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Hoe zien bewoners, ondernemers en het stadsdeel de 
toekomst van Nieuw-West? Dit is de vraag die stadsdeel 
Nieuw-West in 2012 en 2013 heeft beziggehouden. Meer 
dan 1.000 bewoners en ondernemers zijn benaderd om 
deel te nemen aan interviews, bijeenkomsten, debatten, 
enquêtes en onderzoeken om te dromen over de toekomst 
van Nieuw-West. Volgens wethouder ruimtelijke ordening, 
Els Verdonk, ontbrak er een gedeeld Nieuw-West gevoel, dat 
met dit proces kon worden ingevuld.

Op 21 mei 2013 heeft stadsdeel Nieuw-West een toekomst-
visie voor 2040 uitgebracht. Deze toekomstvisie beschrijft 
hoe het stadsdeel er in 2040 uit zou kunnen zien en geeft 
de onderzoeksresultaten weer van het participatietraject 
onder bewoners en ondernemers. De toekomstvisie geeft 
een weergave over de toekomst van Nieuw-West in 3 
leefmilieus: rustig, dynamisch en vrij. De visie gaat in op de 
ontwikkeling van groen, water, verkeer, openbaar vervoer, 
detailhandel en bedrijven. 

Na het participatietraject waarin buurtbewoners en onder-
nemers gevraagd zijn om hun wensen, dromen en ideeën 
over hun ‘toekomstig’ Nieuw-West te delen, is op 1 juni 2013 
de tentoonstelling ‘Toekomstbeelden Nieuw-West’ van start 
gegaan. Dit verslag geeft een beschrijving van het participa-
tietraject, de tentoonstelling, de onderzoeksresultaten van 
het participatietraject en de dromen, wensen en ideeën van 
bewoners, onderverdeeld in 3 leefmilieus. 

1 Inleiding
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De toekomst van Nieuw-West ligt bij de huidige en toe-
komstige bewoners, ondernemers en bezoekers van dit 
stadsdeel. Daarom wilde het bestuur van het stadsdeel hen 
de vraag stellen hoe het stadsdeel er over 20 à 30 jaar gaat 
uitzien.
De meningen van de bewoners, ondernemers en bezoe-
kers vormen belangrijke input voor de  toekomstvisie. Het 
aanmoedigen van het gesprek over de toekomst van Nieuw-
West was feitelijk het hoofddoel van de totstandkoming van 
de toekomstvisie.  

Het participatietraject bestond uit de volgende onderdelen:

Openingsevenement met “de tafel van 100” 
in het NOVA-college
Op 2 juli was het openingsevenement “De tafel van 100”. 100 
invloedrijke inwoners, bekend en minder bekend, waren 
uitgenodigd om hun gedachten over de toekomst te delen 
met de ideeën van tafelgenoten. Tijdens deze avond heb-
ben de deelnemers een startpunt gegeven aan het partici-
patietraject aan de hand van hun ‘dromen’ over de toekomst 
van Nieuw-West.  

Periode van de dialoog – zomer 2012
In de zomermaanden zijn we echt de straat op gegaan. We 
waren aanwezig op evenementen, we zijn het park ingetrok-
ken, hebben enquêtes op de markt afgenomen, enquêtes 
afgenomen bij de balies van het stadsdeel, enquêtes op 
pizzadozen en bij meerdere knutselbijeenkomsten met 
kinderen in de bibliotheken van Nieuw-West. Het stadsdeel 
stelde aan iedereen de vraag: “Wat is er voor jou belangrijk 
als je kijkt naar het stadsdeel over 30 jaar? Wat moet er dan 
zijn om hier te willen blijven wonen, werken en recreëren. 
Wat heb je in het stadsdeel nodig om plezierig te leven!? 
Wat juist niet? Praten we over beton, of praten we over 
groen? Meer koop, meer huur?”. Het gesprek werd gevoerd  
met behulp van beelden. Beelden van twee uitersten op ver-
schillende dimensies (wonen, werken, recreatie). 

Bijeenkomst voor verdiepingsslag
Ter afronding van de zomerdialoog heeft op 28 augustus 
2012 een verdiepingsdiscussie plaatsgevonden met ”De 
tafel van 100” in het Van Eesterenmuseum.

2 Participatie

“de tafel van 100”
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Presentatie van dialoog in E-zine 
Het verslag van de zomerdialoog in de straat hebben we 
opgenomen in een digitale rapportage: de zgn. E-zine. Deze 
elektronische rapportage vermeldt de resultaten van het 
onderzoek, de noodzaak van de visie, de vertrekpunten, de 
trends e.d.
De zomerdialoog (met 1.170 respondenten)  heeft de con-
clusies opgeleverd dat Nieuw-West:
ruimte heeft voor meerdere stadsbeelden: rust en reuring;
de roep om reuring. Niet òf er reuring moet komen is de 
vraag, maar ‘wat’ en ‘waar’.

 

Koppeling intern traject
De bij de participanten opgehaalde informatie hebben we 
gekoppeld aan wat er al is vastgelegd en wat er als auto-
nome ontwikkelingen al vanzelf aan het veranderen is. Ook 
hebben we een koppeling gelegd met de visies van de stad 
Amsterdam en de inmiddels vastgestelde thematische visies 
van het stadsdeel over winkels, horeca, wonen, groen en 
water. 

Bijeenkomst – benoemen van locaties voor rust & reuring – 
2 april 2013
Uit de zomerdialoog bleek dat de helft van de participanten 
reuring en de andere helft rust wil in het stadsdeel. Aange-
zien niet beiden op dezelfde plek kunnen, hebben we een 
bijeenkomst georganiseerd waarin in drie groepen, Geuzen-
veld, Osdorp en Slotervaart, de deelnemers werden uitge-
nodigd aan te geven aan de hand van plattegronden en 
stickers, de verschillende rustpunten en plekken met meer 
reuring aan te geven.

Els Verdonk sluit 
bewonersavond af op 2 april
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Impressie bewonersavond 
2 april 2013
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Ter afronding van dit participatietraject is op 1 juni 2013 
de tentoonstelling ‘Toekomstbeelden Nieuw-West’ in het 
stadsdeelkantoor aan de Pieter Calandlaan van start gegaan. 
Tijdens deze tentoonstelling konden bewoners, onderne-
mers en bezoekers nog een laatste keer om de tafel gaan 
om te debatteren over de toekomst van Nieuw-West. 

Om een gedeeld Nieuw-West gevoel te krijgen, bracht Els 
Verdonk tijdens de opening naar voren dat ze het woord 
we zo belangrijk vind. “Veel mensen komen met ideeën en 
vinden dat we dingen moeten doen. Er is maar 1 manier om 
dit waar te maken en dat is het met zijn allen doen”  aldus Els 
Verdonk. 

Bezoekers van de tentoonstelling konden actief meedenken 
over de toekomst van Nieuw-West. De tentoonstelling was 
opgedeeld in drie delen. In het eerste deel konden bezoe-
kers een overzicht krijgen van wat er in de toekomstvisie 
beschreven staat. Op een grote poster werden de resultaten 
van de enquêtes, interviews, bijeenkomsten, debatten en 
onderzoeken in beeld gebracht. Het betrof verschillende 
onderwerpen van wonen, werken, het groen en steden-
bouw tot vervoer, winkelen, cultuur, sport, vrije tijd en 
horeca. In het tweede deel van de tentoonstelling konden 
bezoekers kijken naar een visuele weergave van de verschil-
lende leefstijlen die zich in Nieuw-West ontwikkelen: rustig, 
dynamisch en vrij. Op het filmmateriaal was te zien hoe 
bewoners en ondernemers uit het stadsdeel denken over de 
verschillende leefstijlen in de toekomst. Het derde deel van 
de tentoonstelling was een tijdmachine. Hier konden be-
zoekers terecht om hun wensen in te spreken en te dromen 
over de toekomst van Nieuw-West. Ook was er een tafel met 
een grote stadskaart waar bezoekers hun eigen wensen 
konden intekenen. Bijvoorbeeld een plek waar een zwem-
bad, strand of restaurant zou moeten komen.

3 Tentoonstelling

   Toekomstbeelden Nieuw-West

Opening van de tentoonstelling door 
Els Verdonk

De plattegrond van Nieuw-West 
lag op tafel om op te tekenen
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4.1 Onderzoeksresultaten

Om de ideeën, wensen en dromen van buurtbewoners en 
ondernemers te inventariseren heeft stadsdeel Nieuw-West 
samengewerkt met bureau Motivacation. Dit onderzoeks-
bureau heeft 1.170 mensen weten te bereiken middels 
enquêtes op papier, via het internet, in krantenadvertenties 
en op pizzadozen. Vooral de pizzaparticipatie was bijzonder. 
Mensen konden bellen naar een telefoonnummer waar zij 
een gratis pizza konden laten bezorgen. Als tegenpresta-
tie moesten zij het deksel van de pizzadoos invullen met     
ideeën over de toekomst van Nieuw-West. 

Op de enquêtes waren beelden te zien van twee uitersten 
over wonen, werken, vervoer, sport, recreatie, het water, 
het groen en winkel- en horecagelegenheden. Deelnemers 
werden gevraagd mee te denken over de volgende toe-
komstbeelden:

• woningen met een tuin of appartementen met een groen 
terras;

• rustig of bruisend groen;
• rustig of bruisend water;
• kleinschalige werkgelegenheid of kantoorbanen;
• open of gesloten woonblokken;
• groenbeheer door het stadsdeel of door bewoners;
• individueel of collectief vervoer;
• grootschalig of kleinschalig winkelen;
• sporten met vrienden of bij een vereniging;
• grootschalige of kleinschalige recreatie;
• meer of weinig tot geen horeca.

Naast deze gesloten vragen werden er ook open vragen 
gesteld. Wat mag er verdwijnen in het stadsdeel? Voel je je 
er thuis? Wil je er over 15 jaar nog steeds wonen? Over het 
algemeen vonden de deelnemers dat de Sloterplas en het 
groen moet blijven bestaan. De meerderheid voelt zich thuis 
in het stadsdeel en zal er over 15 jaar nog steeds wonen. 

4.2 Audiovisuele weergave leefmilieus

In het tweede deel van de tentoonstelling konden bezoe-
kers kijken naar een visuele weergave van de verschillende 
leefmilieus die zich in Nieuw-West ontwikkelen: rustig, 
dynamisch en vrij.

4 Inhoud tentoonstelling
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4.2.1 Leefmilieu rustig: een blik op de toekomst

Sloten, Nieuw-Sloten, De Aker, Osdorp en delen van 
Slotermeer en Slotervaart vallen op dit moment onder 
het leefmilieu rustig. Wonen staat in dit deel van de stad 
centraal. Toch mag er volgens het stadsdeel, bewoners en 
ondernemers nog wel wat gebeuren. Er wordt gedroomd 
over een toekomst waarin men van huis uit kan werken. Dit 
heeft alles te maken met de ontwikkeling van het digitaal 
werken dat tevens de sociale cohesie in de wijk bevordert. 
Tussen de bedrijven door helpen we een oudere buurvrouw 
met haar boodschappen zodat zij langer thuis kan wonen 
en raken we in gesprek met buurtbewoners tijdens een kop 
koffie in het buurtcafé. 

In 2040 zijn er nog enkele grote winkelcentra in dit deel van 
de stad. Naast het winkelaanbod worden er ook diensten en 
activiteiten aangeboden. Men kan er vergaderingen en trai-
ningen organiseren of een bezoek brengen aan het filmhuis. 

Om sociale problemen tegen te gaan, worden er nieuwe 
woningen gebouwd en worden er meer verbindingen in de 
buurt gecreëerd. Bijvoorbeeld door de aanleg van een wijk-
park dat buurtbewoners gezamenlijk moeten onderhouden. 
Ook worden klaslokalen en gymzalen van scholen beschik-
baar gesteld voor buurtbewoners om trainingen te geven of 
voor sportdoeleinden. 
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4.2.2 Bewoners aan het woord

In de film over een rustig leefmilieu zijn bewoners geïnter-
viewd om hun mening te geven over het huidige Nieuw-
West. Daarnaast dromen zij mee over de toekomst van het 
stadsdeel. Er is gesproken over de Sloterplas, de woningen, 
het onderhoud van het groen, het winkelaanbod en de 
komst van meer horeca. 

Quotes:

“In de toekomst kies ik voor een rustiger Sloterplas”. 

“Als	ik	kijk	naar	de	jongeren	van	tegenwoordig	dan	
hangen ze meestal op straat. Ook in Geuzenveld waar ik 
nu	woon.	Er	is	geen	alternatieve	plek	waar	jongeren	zich	
thuis kunnen voelen”. 

“We hebben ervoor gekozen om hier te wonen omdat 
het	dicht	bij	Schiphol	ligt.	We	reizen	veel	binnen	Europa.	
In	7	minuten	zijn	we	met	de	trein	al	op	Schiphol.	Dit	is	
voor ons ideaal!”. 

“Nieuw-West	is	een	beetje	een	buitenwijk	en	het	bruist	
er iets minder dan in het centrum. Ik zou het leuk vinden 
om dat hier wat meer te zien. Ook al gebeurt er al veel 
aan de Sloterplas”.

“Er moet meer uitgaansleven komen. Ook in de buurt. 
Het	hoeft	niet	heel	luidruchtig	te	zijn,	maar	er	kunnen	
wel	wat	dingen	bijkomen.	Bijvoorbeeld	wat	restaurants”.

Bewoners aan het woord in de 
video Rustig :



Screenshot Film rustig
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4.2.3 Leefmilieu dynamisch: een blik op de toekomst

Sloterdijk tot aan het Nieuwe Meer, rondom de A10 en 
de spoorlijn, tot aan Plein ‘40-’45, valt onder het leefmi-
lieu dynamisch. In de toekomst zullen wonen en werken 
hier centraal staan. Dit deel van de stad krijgt in 2040 
een goede verbinding waardoor mensen makkelijker 
naar hun werk kunnen komen. Mensen laten de auto 
staan en maken steeds meer gebruik van het openbaar 
vervoer. 

Dit gebied wordt dynamisch genoemd omdat het 
stedelijk is. Toch geven de Sloterplas en het Nieuwe 
Meer ruimte en rust. Het gebied wordt vooral bewoond 
door jonge inwoners in gestapelde woningen. Ook zijn 
er woon- en werkruimten gecreëerd in de Riekerpolder 
voor ontwerpers, designers, architecten en gamers. Er 
is zelfs een tennisbaan in een parkeergarage gekomen. 

In dit deel van de stad poppen horecagelegenheden als 
paddenstoelen uit de grond. Er zijn leuke restaurants 
die speciale gerechten bereiden. Ook komen er steeds 
meer uitgaansgelegenheden. 
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4.2.4 Bewoners aan het woord

In de film over een dynamisch leefmilieu zijn bewoners 
geïnterviewd om hun mening te geven over het huidige 
Nieuw-West. Daarnaast dromen zij mee over de toekomst 
van het stadsdeel. Er is gesproken over horeca- en uitgaans-
gelegenheden, voorzieningen voor kinderen, een kuuroord 
en buurthuizen. 

Quotes:

“Ik heb een vliegend huis gemaakt omdat ik dacht dat 
dit in de toekomst gaat gebeuren”.

“Als	je	hier	een	bioscoop	kunt	toevoegen	dan	zou	dat	
ideaal	zijn.	Ik	ga	heel	vaak	naar	de	bioscoop.	Ik	moet	
hiervoor wel twintig minuten naar de stad of twintig 
minuten naar de Arena reizen. Een bioscoop in Nieuw-
West zal daarom nut hebben”.

“Ik	denk	dat	je	een	gelegenheid	moet	scheppen	waar-
door	mensen	meer	communiceren.	Bijvoorbeeld	een	
buurtbarbecue. Mensen leren elkaar kennen en gaan 
beter met elkaar om”.

“Ze zouden hier wel een kuuroord kunnen bouwen”.

“Er moeten meer voorzieningen voor de kinderen ko-
men	want	dit	is	echt	een	kinderrijke	wijk.	Ook	moeten	er	
meer culturele activiteiten komen”. 

“Het	enige	wat	we	nu	nog	missen,	is	een	stadshart	met	
genoeg winkelgelegenheden en een leuke boulevard. 
Er	zijn	genoeg	plekken	in	Nieuw-West	waar	dat	kan	zon-
der dat mensen er last van hebben. Er moet een vaste 
plek voor reuring komen”. 

“Er moet een goed buurthuis komen voor kinderen en 
waar	volwassenen	een	kopje	koffie	kunnen	drinken”.

Bewoners aan het woord in de 
video Dynamisch:



Screenshot Film dynamisch
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4.2.5 Leefmilieu vrij: een blik op de toekomst

Het leefmilieu vrij betreft een divers gebied met een open 
karakter. Er hangt een informele sfeer. De boerenmarkt en 
de moestuinen staan in dit deel van de stad centraal. Door 
de economische crisis bleef de stedelijke vernieuwing uit. 
Toch heeft het stadsdeel hier baat bij gehad. In 2040 is het 
er groener dan ooit. Er worden producten gekweekt op na-
bij gelegen boerderijen en in de gezamenlijke moestuinen. 
Biologische winkels beginnen aan hun opmars. Op Plein 
‘40-45’  ontstaat er een boeren markt waar ook mensen van 
buiten de ring weten te komen. In de kleinere winkels doen 
mensen hun boodschappen. 

Dit deel van de stad betrekt zowel jonge gezinnen als oude-
ren. Er zijn weinig horecagelegenheden omdat er niet veel 
mensen wonen. Wel kunnen buurtbewoners in de zomer 
terecht bij de moestuinen waar zij een kop thee of een 
glaasje fris kunnen drinken. Ook kan er een daghap worden 
gegeten bij de kinderboerderij. 
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4.2.6 Bewoners aan het woord

In de film over een vrij leefmilieu zijn bewoners geïnter-
viewd om hun mening te geven over het huidige Nieuw-
West. Daarnaast dromen zij mee over de toekomst van 
het stadsdeel. Er is gesproken over voorzieningen voor 
kinderen, wonen, horeca- en uitgaansgelegenheden, het 
openbaar vervoer, de groenvoorziening en hondenuitlaat-
plekken. 

Quotes:

“Er mogen wel wat leuke kroegen komen. Er is nog geen 
leuke	kroeg	voor	jongeren”.

“Meer	openbaar	vervoer	vind	ik	belangrijk.	Ik	kom	elke	
dag	met	het	openbaar	vervoer	naar	mijn	werk”.

“Nieuw-West	mag	altijd	blijven	zoals	het	nu	is.	Ik	woon	
hier al vanaf 1954. Er mag best wat meer groen komen. 
Daar	ben	ik	niet	tegen.	Verder	vind	ik	het	hier	ideaal”.	

“Ik	heb	een	pindavlieger	gemaakt	waarmee	je	overal	
naartoe	kunt	vliegen.	Naar	je	werk	of	naar	school.	Je	
kunt	hem	gewoon	naast	je	huis	zetten”.

“Er	mag	meer	groen,	natuur	en	ruimte	voor	kinderen	en	
hun ouders komen om uit te rusten”.

“Ik zou graag willen dat er in het park een plek komt om 
honden	uit	te	laten.	Mijn	buurjongens	kunnen	niet	meer	
in het park spelen door de uitwerpselen van de honden”.

“Wat ik positief vind aan Nieuw-West is het feit dat 
bewoners	en	ondernemers	zo	enthousiast	zijn	over	hun	
stadsdeel.	Ook	is	het	een	mooi	en	groen	stadsdeel.	Je	
kunt er lekker wandelen en ontspannen en de Sloter-
plas is een unieke plek waar nog te weinig mee wordt 
gedaan”.

Bewoners aan het woord in de 
video Vrij:
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Screenshot Film Vrij
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4.3 De tijdmachine

Op de tentoonstelling was een tijdmachine te vinden waarin 
bewoners, ondernemers en bezoekers hun wensen en   
ideeën over een toekomstig Nieuw-West konden inspreken.

Quotes: 

“Ik zou vooral inzetten op het behoud van het groen 
en bomen. Dat is toch het stadsbeeld van de tuinstad 
Nieuw-West. Laten we dat behouden en verbeteren”.

“Wat	ik	graag	wil,	is	dat	er	nog	steeds	heel	veel	groen	in	
de	wijk	is”.

“Ik wil graag een groot terras aan de Sloterplas met goe-
de	hapjes	en	lekkere	wijn”.

Ik	zou	graag	een	plek	willen	waar	ik	mijn	golfslag	kan	
oefenen.	Bijvoorbeeld	op	een	gebouw.	Dat	heb	ik	wel	
eens	in	Japan	gezien.	Daar	staan	mensen	hoog	om	een	
bal weg te slaan. Zou dat kunnen rondom de A4? Is daar 
ergens ruimte voor?”.

“Ik wil graag een zwembad in de Sloterplas. Zo een die 
nu in de Amstel ligt. Een heel mooi levendig strand kun 
je	daar	maken”.

“Stadsdeel Nieuw-West moet zeker meer te beteke-
nen hebben in de toekomst. Ik vind dat er nu te weinig 
uitgehaald wordt van wat er in Nieuw-West aan moge-
lijkheden	zijn.	Daarom	is	het	zo	leuk	dat	de	bewoners	de	
gelegenheid hebben gekregen om allerlei ideeën naar 
voren	te	brengen.	Want	dan	krijg	je	echt	een	visie	voor	
de toekomst die gedragen wordt door de bevolking en 
zeker	de	jongere	bevolking.	Dat	zou	ook	heel	belangrijk	
zijn	als	die	daar	iets	over	te	zeggen	hebben.	Zij	moeten	
uiteindelijk	de	toekomst	maken	voor	Nieuw-West”

“Ik wil dat we niet zoveel gaan bouwen. En dat de arme 
mensen	ook	veel	dingen	krijgen.	Niet	alleen	de	rijke	
mensen. We moeten niet zoveel aandacht besteden aan 
dingen	die	niet	nodig	zijn”.

“Er	moeten	meer	talentenjachten	komen	voor	kinderen	
zodat	ze	weten	wat	hun	talenten	zijn.	Ook	moeten	er	
meer sportactiviteiten komen. Ten slotte vind ik het leuk 
dat er restaurants komen met nieuwe ideeën.

“Of ik nog goede ideeën heb voor 2040? Laten we er 
een	lekker	groen	stadsdeel	van	maken!	Dat	lijkt	me	wel	
heerlijk.	Zo	min	mogelijk	herrie”.

“Ik ben heel tevreden over uw idee voor de toekomstvi-
sie. Ik houd heel erg van planten en groen. En ik houd 
ervan	om	de	tuin	te	onderhouden.	Door	blijven	planten	
vind ik een goed idee”.

“Ik	wil	dat	we	overal	buurtveiligheidsteams	krijgen	en	
houden.	Die	zijn	geweldig	voor	de	stad”.

“Ik wil graag een schoner milieu met minder auto’s”.
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De ‘tijdmachine’ in gebruik tijdens 
de tentoonstelling.
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door de stadsdeelraad van Nieuw-West. 

Contact
Stadsdeel	Nieuw-West	Gemeente	Amsterdam,	
Pieter Calandlaan 1 / Postbus 2003 / 1000 CA Amsterdam / Telefoon 14020

Projectleiding
Tine	Sommeijer	(Stadsdeel	Nieuw-West)	

Redactie en coördinatie Participatieverslag Toekomstvisie Nieuw-West
Maureen	van	den	Berg,	Julia	Groenewold	(Stadsdeel	Nieuw-West)

Kaartmateriaal,	tekeningen	en	vormgeving
Tom	van	der	Eng		(bureauvandereng)	
Fanny	Morrien	-	huisstijl	Nieuw-West	(Fanny	Morrien	Concept&Design)
Freya	Ruijs,	(Jam,	visual	thinking)	

Fotografie
Stadsdeel Nieuw-West
Beelden Seyomes Video Producties

Druk
Opmeer	Drukkerij	bv.	,	Den	Haag

Oplage
500

Aan	de	inhoud	(tekst	en	kaartbeelden)	is	veel	zorg	besteed.	Toch	kan	het	zo	zijn	dat	
informatie onvolledig of niet helemaal correct wordt weergegeven. Aan de informa-
tie in de notitie kunnen geen rechten worden ontleend.



www.nieuwwest.amsterdam.nl


