kan als voorbeeld warden gezien voor een 
ontwikkeling op langere termijn en meer gericht op de toekom

stige gebruiker. 

Tevens is het woningbezit een bepalende factor in de mogelijk
heid tot het transformeren van een bebouwingsstempel. Het zal 

in de praktijk lastiger zijn om veranderingen door te voeren bij 

woningen in particulier bezit dan in collectief bezit. 

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 

4.2.3 Intensivering Gijsbrecht van Aemstelpark 
Het Gijsbrecht van Aemstalpark past binnen de opzet van de 

wijk. De ontwerpstructuur is helder en rechtlijnig net zoals de 
structuur van de wijk zelf. Het park functioneert echter niet op

timaal, ondanks de centrale ligging trekt het park weinig bezoe

kers. De oorzaken hiervoor zijn in het vorige hoofdstuk beschre

ven. De uitstraling en geslotenheid en de beperkte hoeveelheid 

parkgerelateerde activiteiten zijn redenen voor het niet goed 

functioneren van het park. 

Het Gijsbrecht van Aemstelpark bezit de potentie om het be

langrijkste park van Buitenveldert te warden. Door de gunstige 

centrale ligging in de wijk en de verbinding met het buitenge
bied zijn de randvoorwaarden al aanwezig om het park meer 

dan een hondenuitlaatgebied en doorsteekroute tussen Buiten
veldert-Noord en -Zuid te laten zijn. In de visie wordt ingezet 

op een grotere betekenis van het park voor Buitenveldert en 

haar gebruikers. Het doel is om meer bezoekers naar het park 
te trekken en daarmee een intensivering van het gebruik van 

het park. Daarvoor is wel een aantal aanpassingen nodig. In de 

visie wordt ingezet op meer ontmoeting en het verbeteren van 
de routing. 

Ontmoeting in de centrale kamer 

Het Gijsbrecht van Aemstelpark wordt door de noor-zuid lopen

de wegen opgedeeld in vijf deelgebieden (kamers). Elke kamer 

heeft zijn eigen karakter, zoals is beschreven in hoofdstuk 3. 

Het meest opvallende deelgebied is de derde kamer, de eilan
dengroep centraal gelegen in het park. Deze heeft een stede
lijke uitstraling door het gebruik van harde materialen en door 
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de strakke vormgeving. De kamer bestaat uit drie eilanden van 
verschillend formaat en wordt aan de noord- en zuidzijde ont

sloten door groene parkranden. De eilanden zijn via bruggen 

met elkaar en met de randen verbonden. 

Het doel is om ontmoeting te stimuleren, waardoor de gebrui

kersintensiteit in dit gedeelte van het park omhoog zal gaan. 

Op de eilanden kan de verblijfskwaliteit warden verhoogd door 
kleine aanpassingen en toevoegingen van parkgerelateerd pro
gramma. Tevens moet deze kamer meer naar buiten toe warden 

opengesteld. 

via dit vierkant gevormde eiland door naar andere delen van het 

park. Voorheen was hier oak een kiosk geplaatst, maar na een 
brand is deze afgebroken. Het voorstel is om het ontmoetings

eiland zijn oorspronkelijke karakter in ere te herstellen. Er komt 
ruimte voor een kiosk en de naastgelegen in verval geraakte 

zitgelegenheden (ontworpen door Aldo van Eyck) warden gere

noveerd. 

Het derde eiland ligt het meest oostelijk van de drie en bevat 
reeds de juiste verblijfskwaliteit. De op het zuiden georienteer

de zitgelegenheden aan het water zorgen voor een goede ver
blijfskwaliteit. 

Het grootste van de drie eilanden is het 
meest westelijk gelegen. Door het formaat 

en aanwezigheid van grotere open weides 

is het geschikt voor grotere wijkgerichte 

activiteiten zoals tentoonstellingen, voor

stellingen en markten. Voor een meer 
continu gebruik moet het gaan dienen 
als speel- en ligweide. Voor beide soor
ten gebruik van dit gebied moeten kleine 

voorzieningen getroffen warden, zoals de 
noodzakelijke faciliteiten voor grotere ac

tiviteiten (aftappunt voor elektra en der

gelijke) en het plaatsen van speeltoestel

len in combinatie met zitgelegenheden. 

Verdichtingszone parkrand 

N 

Het middelste eiland heeft Wim Boer ant- t 
worpen als de centrale ontmoetingsruimte o so 100 200 

van het park. Verschillende paden lopen 
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1040verzicht van de interventies voor kamer 3 
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l'Jaast de aanpak van de eilanden wordt de relatie verbeterd 

tussen de centrale kamer en de naastgelegen bebouwing aan de 

noordkant van het park. Inmiddels is hiervoor al een eerste aan

zet gegeven door het toevoegen van een complex met stadsap

partementen en uitbreiding en modernisering van de aanwezige 

zorgvoorziening met toevoeging van seniorenappertementen. 

Dit alles zorgt voor een duidelijke open overgang tussen park 

en wijk, waar voorheen een parkeerplaats en grasveld een dis

sonant in het geheel waren. 

De relatie tussen park en bebouwingsstempels is voor verbe

tering vatbaar. De aanpak van deze parkrandbebouwing is in 

hoofdstuk 4.2.2 beschreven . Ook het groen van de parkrand 

zelf gaat bijdragen aan een verbeterde relatie. De huidige dichte 
bebossing ontneemt hier duidelijk het zicht vanaf de wijk op het 

park en vice versa. Het park moet hier meer openheid naar de 

omgeving toe uitstralen. Uitdunning van de bossages in com
binatie met de op de volgende pagina voorgestelde langzaam 

verkeersroute moet hiervoor gaan zorgen. 

107Het zonneterras aan het water, gezien vanaf het ontmoetlngseiland, heeft een hoge verblijfskwaliteit 

Buitenveldert De toekomst van een tuinstad in dynamisch Amsterdam-Zuid 

105Huidige nieuwbouwontwikkelingen gaan reeds de relatie aan met het park, voorbeeld voor de verdichtingszone 

105Verdichtingszone (rechts) ter hoogte van het grate eiland wordt zichtbaar na uitdunning bebossing 
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Routing 
Het Gijsbrecht van Aemstelpark is een lange en relatief smalle 
groene strook die loopt van de oostzijde naar de westzijde van 

Buitenveldert, waarbij aan beide zijdes de toegangen tot het 
park niet bijzonder uitnodigend zijn. Tevens is het park geen 
aaneengesloten geheel. Dit komt omdat er een aantal noord
zuid lopende wegen het park doorkruisen waardoor het park 
wordt opgedeeld in een aantal deelgebieden (de kamers). Wei 
zijn het aanwezige water langs de noordrand en de bomenrijen 
aan de zuidkant van het park duidelijke oost-west georienteer
de structuren. 
Deze twee structuren zijn beide een leidraad voor het verbeteren 

van de langzaam verkeersroute, de van west naar oost lopende 
fiets- en voetpaden door het park. Het doel van het verbeteren 
van de routing is om te zorgen dat gebruikers het park niet al

leen als een doorsteek route tussen het noorden en zuiden van 

de wijk zien, maar dat het park ook in de lengte doorlopen kan 
warden waarbij de in karakter verschillende kamers elkaar op
volgen. Tevens moet de routing een betere aansluiting geven op 
het Amsterdamse Bos en de Amstelscheg (via Amstelpark). 

Aan de noordkant van het park moet het water de begeleiding 
vormen voor de paden waar vooral wandelaars gebruik van ma

ken. Het water moet continu zichtbaar blijven vanaf deze pa
den. Hiervoor is op sommige plaatsen uitdunning van bossages 
nodig. Fietsers kunnen gebruik maken van de (snellere) route 
langs de zuidkant van het park, waarbij de bomenrijen langs 
de Van Nijenrodeweg de begeleiding geven. Ook hier wordt de 

visuele relatie tussen route en park versterkt door de aanwezige 
dichte bebossing uit te dunnen. 

De entrees voor de routes aan zowel de oost- als westkant van 

het park moeten duidelijk aanwezig zijn om de verbinding met 

Wandel route 

N 

t Fietsroute 

0 so 100 200 

108Routing voor het /angzaam verkeer 
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het buitengebied te kunnen maken. Open ruimtes met water

partijen kunnen de entrees meer accenturen. 

De routing voor het langzaam verkeer wordt op deze manier 

een derde sterke oost-west georienteerde structuur, naast het 

doorlopende water en de bomenrijen. Hiermee krijgt het park 

een betere samenhang en kan het warden beschouwd als een 

geheel, waarbij de verschillende kamers van het gebied hun ei

gen karakter en gebruik hebben. 

109water begeleidt het voetpad aan de noordkant van het park, rechts de verdichtingszone parkrand 

110Het fietspad aan de zuidkant, begeleid door de bomenrijen fangs de Van Nijenrodeweg 
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4.2.4 Connectie met de stad 
Dankzij de stedelijke uitrol komt het centrum steeds dichter bij 

Buitenveldert te liggen. Buitenveldert zelf heeft een aantal voor

zieningen die een grootstedelijke aantrekkingskracht hebben. 

Vooral de Vrije Universiteit en de omliggende buitengebieden trek

ken niet alleen mensen aan van binnen de wijk, maar ook zeker 
van daarbuiten. Met het uitdijende centrum en de ontwikkelingen 

aan de Zuidas warden deze voorzieningen interessanter voor een 

grotere groep mensen en daarom is een goede bereikbaarheid van 

deze voorzieningen van groat belang. 

Ook voor gebruikers uit de wijk zelf wordt bereikbaarheid in de 

toekomst steeds belangrijker. De nieuwe gebruikers van het op 
termijn meer op de stad gerichte Buitenveldert-Noord, zien de 

auto als een minder belangrijk vervoersmiddel dan de huidige ge
bruiker. Zij gaan intensiever gebruik maken van het openbaar ver

voer en daarom hogere eisen stellen aan het openbaar vervoer
snetwerk dan de huidige gebruiker van de wijk. De visie speelt 

daarom in op het verbeteren van het OV-netwerk voor een goede 
infrastructurele connectie tussen wijk en stad. 

Kijkend naar de huidige openbaar vervoersverbindingen is vooral 
de Buitenveldertselaan de belangrijkste as. Over de laan gaan de 

bovengrondse metrolijn 51 en tramlijn 5 richting Amstelveen. Via 

deze as kan gependeld warden tussen Amstelveen, treinstation 

Amsterdam Zuid en het centrum. Met deze verbinding is de Vrije 
Universiteit gebaat, gezien de ligging van de campus aan deze 

laan. 

Het Groot Gelderlandplein met haar verschillende voorzieningen is 
nu alleen via (lokale) buslijnen verbonden aan het openbaar ver
voersnet van Amsterdam. Datzelfde geldt voor het buitengebied: 
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"culturele route" 

Tramlijn 5 
doortrekken tot 

Bosscheg 

Tramlijn 24 
doortrekken tot 

VU-campus en Zuidas 

1----= verbinding• 
r 
\ Amstelveenlijn 

! 

\ 
\ 

11 'Aansfuiting Buitenvefdert op het OV-netwerk vanuit de stad 
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zowel de Amstelscheg als de Bosscheg zijn via het open

baar vervoer alleen per bus bereikbaar. Zeker voor de 

Bosscheg, met het druk bezochte recreatieve parkbos, is 

dat marginaal. 

Amstelveenlijn 

In de visie is gekozen voor het doortrekken van drie be

staande tramlijnen en daarnaast speelt de komst van de 
Amstelveenlijn (HOV-verbinding). 

Deze laatste snelle verbinding tussen Amsterdam en 

Amstelveen zal het verstedelijkingsproces van Buiten

veldert-Noord versnellen (met name de verdichting aan 

de Buitenveldertselaan). De lijn krijgt 3 haltes in Buiten

veldert. De bewoners van de wijk alsmede de gebrui

kers van voorzieningen (zoals de Vrije Universiteit) gaan 

van deze lijn gebruik maken. De Amstelveenlijn heeft als 

voornaamste doel Amstelveen op een directe manier te 
verbinden met Amsterdam. Echter, ook voor de ontwik

keling van Buitenveldert is de ljjn een grate en onmisba
re stap. Een stap die gezet dient te warden in het kader 

van de aansluiting van de wijk op de stad. In 2012 wordt 

een definitief besluit genomen over de komst van de lijn 

en op dit moment is de prognose dat de HOV-verbinding 

in 2017 in gebruik kan warden genomen. 

Tramnetwerk 

Een tweetal tramlijnen zullen vanuit de stad warden 
doorgetrokken richting Buitenveldert: lijn 4 en 24. Tram
lijn 5 gaat al via Buitenveldert richting Amstelveen en 
van deze lijn zal de routing warden aangepast. 
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Het doortrekken van twee tramlijnen draagt bij aan het beter 

bereikbaar maken van de grootstedelijke voorzieningen in de 

wijk en zorgt ervoor dat de (toekomstige) bewoners van Buiten

veldert-Noord hun gewenste verbeterde openbaar vervoersver

bindingen met de stad krijgen. 

Tramlijn 4 wordt vanaf station Amsterdam RAI doorgetrokken 

langs het Amstelpark en gaat dan in een lus via het Groot Gel

delandplein richting de Zuidas. Tramlijn 24 zal via De Boelelaan 

langs de VUmc en VU eindigen in de Zuidas. 

Bij het doortrekken van de tramlijnen moet de haalbaarheid on

derzocht warden. Met name voor het aansluiten van het Groot 

Gelderlandplein via lijn 4 moet voldoende draagvlak zijn. Dit wil 

zeggen dat gekeken moet warden of het winkelcentrum nu en 
in de toekomst (in combinatie met de verdichting) voldoende 

aantrekkingskracht heeft om de tramlijn rendabel te maken. In 

dit onderzoek wordt daar niet op ingegaan. 

Tramlijn 5 legt een 'culturele route' af dwars door Amsterdam 
en komt langs verschillende bezienswaardigheden. De lijn wordt 

gezien als een aantrekkelijke route. De tram gaat vanaf het 

Centraal Station via de Dam, Leidseplein, Vondelpark, Museum
kwartier, Beethovenstraat en Zuidas over de Buitenveldertsel
aan richting Amstelveen. Waar de lijn in het centrum zijn naam 

als culturele lijn waar maakt, kan de lijn in Buitenveldert niet 

meer het stempel 'culturele lijn' dragen. De route door de wijk 

staat niet in het teken van bezienswaardigheden, maar richt 

zich op een snelle verplaatsing vanaf de VU richting Amstelveen 

en vice versa. 
Met de komst van de Amstelveenlijn kan lijn 5 in de wijk zodanig 

warden aangepast dat de routing in Buitenveldert beter aansluit 
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op de culturele route zoals die vanuit de stad komt. Trekpleis

ters in de wijk zijn de VU, het Gijsbrecht van Aemstelpark en 

de Bosscheg. In de visie wordt de lijn ter hoogte van het park 

aangepast en gaat deze via de Van Neijenrodeweg richting de 

Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Op deze manier komt tram

lijn 5 langs veel bezienswaardigheden in Buitenveldert en wordt 
het Amsterdamse Bos aangesloten op het tramnetwerk. 

I 
'--~ 

112Tramlijn 5: culturele route door de stad en Buitenveldert 
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In de visie voor Buitenveldert wordt een voorstel voor de ruim
telijke ontwikkeling van de wijk gegeven. De visie is ontwikkeld 

aan de hand van de waargenomen dynamiek die zich nu en in 
de toekomst afspeelt in Amsterdam-Zuid. Het voorstel voor Bui
tenveldert is daarmee een reactie op de grate ontwikkelingen 
(Zuidas, stedelijke uitrol en ook Amstelveenlijn) random de wijk. 
In de visie staat verdichting van Buitenveldert-Noord centraal, 
samen met het creeren van het Gijsbrecht van Aemstelpark als 
groene drager en het verbeteren van de aansluiting van de wijk 
op de stad. Het doel is om te streven naar een verbreding van 
doelgroepen die zich in de wijk kunnen vestigen, waardoor een 

meer gedifferentieerd woonmilieu kan gaan ontstaan, waarbij 
Buitenveldert-Noord een meer stedelijk karakter verkrijgt. 
Vanuit de gedachte dat vanaf eind hoofdstuk 2 het onderzoek 
werd voorgezet met Buitenveldert als invalshoek, is het interes
sant om de vraag te stellen wat de visie betekent voor Buiten
veldert en haar gebruikers zelf. Met andere woorden: past deze 

visie in het beeld voor de ontwikkeling van de wijk? 

Een belangrijk aspect van de visie is dat het voorstel moet war
den gezien als een ontwikkelingsstrategie, waarin het juiste 
tijdspad een belangrijke rol speelt. De visie geeft geen definitief 
eindbeeld voor Buitenveldert, maar schetst een traject hoe de 
wijk zich de komende tijd kan gaan ontwikkelen waarbij het ook 
afhankelijk is van de ontwikkelingen in Amsterdam-Zuid. Vanuit 
het perspectief van de gebruiker van Buitenveldert (grotendeels 
de bewoner) is het van belang dat de visie aansluit op de wen
sen en behoeften van deze gebruiker. Aangezien het gaat om 
een ontwikkeling over een lang tijdspad, dient onderscheid ge
maakt te warden tussen de huidige gebruiker die waarde hecht 
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aan de ontwikkelingen op korte termijn en de toekomstige ge
bruiker van Buitenveldert, waarbij de ontwikkeling op langere 

termijn van belang is. 

Korte termijn 
De gebruiker van nu heeft te maken met de positieve onderde
len (de kwaliteiten) en de negatieve onderdelen (de aandachts
punten) van de wijk. Vanuit deze gebruiker moet de visie in 

haar strategie de huidige kwaliteiten behouden en waar moge
lijk zelfs versterken en een oplossing op korte termijn bieden 
voor de aandachtspunten. Met andere woorden: het verwach

tingspatroon van deze gebruiker is dat de huidige problematiek 
wordt aangepakt, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan 
de bestaande kwaliteiten. 
De kwaliteit van de wijk is duidelijk: de gebru iker ervaart de 
wijk als een prettige woon- en leefomgeving. De wijk is ruim 
en groen opgezet, ligt dicht bij de stad en het buitengebied, 

heeft een goed voorzieningenniveau en kent weinig tot geen 
socia le of economische problemen. Maar de wijk heeft wel te 
maken met een toenemende vergrijzing, de woningvoorraad is 
verouderd en het Gijsbrecht van Aemstelpark en het Amstel
park warden niet in hun volle potentie benut. In de visie warden 
deze aandachtspunten erkend, maar is niet altijd een oplossing 
aangedragen. Zo wordt binnen de ontwikkeling van de groene 
drager het Amstelpark niet actief betrokken. Het ligt hierbij voor 
de hand dat het Amstelpark, ook vanuit het oogpunt van de ge
bruiker, een meer open en toegankelijk karakter moet krijgen 
om de relatie met de Amstelscheg te versterken. Wei wordt een 
aanzet gegeven tot het aanpakken van de parkrand grenzend 
aan de wijk. 
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Het aanpakken van de noordrand van het Gijsbrecht van Aem

stelpark, door het toevoegen van diverse typen woningen waar

onder seniorenappartementen, is in de visie een paging de hui

dige bewoner van de wijk oak in de nabije toekomst geschikte 
woonruimte te kunnen aanbieden. Tevens is daarbij het doel 

gesteld om van het park een geliefd verblijfsgebied te maken. 

De vraag is of het toevoegen van woonprogramma en parkge

relateerde voorzieningen, in combinatie met het verbeteren van 
de routing door het park en de entrees aan de oost- en westzij
de van het park, afdoende is om dit te bereiken of dat hiervoor 

meer ingrepen noodzakelijk zijn. Wellicht dat een uitgeschreven 

plan voor het op welke wijze stimuleren van meer parkgerela

teerde activiteiten hieraan kan bijdragen; in de visie wordt hier 
niet nader op ingegaan. 

De meest ingrijpende verandering voor de huidige bewoner is 

de verdichting van het noordelijke gedeelte van de wijk. Buiten

veldert kenmerkt zich door haar ruime opzet, de aanwezigheid 
van veel green en wordt getypeerd als een tuinstad. Op dit mo

ment zijn in Buitenveldert-Noord deze kwaliteiten nag aanwezig 
(weliswaar in mindere mate als in Buitenveldert-Zuid). Zo kan 

de bewoner zijn auto 'voor de deur' parkeren waar dat in de 
verdichte stad vaak niet meer mogelijk is en de wijk kent weinig 

sociale problemen, zeals auto inbraken en drugsoverlast, die in 

de stad vaak wel voorkomen. 
Het verdichten van Buitenveldert-Noord kan afbreuk doen aan 

de bestaande (ruimtelijke) kwaliteiten van de wijk, die zo war
den gewaardeerd door de huidige gebruikers. Zo kan het ruime 

en groene karakter door het toevoegen van meer bouwvolume 
in het geding komen en moeten oplossingen warden gevonden 
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voor het parkeren wanneer de auto meer uit het straatbeeld zal 

gaan verdwijnen. Het is dus zaak om de eerder genoemde kwa

liteiten niet uit het oog te verliezen. Wei biedt de verdichting de 

mogelijkheid om de huidige gebruiker op korte termijn de juiste 
woning aan te kunnen bieden. In het kader van de vergrijzing 

wordt hierop ingespeeld door het toevoegen van seniorenap

partementen. 

Het is duidelijk dat het verdichten gevolgen heeft voor de woon

omgeving waarin de huidige gebruiker zich begeeft, maar moet 
vooral warden gezien als een proces wat zich uitstrekt over lan
ge tijd. Met het oog op de vergrijzing moet rekening warden ge

houden met een verjonging van de bewoners van de wijk op de 

langere termijn. Nieuwe bewoners zullen zich gaan vestigen in 
Buitenveldert en deze hebben een ander verwachtingspatroon 

van de wijk dan de huidige bewoners. Deze nieuwkomers zul

len andere waarden hechten aan de kwaliteiten van de wijk. De 

verdichting is een manier om de wijk op lange termijn aan te 

passen aan de wensen en behoeften van deze nieuwkomers. 

Lange termijn 

De ontwikkeling van Buitenveldert op lange termijn moet in het 

licht warden gezien van de dynamiek die speelt in Amsterdam
Zuid. De Zuidas, stedelijke uitrol en Amstelveenlijn dragen bij 

aan de lange termijnontwikkeling van dit gebied ten zuiden van 

het stadscentrum. Oak Buitenveldert krijgt hiermee te maken. 

De Zuidas zal druk geven op de wijk (op de voorzieningen, de 
infrastructuur, maar oak qua won ingbehoefte), de Amstelveen
lijn verbindt Amstelveen via Buitenveldert met Amsterdam en 
de uitrol brengt Buitenveldert en het buitengebied dichter bij 
het stadscentrum. Buitenveldert kan dus niet de ogen sluiten 
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voor wat zich in de omgeving afspeelt en zal hierop moeten 

gaan reageren. Daarbij zorgt de vergrijzing voor een onont

koombare verjonging van de bewoners van de wijk en hierbij 

kan de Zuidas - net als bijvoorbeeld de groeiende VU - voor 

de toestroom van de diverse nieuwe doelgroepen zorgen. De 

reeds aanwezige gunstige ligging ten opzichte van de stad en 
het buitengebied in combinatie met het opgebouwde imago van 

de wijk zullen hierbij belangrijke redenen zijn voor nieuwko

mers om zich in Buitenveldert te gaan vestigen. Het is dus van 

belang dat deze huidige kwaliteiten van de wijk gewaarborgd 

blijven en te zorgen dat de wijk kan voldoen de wensen en be

hoeften van de nieuwe gebruikers van Buitenveldert. De visie 

speelt hierop in door het openbaar vervoersnetwerk uit te brei

den in Buitenveldert en de eerder genoemde verdichting van 

Buitenveldert-Noord. 

De toekomstige gebruiker zal meer op de stad gericht zijn en 

hecht daarbij grate waarde aan goede verbindingen. De auto 

wordt minder belangrijk en krijgt ook een minder prominente 

plaats in het verdichte Buitenveldert-Noord. Het openbaar ver

voer wordt vanuit het oogpunt van deze gebruiker juist belang

rijker geacht. In het voorstel wordt daarom het tramnetwerk 
uitgebreid met het doortrekken van de tramlijnen 4, 5 en 24 

langs de grate voorzieningen in de wijk. De Amstelveenlijn is 
reeds een ontwikkeling die in gang is gezet. De Vrije Universi

teit, het Groot Gelderlandplein en het Amsterdamse Bos (Bos
scheg) warden hiermee verbonden met de stad. Overigens gaat 

de visie gaat niet in of het doortrekken van deze lijnen bin
nen het toekomstige Buitenveldert voldoende bestaansrecht zal 
hebben (rendabel zal zijn). Zeker het winkelcentrum Groot Gel-
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derlandplein zal meer bezoekers uit andere delen van de stad 

moeten gaan trekken om aansluiting op het tramnetwerk te 

kunnen rechtvaardigen. 

De verdichting van Buitenveldert-Noord speelt in op de ver

wachte vraag, die ontstaat vanuit de dynamiek in Amsterdam

Zuid, naar meer en andere typen woningen in dit gedeelte van 

de wijk. De visie geelt aan op welke locaties en welke soort 

woningen aan het gebied toegevoegd kunnen warden om zo 

meer differentiatie in het woonmilieu en een meer verstedelijkt 

gebied tot stand te brengen. De wijk moet zo interessant war
den voor verschillende doelgroepen om zich in Buitenveldert te 

gaan vestigen. Het is moeilijk aan te tonen of de voorgestelde 

verdichting, in combinatie met de groene drager en de netwerk
verbindingen, voldoende bij zal dragen aan de mate van verste

delijking van Buitenveldert-Noord die nodig is om deze verschil
lende doelgroepen daadwerkelijk naar de wijk toe te kunnen 

trek ken. 

Aan de hand van de hierboven geschreven reflectie kan ge

steld warden dat de visie voor Buitenveldert een reactie is op 

de dynamiek die zich afspeelt in Amsterdam-Zuid, waarbij is 
getracht de huidige kwaliteiten en aandachtspunten van de wijk 

niet uit het oog te verliezen. Het gevolg hiervan is dat voor de 

huidige gebruiker van Buitenveldert de visie ingrijpende en wel

licht minder gewenste ontwikkelingen voorstelt, maar waarbij 
het ook aanstuurt op een paging om de wijk onderdeel te laten 

zijn van de koers die Amsterdam-Zuid de komende decennia 

gaat varen. In deze lange termijn ontwikkeling probeert de visie 

inzicht te geven hoe de wijk aan de wensen en behoelten van 
de toekomstige gebruiker zou moeten gaan voldoen. 
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