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8 juni 2040
 De oorspronkelijke stedeling

“Ik zei het ze, op die participatieavond in 2013: vraag mij niet hoe Nieuw-West er in 2040 uit 
moet zien, want dan ben ik al lang uitgestrooid op Westgaarde…. en zit op een wolk…….
Maar wat heb ik daar in Nieuw-West  een mooie jaren gehad. Wat waren we blij dat we een 
flat kregen, na jaren ingewoond te hebben bij mijn schoonouders. Een ruime woning. Met 
een douche!  Mens, dat was een luxe! Niet voorstelbaar. Onze kinderen werden er geboren. 
M’n man werkte bij het GVB. Ik deed het huishouden en zat ‘s middag klaar met een pot thee 
als de kinderen uit school kwamen. 
Boodschappen deed ik in de buurt. Levensmiddelen kochten we bij de kruidenier, brood bij 
de bakker en vlees bij de slager. Allemaal om de hoek. De eerste supermarkt kwam pas in de 
jaren zestig. Op zondag gingen we naar de kerk en wandelden we in onze zondagse kleren 
langs de Sloterplas. De kinderen speelden beneden tussen de flats. Op vakantie gingen we 
niet. We vermaakten ons hier prima. En we waren zo tevreden! 
Ik ben m’n hele leven in Nieuw-West gebleven. M’n zuster verhuisde naar Lelystad. Wat een 
eind weg was dat. En zo leeg en kaal, alleen maar wind in die polder. Hier begonnen de 
bomen juist een beetje te groeien. 
Woningen die vrijkwamen doordat bewoners naar elders vertrokken, werden vaak betrokken 
door nieuwe Nederlanders, van over de hele wereld. Dat was wennen. Zacht gezegd. Soms 
echt niet leuk. En toch, ik wilde er niet weg. Ik voelde dat ik daar hoorde, in dat ratjetoe met 
al die mensen. Dat was Amsterdam toch al eeuwen geweest? En als ik het nu bekijk, dan zie 
ik dat Nieuw-West er alleen maar mooier en rijker op is geworden met al die verschillende 
mensen.“



Els Verdonk / wethouder ruimtelijke ordening

Daar ligt hij dan: de toekomstvisie Nieuw-West 2040.
Het is een document waar hard aan is gewerkt. Door ons, 
maar ook door veel bewoners en ondernemers in ons 
mooie stadsdeel. Maar waarom, zult u zich misschien 
afvragen, waarom zo’n toekomstvisie?
Het ontbreekt ons nog aan een gedeeld Nieuw-West 
gevoel. Bewoners voelen zich bijvoorbeeld Osdorper of 
Geuzenvelder, maar geen Nieuw-Wester. De enige ge-
mene deler is de Sloterplas, veruit het meest besproken 
onderwerp. Ik wilde iedereen uitdagen niet alleen iets te 
vinden van de Sloterplas, maar ook iets van De Nieuwe 
Meer of van het winkelcentrum Osdorpplein. En mensen 
uit Slotervaart mogen toch ook een mening hebben over 
de Tuinen van West? 
De grote vraag was: Hoe schrijf je één samenhangend 
toekomstbeeld samen met bewoners zonder een ge-
deeld Nieuw-West gevoel? Dit maakte dat ik het proces 
van het maken van een toekomstvisie minstens zo 
belangrijk vond als het uiteindelijke product. Want zou 
het niet leuk zijn wanneer er aan het eind een document 
ligt waar bewoners en ondernemers aan mee hebben 
gedaan en tegelijkertijd dat Nieuw-West gevoel hebben 
ontwikkeld?
We hebben bureau Motivaction gevraagd interviews te 
houden onder de bewoners, je kon enquêtes invullen 
via de website of op pizzadozen, we hebben aandacht 
getrokken met een pagina uit 2040 in de Westerpost, 
we hadden een tafel van 100 met ondernemers en 
bewoners, we hebben diverse bijeenkomsten gehad, we 
hebben een E-zine gemaakt met de enquêteresultaten 
en er startte op 1 juni een tentoonstelling over toekomst-
beelden. Tijdens de bijeenkomsten hadden we stevige 
discussies. Het is ingewikkeld wanneer je vindt dat er wel 

wat meer horeca mag komen, maar toch liever niet bij 
jou op de hoek. Tja, op wiens hoek dan wél? 
Het praten en dromen over een toekomst leverde veel 
ideeën op. Zeker wanneer je praat over hoe het aan het 
begin in de Westelijke Tuinsteden was, hoe het nu is, en 
hoe het in 2040 zal zijn. Bedenk het maar: begin jaren 
’60 wandelden we op zondag in zondagse kleren een 
rondje Sloterplas. Nu betekent een rondje Sloterplas dat 
je gaat joggen of fietsen. En wie had 20 jaar geleden kun-
nen bedenken dat je met een laptop in het park je mail 
afhandelt? Er worden dus andere eisen gesteld aan de 
inrichting van het park. En de vraag is dan: Hoe zal het er 
in 2040 uitzien? 
Relativerend wil ik wel zeggen: in 2040 ben ik ook al over 
de 80. Mijn wensen kunnen dan wel weer heel anders 
zijn. Maar hoe is het voor onze kinderen en kleinkinde-
ren? Moeten we hun toekomstige wensen niet facilite-
ren? Of op z’n minst niet onmogelijk maken?
Deze toekomstvisie plaatst stippen op de horizon, schetst 
scenario’s en trekt in gang gezette ontwikkelingen door. 
Elk hoofdstuk is opgeknipt in een stuk toen, nu en straks, 
gevolgd door een stukje agenda. Alle stukjes agenda ko-
men aan het eind terug. Laten we er een wensenlijst van 
maken met punten waar we voor willen knokken, punten 
die we niet onmogelijk willen maken.
En dat Nieuw-West gevoel? Is dat er nu? Tja, ik kan niet 
voor iedereen spreken, maar ik merkte tijdens de bijeen-
komsten dat er over de oude grenzen heen werd gedacht 
bij het discussiëren en dromen over de toekomst. Ik denk 
dat we grote stappen hebben gezet. De wensenlijst laat 
zien dat we in Nieuw-West een beeld hebben voor de 
toekomst, een gedeeld beeld, waar we vol zelfvertrou-
wen en ambitie aan gaan werken. We gaan pionieren met 
lef, op weg naar de toekomst!

Veel leesplezier.

Els Verdonk
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Voor wie er niet woont of werkt, is het imago van de wes-
telijke tuinsteden zwart-wit, of, als je die kleuren mengt, 
grijs: “Het is er uitgesproken saai. Alle tramlijnen die er 
naar toe gaan, lopen er dood. En helemaal achteraan ligt 
Westgaarde…. Verder staan er alleen maar flats. En zijn er 
problemen met rondhangende jongeren in winkelcentra. 
Je moet onder de ‘ring’ door. Eng. Sommigen noemen 
het zelfs een getto. Als je er niet woont, heb je er niets te 
zoeken.” 
Als je naar het concept van de tuinstad uit het begin van 
de vorige eeuw kijkt, dan komen niet de kleuren zwart 
en wit naar boven maar groen en blauw. De kwaliteiten 
van het vele groen en water in de westelijke tuinste-
den zijn echter lange tijd niet ontdekt door de mensen 
die binnen de ring wonen. Dat verandert: steeds meer 
Amsterdammers ontdekken Nieuw-West als een leefge-
bied met meer aantrekkelijke kanten dan vervelende, of 
saaie. De betaalbaarheid van de koopwoningen en het 
goede aanbod van iets duurdere huurwoningen is vaak 
een aanleiding om te gaan kijken. En dan zien mensen de 
kwaliteiten van het vele groen en het water, de Sloter-
plas, de ontsluiting op wegen en spoorlijnen. 
Anderen merken op dat Nieuw-West niet overal saai is, 
dat er wel degelijk buurten zijn met een ‘rafelrandje’ waar 
ruimte is om uitdagende, nieuwe plannen te realiseren. 
Creatieve ondernemers ontwikkelen allerlei nieuwe 
vormen van wonen en werken in leegstaande gebou-
wen, bedrijfsruimten en slecht verhuurbare woningen. 
Een nieuwe doelgroep - vaak internationaal - treft zich 
daar en geeft een hele nieuwe betekenis aan het thema 
tuinstad. 
Nieuw-West blijkt alles in zich te hebben van een unieke 
wijk, op steenworp afstand van de - bij velen - meer ge-
liefde vooroorlogse delen van de stad. Het imago dat in 
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de loop der jaren is gevormd, blijkt niet één op één over-
een te komen met de werkelijkheid: het is veel kleurrijker 
dan zwart-wit. Een prima buurt om te wonen, te leven. 
Dat vinden ook de huidige bewoners: onderzoek onder 
ruim 1.000 inwoners – uitgevoerd door Brandstof en 
Motivaction – geeft aan dat 28% van de geënquêteerden 
zich meer wel dan niet thuisvoelt in Nieuw-West en 60% 
voelt zich zeker thuis in de wijk. Andere cijfers nuanceren 
dit beeld ook weer, doordat een behoorlijk deel van de 
ondervraagden ook wel dingen mist. Vooral de jongere 
groep wil meer reuring. Het gebied van de Sloterplas 
mag wel wat meer gaan bruisen en ze willen meer 
horeca. De oudere generatie hecht nog sterk aan de rust 
van de plas en het park. De komende groep ouderen 
staat echter heel anders in het leven, zoals een vijftiger 
op een participatiebijeenkomst aangaf: “Ik ga m’n hele 
leven al naar rockconcerten. Daar houd ik echt niet mee 
op na mijn 65e!” 
Er zijn dus nogal wat bewoners die zeggen dat het wel 
wat verrassender mag worden in Nieuw-West, wat meer 
avontuur! Het is een beetje te braaf. Aangeharkt. Maar 
het moet ook weer geen wild-west worden. 
Deze Toekomstvisie 2040 wil richting geven aan hoe we 
de beperkte kleurigheid van het huidige Nieuw-West 
meer kunnen uitbuiten.
Het is belangrijk dat er nu nagedacht wordt over dit deel 
van de stad, voor de tijd die komt, als we uit het dal van 
de crisis geklommen zijn. Daarvoor schetst deze toe-
komstvisie niet, zoals in het verleden werd gedaan, een 
dichtgetimmerd eindbeeld met bouwvlakken, woning-
dichtheden en straatwanden, maar een richting, een 
punt op de horizon.
Maar het is niet alleen het punt op de horizon dat onze 
aandacht vraagt, er is ook een belangrijke opgave voor 
de komende jaren, waarin de gevolgen van de huidige 
crisis voelbaar blijven. Je zou het een ‘tussentijd’ kunnen 
noemen. De eerste jaren na het uitbreken van de crisis 
dachten we dat die met een paar jaar wel weer voorbij 

zou zijn. Onderhand is wel duidelijk dat het langer gaat 
duren voor de economie weer op dreef is. En het is de 
vraag of die ooit weer zo op dreef komt als rond de 
eeuwwisseling?!
Door het langer uitblijven van verbetering in bijvoor-
beeld de bouwsector doemen verschillende vragen op.  
Wat doen we in de tussentijd met de lege bouwkavels? 
Wat doen we met de wooncomplexen die we eigenlijk 
al lang gesloopt zouden hebben, maar waar nog steeds 
mensen in wonen? Hoe gaan we om met de teleur-
stelling van nieuwe bewoners die zien dat het langer 
duurt voordat het nieuwe woonmilieu dat beloofd was, 
afgemaakt wordt? En wat doen we met de teleurstelling 
van bewoners die langer in hun oude woningen moeten 
blijven? 
Elke crisis heeft gelukkig ook positieve kanten: ‘elk na-
deel, heb zijn voordeel’. Zo kunnen we de komende jaren 
door de ‘pas op de plaats’, de tijd nemen om goed te kij-
ken in welke richting de bevolkingssamenstelling zich in 
de komende dertig jaar zal ontwikkelen en hoe we daar 
in Nieuw-West mee om zullen gaan. Zijn deze ontwikke-
lingen bijvoorbeeld aanleiding om andere woningen te 
gaan bouwen?  
Daarnaast zorgt de stagnatie op de woningmarkt ervoor 
dat we op een andere manier gaan denken over duur-
zaamheid in de stedelijke ontwikkeling. Er zijn in de afge-
lopen jaren prachtige duurzame woningen gebouwd. Op 
dit moment speelt echter veel meer de vraag of en hoe 
we de huidige woningvoorraad op een duurzame wijze 
kunnen vernieuwen.  En dat geldt niet alleen voor de wo-
ningen, ook kijken we naar de ontwikkelmogelijkheden 
van bedrijfsgebouwen en kantoren. Mooie voorbeelden 
hiervan zijn de kantoorgebouwen die omgezet zijn in 
hotels en studentenhuisvesting.  
Zo’n wijziging van functie heeft vaak een grote impact 
en brengt een ander soort werkgelegenheid in de wijk. 
Toeristen kopen een broodje op het winkelplein om de 
hoek. Studenten gaan hun boodschappen in de omge-
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ving doen en ontdekken de buurtkroeg. 
Een diverser gebruik van gebouwen betekent dat Nieuw-
West op alle gebieden steeds duurzamer wordt. 
Bij dit alles blijft staan dat Amsterdam een woningbouw-
opgave heeft en dat een deel daarvan in Nieuw-West 
gerealiseerd zal moeten worden. Die woningbouwopgave 
past niet in de bestaande woningvoorraad, fysiek niet, 
maar ook qua typologie niet. Er zullen ook nieuwe wonin-
gen gebouwd moeten worden. En daarvoor is ruimte in 
Nieuw-West. 
Nieuw-West huisvest in 2013 een krachtig potentieel aan 
mensen. Er is een goede mix van leeftijden, het aantal 
jongeren is zelfs relatief hoog, en ook de sociaaleconomi-
sche situatie van de inwoners komt steeds beter in balans. 
De nazaten van de eerste migranten ontpoppen zich als 
ondernemers met lef. De jongste generatie wil graag in 
Nieuw-West blijven wonen, de wijk waar ze zijn opge-
groeid en waar hun familie woont. Ook bij de nazaten van 
de oorspronkelijke stedelingen zien we een sterke binding 
met het stadsdeel. Maar zoals eerder gezegd, ze zijn nog 
niet helemaal gelukkig. In de aanloop naar het opstellen 
van deze toekomstvisie is geprobeerd via participatiebij-
eenkomsten zo veel mogelijk informatie te krijgen over de 
gevoelens en wensen van deze bevolkingsgroepen. 
De stedenbouwkundige basis van Nieuw-West is ijzersterk. 
De kracht van de groene structuur, het vele water, de 
verschillende woonmilieus, de ligging ten opzichte van 
Sloterdijk, Schiphol, de haven, de Zuidas. De basis is er. 
Hoe gaan we die zo goed mogelijk invullen en uitwerken 
zodat er meer levendigheid in de wijken kan komen? Waar 
is ruimte voor horeca? En waar ruimte voor evenementen 
die niet tot wrijving in de buurt leiden, maar juist glans 
geven aan de omgeving? 

Om structuur aan deze toekomstvisie te geven, hebben 
we drie leefmilieus geformuleerd. We zetten de bewoners 
van die leefmilieus neer met enkele karakterschetsen over 

hoe ze in 2040 leven en hoe ze hun dagelijkse boodschap-
pen doen. De drie leefmilieus zijn: 

              Rustig     Dynamisch      Vrij 

Over de drie leefmilieus ligt als verbindende factor het 
krachtige raamwerk van de tuinstad: groen en water, lucht 
en ruimte, wegen en openbaar vervoer, winkelcentra en 
werkgebieden. En daar weer omheen de kracht van de 
plaats van Nieuw-West in de wijde regio. 
We beginnen en we eindigen met de mensen die in 
Nieuw-West wonen en werken: daar ligt de basis van de 
kracht van Nieuw-West. 
In elk deel van deze toekomstvisie schetsen we de kaders 
door de situatie van ‘toen’ en ‘nu’ te beschrijven en een 
beeld te schetsen van de ‘toekomst’. 
De toekomst van de mensen in Nieuw-West beschrijven 
we in de drie leefmilieus. 
Bij de overige onderwerpen is de ‘toekomst’ aansluitend 
aan ‘toen’ en ‘nu’ geschreven. 
Elk onderdeel sluiten we af met enkele agendapunten 
voor de komende jaren. Deze zijn nog eens bij elkaar gezet 
in het laatste hoofdstuk, samen met een studiekaart. 
Agenda en studiekaart zijn geen starre producten. Ze 
zullen in de loop der jaren veranderen, omdat de weg 
naar het punt op de horizon geen rechte lijn is, maar een 
dynamische en daardoor beweeglijke route. 



1 april 2040

Op het internationale Taleninstituut in 
Nieuw-West…. 
“Hoe het komt dat ik zoveel talen spreek? Nou, mijn moeder komt uit Egypte, spreekt dus 
Arabisch, mijn vader komt uit China. Van hem heb ik de basis van het Chinees geleerd. En 
dan spreek ik natuurlijk Nederlands. En Engels. Ik denk dat ik geen uitzondering ben hier in 
Nieuw-West, met de kennis van vier talen. Het was een goed idee om het Taleninstituut van 
de Universiteit van Amsterdam hier in dit stadsdeel te plaatsen. 
Veel van de jongeren die hier opgroeien, spreken van huis uit meerdere talen. Lange tijd 
was het enige wat je hoorde dat je vooral Nederlands moest leren. Nu is er het besef dat het 
daarnaast wel heel prettig is als je ook nog andere talen spreekt. En dat doen wij, jongeren 
met ouders uit verschillende culturen, haast vanzelf. Dat wordt nu toch wel als een meer-
waarde gezien. 
Er zijn de laatste jaren meer instituten hier neergestreken. Wat dacht je van de internationa-
le studierichting Logical Systems? Aan de ene kant van de wijk heb je hier het havengebied 
en aan de andere kant Schiphol. Logisch toch? 
Je bent hier zo verbonden met de rest van de wereld. Dat voel je gewoon als je door de wijk 
fietst. En dat maakt het leven en studeren hier tot een bijzondere belevenis. 
En verder is het hier ook nog lekker wonen, met veel internationale contacten in de buurt. 
Die heb ik vooral in de koffietent hier om de hoek.”
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2.1 De mensen - Toen 

Het waren vooral jonge gezinnen van arbeiders en 
kantoorklerken die vanaf eind jaren veertig de nieuwe 
woningen in de westelijke tuinsteden van Amsterdam 
betrokken. Ze kwamen uit kleine en donkere woningen 
uit de dichtbebouwde Pijp en Jordaan. De portieketa-
gewoningen die ze betrokken, waren ruim en licht, met 
meerdere slaapkamers, een fijne keuken en een bad-
kamer. Veel gezinnen lukte het om ondanks hun lage 
inkomen zo’n woning te huren. Daar hadden ze veel voor 
over. Ze hadden het niet breed, maar ze voelden zich in 
hun woningen de koning te rijk! Ze woonden dicht op 
elkaar, ze maakten gebruik van dezelfde voorzieningen. 
Er was herkenning bij de andere gezinnen. Men leefde 
met elkaar mee. Er was een buurtgevoel. 
In sociologische termen worden deze eerste bewoners 
oorspronkelijke stedelingen genoemd. 
In de loop der tijd vertrokken er gezinnen, om allerlei 
redenen: een andere baan, te oud voor de trappen, liever 
naar een grotere rijtjeswoning in Purmerend, enz. In de 
jaren zeventig werden de vrijkomende woningen steeds 
vaker betrokken door een heel nieuwe bevolkingsgroep: 
de migranten. Zolang dat op een trappenhuis een enkel 
gezin was, voelde dat prima. Als de verhoudingen echter 
anders kwamen te liggen, veranderde dat gevoel. Com-
municeren was lastig, want de nieuwelingen spraken 
matig Nederlands. Ook was er een andere instelling 
als het gaat om poetsen en schoonmaken. De propere 
Hollandse cultuur van iedere vrijdag de stoep schrob-
ben, de ramen lappen en de deurknop poetsen - zodat 
je je niet hoefde te schamen voor de buurt - was volko-
men vreemd voor een gezin dat uit een plattelands- of 
bergdorp in Marokko of Turkije kwam. Voor hen was de 

binnenkant van de woning veel belangrijker. 
De allochtone gezinnen waren vaak erg groot voor de 
woningen. Een gevolg was dat jongens veel in groepen 
op straat rondhingen. Dat voelden de oorspronkelijke 
stedelingen als intimiderend. Het bleef ook niet altijd 
bij rondhangen. Het leverde allemaal spanningen in de 
buurt op, 
Over en weer was er weinig herkenning.  De directe 
confrontatie met de andere bewoners in het trappenhuis, 
de andere geuren – of die nou van spruitjes, knoflook of 
Harissa kwamen - de gehorigheid van de woningen, alles 
bij elkaar opgeteld was het gevolg dat de onderlinge 
verbinding in de buurt verdween. Beide bewonersgroe-
pen trokken zich terug in hun woning en de stoep en de 
straat werden anonieme ruimtes waar weinig mensen 
zich verantwoordelijk voor voelden.  
Dat effect werd versterkt door de toename van de 
welvaart en het autobezit. De oorspronkelijke stedeling 
richtte zich niet meer alleen op de eigen wijk, maar meer 
en meer op de rest van de stad en de regio. In de wijk 
werd dat het meest zichtbaar in het verdwijnen van de 
buurtwinkel. De Turkse en Marokkaanse winkels namen 
die rol over voor hun eigen bevolkingsgroep. De oor-
spronkelijke stedeling voelde zich daar in eerste instantie 
minder thuis. Het buurtgevoel werd behoorlijk gespleten.  
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw werden twee 
grootschalige wijken aan de westelijke tuinsteden toege-
voegd: Nieuw-Sloten en De Aker. Deze wijken passen in 
het beeld van Nieuw-West, als monofunctionele woon-
gebieden met een mix van koop- en huurwoningen. 
Het overgrote deel bestaat uit eengezinswoningen. Het 
aantal gestapelde woningen is beperkt. Nieuw-Sloten 
en De Aker zijn dichtbebouwd. De openbare ruimte is 

2   Mensen maken Nieuw-West
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krap, oogt groen, maar er is erg weinig vrije ruimte in het 
groen. 
In deze wijken werd in de loop der jaren zichtbaar dat de 
sociaaleconomische positie van de migrant veranderde: 
ook zij vestigden zich hier in de nieuwe koopwoningen. 
Toch worden beide wijken nog vooral bevolkt door de 
gezinnen van de oorspronkelijke stedelingen. 
De laatste ontwikkelingen startten eind jaren negentig 
met de stedelijke vernieuwingsoperatie, aangestuurd 
door Bureau Parkstad. Er was een grote sociale problema-
tiek ontstaan door de eenzijdige bewonersopbouw in de 
delen van Nieuw-West met vooral portieketagewonin-
gen in de sociale huursector. Om een meer gevarieerde 
bewonersopbouw te krijgen, zijn woningen gesloopt 
en vervangen door appartementen en grondgebonden 
woningen in de koop- en huursector. Nieuw-West heeft 
daarmee de eigen (jonge) bewoners een betere kans op 
een wooncarrière in de eigen wijk gegeven én nieuwe 
groepen bewoners aangetrokken. 
Opvallend is dat de nieuwe bewoners regelmatig meer 
uit economische motieven een woning in Nieuw-West 
kopen, dan dat ze helemaal gemotiveerd zijn door de 
kwaliteiten van de groene en rustige wijk: de woning-
prijzen liggen in Nieuw-West lager dan in de rest van de 
stad. Voor deze bewoners geldt dat ze voor een grote en 
betaalbare woning de locatie en de woonomgeving let-
terlijk op de koop toe nemen. 

2.2  De mensen - Nu  

De bevolking van Stadsdeel Nieuw-West is de afgelopen 
twaalf jaar gegroeid van 116.000 inwoners naar bijna 
140.000 inwoners in 2012. Nieuw-West huisvest een 
krachtig potentieel aan vooral jonge mensen. We zien de 
opkomst van een groep bewoners die getypeerd wordt 
als de hybride stedelingen1. Dit zijn de maatschappelijk 
‘gestegen’ kinderen van de migranten* en oorspronke-

lijke stedelingen*. Ze zijn opgegroeid in Nieuw-West en 
willen daar blijven. Hun familie en vrienden wonen er en 
ze zijn zich bewust van alle kwaliteiten die het stadsdeel 
biedt. Ze zijn hoger opgeleid dan hun ouders, hebben 
meer te besteden, zijn mobieler en beschikken over meer 
keuzemogelijkheden. Ze zijn kritischer als het gaat om 
woningen en voorzieningen. Ze combineren moderne 
en traditionele opvattingen en zijn daardoor lastiger in 
een hokje te stoppen. Wat hen verbindt, is de overtuiging 
dat winkels en horecavoorzieningen kwalitatief beter 
moeten worden. 
Een andere groep bewoners die we steeds vaker in 
Nieuw-West aantreffen, is die van de nieuwe stedelin-
gen*: gedwongen door gezinsuitbreiding of de wens 
groter te wonen, verlaten zij de oude stadswijken en 
ontdekken de kwaliteiten van Nieuw-West. Ook zij geven 
aan wel wat te missen in Nieuw-West als het gaat om reu-
ring: horeca om de hoek is een veelgehoorde wens. Ook 
op cultureel gebied wil deze nieuwe groep bewoners wel 
wat meer geprikkeld worden.
Een andere ontwikkeling die we zien rond de ring – 
bijvoorbeeld in Overtoomse Veld en Slotervaart – is dat 
er een nieuwe groep bewoners binnenkomt die gechar-
meerd is van de wat rauwe sfeer van de buurten. Ze wor-
den niet alleen aangetrokken door de aantrekkelijke prijs 
/ vierkante meter-verhouding van de (klus)-woningen, 
maar ze geloven ook in de potentie van de wijk. Ze men-
gen zich nadrukkelijk in het sociale leven en ontpoppen 
zich als ambassadeurs van Nieuw-West. 
Een opvallende trend die daar mee te maken heeft, is de 
hoge instroom van autochtonen en westerse allochtonen 
vanuit het buitenland in Nieuw-West. Bekend is dat deze 
groep graag wil wonen in een omgeving die niet zo aan-
geharkt is, er mag wel een rafelrandje aan zitten. 
Nieuw-West lijkt daarmee op dit gebied zeker een rol te 
vervullen in de internationale aantrekkingskracht van de 
Metropoolregio Amsterdam. 
Voor een groot deel van de bevolking gaat, net zoals in 
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de jaren tachtig en negentig van de twinitgste eeuw, op 
dat ze van negen tot vijf ergens achter een bureau zitten, 
in een magazijn werken of aan een werktafel staan, op 
soms een grote reisafstand van hun woning. We zien 
in 2013 echter ook dat een steeds groter deel van de 
bevolking door de sterke opkomst van allerlei vormen 
van digitale communicatie, veel flexibeler is geworden. 
Wonen, werken en vrije tijd zijn geen strikt gescheiden 
werelden meer, maar lopen op een heel natuurlijke wijze 
in elkaar over. 
In buurten van Nieuw-Sloten en De Aker zien we ontwik-
kelingen die identiek zijn aan de situatie in de westelijke 
tuinsteden jaren geleden: de gevolgen van een eenzij-
dige leeftijdsopbouw die versterkt worden door een 
eenzijdige woningtypologie. Het gaat om die delen waar 
vooral sociale huurwoningen zijn ontwikkeld.
De kinderen uit de vele jonge gezinnen uit de beginja-
ren zijn groot geworden. Er wordt nauwelijks meer op 
straat gespeeld. Ouders ontmoeten elkaar niet meer bij 
het schoolhek. Rondhangende pubers leveren een heel 
ander straatbeeld op. Er is duidelijk minder dynamiek in 
de buurt. Mensen leven meer langs elkaar heen. De hoge 
woningdichtheid en de krap bemeten openbare ruimte 
hebben hier hetzelfde effect als de trappenhuizen in de 
portieketagewoningen. 
Lastiger voor deze wijken is dat er in vergelijking met de 
oude tuinsteden minder ‘sociale gebouwen’ staan: een 
paar scholen en een winkelcentrum. Voor het Huis van de 
Wijk van De Aker was in de wijk zelf geen plek te vinden. 
Het staat nu net naast de wijk en wordt gedeeld met De 
Punt. De hele wijk is ook in één keer afgebouwd. Er zijn 
geen lege plekken om in te vullen met nooit bedachte 
voorzieningen of andere typen woningen. Er is geen 
ruimte voor een kinderboerderij of een seniorentuin. 
Doorstromen van een ruime eengezinswoning naar 
een comfortabel seniorenappartement binnen de wijk 
is moeilijk. De recent door de regering aangekondigde 
beleidswijziging dat meer ouderen langer zelfstandig 

moeten blijven wonen, is een risico voor deze wijken. 
Hier wonen straks veel van mantelzorg afhankelijke 
ouderen. Deze buurten zijn kwetsbaar. 
In het algemeen zien we dat Nieuw-West steeds meer ge-
fragmenteerd raakt in buurten met een eigen identiteit. 
En dat is een goed teken: daarin is de zich ontwikkelende 
stad zichtbaar. 

2.3  De mensen- Straks 

Het verhaal van de mensen in 2040 is verwoord in de 
beschrijvingen van de drie leefmilieus.

* De verdeling van de bewoners van Nieuw-West in vier 
globale groepen - oorspronkelijke stedelingen, migranten, 
nieuwe stedelingen en hybride stedelingen - is ontleend aan 
‘Atlas van de westelijke tuinsteden’ van Nio, Reijndorp en 
Veldhuis (zie ook bronvermelding pagina 59).



28 juni 2040

De student
“Het is bloedheet, daar op mijn zolderverdieping aan de 2e Schinkelstraat. Al dagen. 
En zo vroeg in de zomer. Van een stukje fietsen fris je echter lekker op. Helemaal hier in 
Nieuw-West. Het voelt  gewoon een paar graden koeler aan nadat ik onder de ring door 
ben gegaan. Nee, het voelt niet alleen zo, het is koeler. Ik zie het op mijn smartphone. Het 
is hier echt een paar graden koeler. Er is hier natuurlijk meer ruimte dan in mijn smalle 
straatje, waar de warmte blijft hangen. De wind heeft hier vrij spel. Er is minder steen en 
asfalt dan in de oude stad. Dat houdt zoveel warmte vast. Je ziet bij mij in de straat steeds 
meer airco’s verschijnen. En die slurpen energie. Ik geloof niet dat ik hier in Nieuw-West 
veel van die apparaten zie. Ook die grote bomen zullen wel verkoelend werken. Ze geven 
in ieder geval lekker schaduw. Wat natuurlijk ook wel verkoelend werkt, is het zicht van 
zwemmende mensen in de Sloterplas. Stom, ik had m’n zwembroek in m’n fietstas moeten 
gooien. Morgen! Vandaag maar een stukje verder fietsen. Dat is toch wel erg lekker hier, 
op die doorgaande fietsroute door het groen. Weet je wat, ik fiets door naar de Tuinen van 
West. Ik heb gehoord dat je daar je eigen bessen kan plukken, en frambozen. Er is vast ook 
wel een ijsje te krijgen. Waarschijnlijk alleen maar heel verantwoorde ijsjes…. biologisch-
dynamische ijsjes…. Ach, als het maar goed koud is…. 
Waarom heb ik eigenlijk nooit nagedacht over wonen in dit deel van de stad? Als ik straks 
ben afgestudeerd en een baan heb, dan moet ik hier maar eens op zoek gaan naar een 
fijne woning.”
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3 De groene blauwe kracht van 
   Nieuw-West
3.1  Groen & Blauw >  Toen 

‘De behoefte aan natuur, aan zon en aan water, de wensch 
om zijn krachten te meten met anderen in sport en spel, 
kortom het verlangen naar bevrijding van den druk der 
dagelijkschen zorgen en plichten, is een element van de 
grootste beteekenis in het maatschappelijke leven gewor-
den.’ 
Zo werd in het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) voor 
Amsterdam uit 1934 een nieuwe toekomst voor de stad 
geschetst. Vooral met open ruimte tegenover de dicht-
bebouwde oude stadswijken, met veel groen, natuur en 
water. Het groen zou gezondheid en frisse lucht, binding 
met de natuur, lichaamsbeweging en collectiviteit moeten 
brengen. Vanaf elke voordeur moest de bewoner al kun-
nen beleven dat de wijk een opbouw is van geschakelde, 
steeds groter wordende groene ruimtes, vaak begeleid 
door waterpartijen, doorlopend tot buiten de stad. 
Kenmerkend voor de opvattingen uit die periode is dat het 
grootschalige groen niet ontworpen is als stedelijke ruim-
te, maar als natuur, geen gebruiksgroen, meer kijkgroen. 
Dat paste ook bij de homogene en voorspelbare samenle-
ving van de jaren vijftig en zestig. Op zondagmiddag werd 
een rondje gewandeld rond de Sloterplas. Men genoot op 
een bankje van de bomen en bloeiende planten, de rust 
en de ruimte. Op een warme zomerdag werd er gezwom-
men in de Sloterplas, met een rubberbootje gevaren en er 
werd een balletje getrapt. Naast sportvelden en volkstui-
nen was er niet meer nodig. 
Voor kinderen was de wijk in opbouw een eldorado. Speel-
mogelijkheden te over in de uitgestrekte groene ruimtes, 

waterpartijen en bouwplaatsen. Daarnaast werden er, o.a. 
door Aldo van Eyck, zorgvuldig ontworpen speelplekken 
bij de woningen aangelegd. 
In de jaren vijftig en zestig werd door tuinarchitecten als 
Mien Ruys en Bijhouwer veel aandacht besteed aan de in-
richting van de openbare ruimte rond de woningen. Daar 
was niet de natuur de leidraad voor het ontwerp, maar een 
strakkere, architectonische opvatting die aansloot bij de 
sobere architectuur van de wederopbouw. 
Het was overigens een zware klus om de beplanting aan 
de groei te krijgen op het schrale zand van de opgespoten 
bodem, met de vele wind rond de hoge gebouwen. Het 
heeft heel veel jaren geduurd voor het groen tot volle 
wasdom was gekomen. Lange tijd was de buitenruimte 
rond de woongebouwen ongenaakbaar en bood weinig 
beschutting. 
Vanaf de jaren zeventig ontwikkelde zich de visie van het 
ecologisch beheer van het openbare groen, met minder 
intensief onderhoud. Later werd dit dankbaar aangegre-
pen om te bezuinigen op de hoge onderhoudskosten van 
de uitgestrekte buitenruimte. 
Langzamerhand verwaterden de kenmerkende karakters 
van het groen van de diverse schaalniveaus, de directe 
woonomgeving, de lanen, de groenstroken en de parken. 
De buitenruimte werd saaier en eentoniger, het beeld dat 
velen nog steeds hebben van de westelijke tuinsteden. 
Het extensieve gebruik van de buitenruimte veranderde 
met de komst van de migranten. Zij trokken op zonnige 
dagen met de hele familie naar het park, met barbecues 
en tafels en stoelen en bleven daar tot ’s avonds laat. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling het stadsdeel op een 
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hoger grondpeil te ontwikkelen, zodat het watersysteem 
uit de stad naadloos zou overlopen in Nieuw-West. De 
ophoogkosten waren erg hoog en men besloot te be-
zuinigen op zand. Het gevolg was dat het overgrote deel 
van het stadsdeel nu een eigen, lager waterpeil heeft en 
dat je bijvoorbeeld vanaf de Sloterplas de stad alleen kan 
bereiken via een sluis. 
In de randen van het stadsdeel vinden we de groen-
gebieden van het Nieuwe Meer en de Brettenzone. De 
laatste is recent ontwikkeld tot recreatiegebied en maakt 
onderdeel uit van de grote doorgaande reeks van groene 
gebieden tussen de Amstel en Spaarnwoude.  
De recreatieve activiteiten rond het Nieuwe Meer zijn 
lange tijd grotendeels beperkt gebleven tot volkstuinen 
en jachthavens. Het groen was onontdekt. Met uitzonde-
ring van een groep mannen die in de ruigten een span-
nend struingebied ontwikkelden. De slechte bereikbaar-
heid door de snelweg en de spoordijk was grotendeels 
de oorzaak van het matige gebruik. 
In de tachtiger jaren werden de ecologische kwaliteiten 
van de Oeverlanden ontdekt en werd het gebied lang-
zaam opengelegd. Het werd steeds meer een gewoon 
recreatiegebied met een ecologisch karakter. 
De tuinsteden werden ontwikkeld in tuin- en landbouw-
gebieden. Langs de randen bleven die nog jaren lang 
bestaan. Behoudens de kassen en een enkele autoslo-
perij was het vooral ook een groen gebied. Het werd 
als productiegebied beschouwd en niet gezien als een 
mogelijkheid tot recreëren. De ontwikkeling van Nieuw-
Sloten en De Aker verdreef de bedrijven. 

3.2 Groen & Blauw > Nu 

 Het groen van de tuinsteden is in vijftig jaar op een 
indrukwekkende manier tot wasdom gekomen. De 
sprieterige bomen uit de jaren zestig, nauwelijks zicht-
baar tussen de flats, zijn nu zo groot geworden dat ze het 
beeld domineren. Eigenlijk is het tuinstadkarakter dat de 

ontwerpers voor ogen stond, pas nu in zijn monumentale 
vorm te beleven. 
Veranderingen in het gebruik van het openbare groen 
vragen nu echter om aanpassingen in het beheer en in 
de voorzieningen. Er is behoefte aan meer variatie. 
De beplanting in de binnentuinen is eenzijdig en minder 
goed verzorgd. De vraag naar gebruiksgroen in plaats 
van kijkgroen neemt toe. Er ontwikkelen zich langzamer-
hand steeds meer vormen van collectief gebruik van de 
tuin, bijvoorbeeld in de vorm van moestuinen. Dit om-
vormingsproces wordt ondersteund door het stadsdeel 
en de woningcorporaties. 
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In de parken, vooral rond de Sloterplas, ontwikkelt zich 
een nieuw gebruik in de vorm van evenementen. Het Lo-
velandfestival is daar een goed voorbeeld van. Duizenden 
mensen vermaken zich in het park met muziek en allerlei 
vormen van kunst. 
Het culinair festival Amuse maakt ook op een heel andere 
wijze gebruik van het park dan in het verleden werd 
gedaan. Dat festival voor alle inwoners van Nieuw-West 
laat heel mooi zien hoe juist een park de plek is voor de 
ontmoeting van bewoners met diverse achtergronden. 
Deze nieuwe activiteiten tonen de kansen om het Slot-
erpark een plek met meer reuring te laten worden. Het 
betekent wel dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten 
worden tussen de plekken waar de reuring mag komen en 
de plekken waar het rustig moet blijven. 

Het Rembrandtpark wordt ervaren als een park met weinig 
karakter. Ook hier geven bewoners aan dat er wel wat 
meer stedelijke functies mogen komen, in de vorm van bij-
voorbeeld horeca, maar ook een kleinschalig evenement. 

Ook voor het Nieuwe Meer geldt dat er nu van alles wat is, 
maar dat het gebied geen eigen, stevig karakter heeft. De 
ontsluiting voor fietsers is verbeterd door de aansluiting 
van het Christoffel Platijnpad. Maar voor de meeste Am-
sterdammers is dit gebied een goed bewaard geheim. 

De Tuinen van West zijn in 2013 volop in ontwikkeling. 
De bouw van de Westrandweg is klaar, het gebied kan nu 
helemaal ingericht worden. De kwaliteit van de producten 
wordt al een eindje tot over de gemeentegrens erkent: 
in een Haarlems restaurant staat Osdorpse Witlof op de 
menukaart. 

De Brettenzone is heringericht, maar door de scheidende 
werking van de Haarlemmerweg is die voor de inwoners 
van Nieuw-West niet makkelijk bereikbaar. 

Nieuw-West huisvest een indrukwekkend sportaanbod, 
waar op alle niveaus van gebruik gemaakt wordt, van 
junioren tot aan de top. Je vindt er o.a. rugby, cricket, 
atletiek, baanfietsen, zwemmen, voetbal, handbal, tennis, 
zeilen, boksen, roeien…. De sportopleiding ALO staat niet 
voor niets in Nieuw-West. Een mooi sportevenement is de 
triatlon. 

3.3 Groen & Blauw > Straks
In 2040 is de kracht van het systeem van de groene struc-
tuur volop aanwezig. De tijd is echter niet stil blijven staan, 
er zijn onderdelen aangepast, op basis van afgewogen 
keuzes. Als dat bij het Sloterpark bijvoorbeeld niet gedaan 
wordt, dan zal het daar in 2040 overal een beetje druk zijn 
en nergens meer echt rustig. 
Voor het behoud van het groene netwerk zijn keuzes 
gemaakt in het beheer: goed verzorgd en bruikbaar in 
de directe woonomgeving en delen van de parken, wat 
minder aangeharkt in de monumentale verbindingslijnen 
met de rest van de stad en de recreatiegebieden in de 
stadsrand. Er zijn woningen gebouwd in en aan de randen 
van de groene doorgaande verbindingen, die de beleving 
van deze gebieden juist versterkt hebben. 
In 2040 heeft het Sloterpark stedelijke voorzieningen 
aan de noord- en zuidkop en rust langs de lange oost- en 
westoevers. 
Bewoners van de oude buurten aan de andere kant van 
de ring zijn in 2040 frequente gebruikers van alle voor-
zieningen aan de Sloterplas. Door de ontwikkeling van 
een stedelijk programma langs de Jan Evertsenstraat is 
de verbinding met de noordoever veel sterker geworden. 
Je loopt er veel makkelijker en leuker heen. En er valt ook 
wat te beleven: verschillende soorten horeca, maar ook 
culturele voorzieningen als een museum en een beelden-
boulevard. 
De zuidoever aan de andere kant van de plas is in 2040 
grandioos veranderd doordat het winkelcentrum Osdorp 
doorloopt tot aan het meer. Hier maakt de Sloterplas 
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onderdeel uit van het stedelijk leven. Een plein met 
terrassen, horeca, en een bioscoop, zorgen voor leven-
digheid in alle seizoenen. Het leeft uiteraard volop in de 
zomer, maar als het ’s winters vriest en er kan geschaatst 
worden, dan is het hier met koek & zopietenten ook 
hartstikke gezellig. 
De oostoever is nog steeds rustig en groen, aansluitend 
op de aangrenzende woonwijken. De jachthaven heeft 
zich in de loop der jaren steeds meer ontwikkeld tot een 
aantrekkelijk punt op de oostoever waar je graag naar 
toe wandelt en een kopje koffie drinkt of een ijsje haalt. 
Je kan er een bootje huren en een paar uur op de plas 
dobberen. Heerlijk ontspannend! 
Aan de westoever domineert ook nog steeds groen en 
rust, maar op een paar momenten in het jaar ziet het er 
heel anders uit: dan zijn er drukbezochte evenementen. 
Daar is aan die kant van het meer ook ruimte voor. Rond 
het Sloterparkbad zijn allerlei nieuwe sportfaciliteiten 
ontwikkeld. 
Een heel leuke plek is het hotel ten noorden van het 
zwembad. Een bijzonder kleinschalig hotel dat leuke 
gasten trekt, niet alleen voor het hotel, maar ze komen 
ook om te eten en te drinken en te feesten. 
Er wordt nog steeds hardgelopen in rondjes om de plas 
en er zijn fitnesstoestellen geplaatst: je kan er sportief be-
hoorlijk aan je trekken komen. Maar het is ook nog steeds 
heel erg leuk om gewoon dat rondje te wandelen, omdat 
je dan allerlei verschillende sferen en plekken tegenkomt. 
Saai kan je het er niet meer noemen. 
Het Nieuwe Meer is rond 2040 uiteindelijk toch van sfeer 
aan het veranderen. Heel lang was de ecologische kwa-
liteit van alle oevers het belangrijkst. Door de grote druk 
van de recreanten is dat steeds moeilijker vol te houden 
en wordt de uitstraling steeds stedelijker. De natuur krijgt 
minder een hoofdrol. Die verdwijnt niet, maar wordt op 
andere plekken langs het meer gecompenseerd. 
Er zijn allerlei cafés aan het meer gekomen en een 
nieuwe kleine jachthaven met een bijzonder restaurant. 

Even verderop ligt een prachtig wellnesscentrum. Daar 
komen niet alleen maar mensen van buiten, maar juist 
ook bewoners uit de omliggende wijken. De verbinding 
met Slotervaart en Nieuw-Sloten onder de A4 door is 
sterk verbeterd. Ook is het een aantrekkelijke plek voor 
reizigers van Schiphol die een lange overstaptijd hebben. 
Een andere reden waarom het Nieuwe Meer in 2040 een 
stedelijker karakter krijgt, is de ontwikkeling van de cor-
ridor tussen de Zuidas en Schiphol. Die is vooral zichtbaar 
in de Riekerpolder. Door de aanleg van een station is het 
gebied ook met openbaar vervoer veel beter ontsloten. 
Er zijn steeds meer mensen gaan wonen, naast dat er 
gewerkt wordt. En er ontstaat ook langzamerhand een 
nieuw uitgaanscentrum. Het leuke is dat je er ook met de 
boot kan komen: die vaart van het Centraal Station door 
de grachten naar het Nieuwe Meer. Weer eens wat anders 
dan de metro of de fiets.  
Het Rembrandtpark is meer en meer een echt stadspark 
geworden. Meer horeca en een enkel kleinschalig festival 
geven het park een nieuw gezicht op de overgang van de 
‘oude’ en de ‘nieuwe’ stad. 
In 2040 zijn de Tuinen van West een aantrekkelijk gebied 
voor heel Amsterdam, omdat er van alles te beleven en te 
halen is op voedselgebied. Stadsboeren en stadstuinders 
bieden er hun zelf gekweekte producten te koop aan. En 
er is van alles te beleven, het is niet alleen maar produc-
tiegebied, maar ook op educatief gebied is het belangrijk 
geworden. 
De inwoners van Halfweg hebben de Tuinen van West 
ook als hun achtertuin ontdekt: ze recreëren er, en kopen 
er hun groenten. De boerenmarkt op Plein ‘40-‘45 en het 
gevarieerde winkelbestand daar hebben ze inmiddels 
ook ontdekt. De wereld is toch wel heel erg veranderd: 
inwoners uit de naburige dorpen doen hun inkopen op 
de boerenmarkt in Amsterdam Nieuw-West. 
Doordat er in 2040 minder auto’s over de Haarlem-
merweg rijden, is de Brettenzone voor de inwoners van 
Nieuw-West veel beter bereikbaar. Dat geldt dan ook 
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voor het daarachter liggende recreatiegebied Spaarn-
woude. De samenwerking verloopt zo goed dat de 
groene verbinding vanuit Amsterdam naar buiten, via 
de Brettenzone, als één gezamenlijke, krachtige groene 
scheg verder is ontwikkeld. 
In 2040 is het in Nieuw-West goed wonen. De ruime 
opzet van de groene structuur van het concept van de 
tuinstad heeft een positief effect op de klimatologische 
omstandigheden. In zomerse perioden is de temperatuur 
in de dichtbebouwde binnenstad enkele graden hoger 
dan die in de tuinstad. In 2040 is op een paar plekken 
de groenstructuur uit de westelijke tuinsteden doorge-
trokken de oude stad in en dat heeft direct effect op de 
klimaatomstandigheden. Er is meer wateroppervlakte 
gemaakt om tijdens de heftige regenbuien die er nog 
steeds zijn, extra waterberging te creëren. 
In Nieuw-West staan in de groenstroken nieuwe installa-
ties voor het opwekken van energie door wind en zon. Er 
zijn allerlei nieuwe technieken ontwikkeld die erg goed 
in de stad passen. Voor bijvoorbeeld windenergie zijn 
geen hoge masten en grote propellerbladen nodig, maar 
veel kleinere elementen die mooi in de ruimte passen. 
Als het gaat om sportbeoefening had het stadsdeel in 
2013 al een heel hoog voorzieningenniveau. In 2040 zijn 
er nog steeds heel veel voorzieningen op een heel hoog 
niveau. 
Het ruimtegebruik is geoptimaliseerd. Zo is een tennis-
club in de open lucht niet meer houdbaar. Niet alleen 
kost het veel ruimte maar de banen werden ook de helft 
van het jaar niet gebruikt. Deze tennisbanen liggen in 
2040 op het dak van een parkeergarage langs de ring. 
De mogelijkheden voor individuele sporters zijn uitge-
breid: er zijn meer fitnesscentra – juist ook gericht op 
ouderen - de klimhal in Sloterdijk is uitgebreid en er 
wordt gegolfd vanuit een voormalige flat. Het rondje 
Sloterplas is nog steeds razend populair bij trimmers. Zij 
zijn blij met alle elektronische faciliteiten en meetpunten 
die langs de route zijn aangebracht.  

3.3 Groen & Blauw  > Agenda 2013  - 2040

i Onderzoek doen naar het uitrollen van de groene 
kracht van Nieuw-West, over de ring naar de oude 
wijken, door de groene routes door te trekken. 

ii Positie Rembrandtpark versterken door meer stedelijke 
functies in het park te situeren. 

iii Nieuwe vormen van winning van windenergie 
toepassen in de groenstructuur. 

iv Brettenzone: beter verbinden met Spaarnwoude en het 
stadsdeel. 

Kinderen in de schooltuin
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22 september 2040

De alleenstaande jonge stedeling
“Verrassend einde van deze lekkere herfstdag. Op dit terras aan de Sloterplas. Toen ik aan 
het begin van de avond met de metro op station Sloterplas aankwam, dacht ik boodschap-
pen te gaan doen om thuis te gaan koken. In het winkelcentrum onder het station kan je 
de heerlijkste producten kopen van over de hele wereld. Toen ik daar rond liep, kreeg ik 
opeens een berichtje dat wat vrienden neergestreken waren op dit terras aan de noordoe-
ver van de Sloterplas: het was ook veel te lekker weer om binnen te gaan zitten, misschien 
wel de laatste aangename warme avond van deze zomer. 
Net zoals er veel keuze is in de winkels met voedsel, is er ook veel meer keuze gekomen in 
restaurantjes hier aan de Sloterplas. Het aantal bewoners is in deze omgeving de laatste 
jaren behoorlijk toegenomen. Dat betekent dat er gewoon meer klandizie is voor de eet-
tenten hier. En dat kan je merken. 
Ik heb kortgeleden een klusflat gekocht. In m’n spaarzame vrije tijd knap ik de flat stukje 
bij beetje op, Het hoeft niet zo snel, ik kan er prima wonen. Het voelt al heerlijk dat ik mijn 
eigen woning heb kunnen kopen! En ook nog in een buurt die sterk in opkomst is. Er zijn 
meer vrienden naar deze omgeving getrokken. We spreken regelmatig af om een rondje 
te gaan hardlopen om de Sloterplas heen. En de vrienden die ook golfen, zie ik af en toe 
in de ‘golf-flat’. Dat is een aftandse flat die omgebouwd is tot een tijdelijke oefenplek voor 
golfers in de stad. Vanaf vier etages kan je je ‘swing’ oefenen. De ballen worden opgevan-
gen in een enorm net. We hebben meestal te weinig tijd om naar de golfbaan te gaan. Nu 
kunnen we hier om de hoek  onze golfslag bijhouden.  
Kort geleden is een parkeergarage geopend, bij de afrit van de A10. Op het dak ligt een 
prachtig tenniscomplex. Kijk, dat maakt het zou zo leuk voor een sporter als ik ben, om hier 
te wonen. “
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4.1 Regio,verkeer en openbaar vervoer >Toen 

In het AUP van 1934 was het nieuwe stadsdeel met 
doorgaande wegen verbonden met de omgeving. Daar is 
echter weinig van gerealiseerd. Uiteindelijk ontstond een 
stadsdeel dat als een eiland omsloten werd door snelwe-
gen, spoorlijnen en de Ringvaart en waar de inwendige 
structuur van autowegen slecht is. 
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de Lelylaan 
doorgetrokken zou worden, om aan te sluiten op de A9, 
ten westen van Badhoevedorp. Dat tracé heeft vele jaren 
braak gelegen, maar is in de jaren tachtig toch bebouwd. 
Datzelfde geldt voor de ontsluiting van het westelijk deel 
van het stadsdeel: er was een noord-zuidontsluiting voor 
autoverkeer gepland vanaf de Haarlemmerweg dwars 
door de wijk naar het zuiden, waar nu de afrit Nieuw-
Sloten is. Ook dit tracé heeft jaren braak gelegen en is 
bebouwd met woningen. 
Het was de bedoeling dat alle doorgaande wegen het 
profiel zouden krijgen zoals de Burgemeester De Vlugt-
laan nu ongeveer heeft: een brede weg met de tram in 
het midden, doorgaande rijbanen, ventwegen, fietspa-
den en trottoirs. Aan weerszijden kwam bebouwing, 
met aan één zijde winkels. In de jaren vijftig besloot men 
echter de Lelylaan en Burgemeester Roëllstraat verhoogd 
aan te leggen, om het autoverkeer te scheiden van het 
langzaam verkeer. Vanaf deze verhoogde wegen werden 
geen woningen of winkels ontsloten. Daarvoor werden 
aan weerszijden van de Lelylaan, de Comeniusstraat en 
Calandlaan ontwikkeld, waar wel aan gewoond werd en 
waar ook winkels kwamen. 
In de oorspronkelijke plannen vormde de Einsteinweg 
de noord-zuidverbinding op de grens van oud en nieuw. 

Die werd echter omgezet in de ringweg A10. Er kwam 
geen andere noord-zuidverbinding voor in de plaats. De 
Hoofdweg nam een deel van die functie over.
Helaas ligt het station Sloterdijk geïsoleerd van Geuzen-
veld. Zowel voor langzaam verkeer, auto’s en openbaar 
vervoer is het stationsgebied vanuit Nieuw-West beroerd 
bereikbaar. 
De structuur van het openbaar vervoer was gericht op 
het centrum: vijf tramlijnen brachten de kantoorklerken 
en ambtenaren op een comfortabele manier naar hun 
werk. De arbeiders gingen lopend naar hun werk in het 
havengebied ten noorden van de wijk. Voor hen kwam 
er geen openbaar vervoer. Die sociale structuur is nog 
steeds herkenbaar in de huidige openbaar vervoersver-
bindingen. 

4.2 Regio,verkeer en openbaar vervoer 
>Nu  
Stadsdeel Nieuw-West heeft een centrale plaats in de 
metropoolregio Amsterdam, tussen de oude stad, het 
westelijk havengebied, Sloterdijk, de Zuidas en Schiphol. 
Dat is een grote kracht waar nog meer van geprofiteerd 
kan worden.  
De verbindingen naar buiten toe kunnen veel beter. 
De interne routes voor autoverkeer zijn ook niet om over 
naar huis te schrijven. Het stadsdeel mist een heldere 
noord-zuidverbinding, bijvoorbeeld tussen Sloterdijk en 
de Riekerpolder. De Huizingalaan functioneert daarin 
voor het zuidelijke deel. Maar naar het noorden, vanaf 
de Burgemeester Roëllstraat, moet je via allerlei straten 
naar de Haarlemmerweg. En dan ben je nog lang niet bij 
Station Sloterdijk. 
In het westelijke deel van het stadsdeel is dat in grote 

4 De verbindende kracht van 
   Nieuw-West
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lijnen hetzelfde verhaal. De route Plein ‘40-‘45 <–> A9 is 
redelijk helder. 
Vanaf de afslag Geuzenveld is het echter een wirwar van 
wegen en kruisingen om van het noorden naar het zuiden, 
van de Haarlemmerweg naar het Nieuwe Meer, te komen.  
De fietsverbindingen zijn voldoende ontwikkeld. 
In de openbaar vervoerverbindingen in de wijk zijn de 
laatste jaren geen verbeteringen opgetreden. De ontslui-
ting met openbaar vervoer van de westelijke stadsrand 
naar het centrum is dan wel goed, de noord-zuid ver-
bindingen zijn daarentegen nog steeds slecht. Station 
Sloterdijk is bijna alleen met de metro bereikbaar, nau-
welijks rechtstreeks met de bus. En dat geldt ook voor de 
bereikbaarheid van Schiphol. Vanaf het Seifertplein in De 
Aker kost het een half uur om met het openbaar vervoer 
op Schiphol te komen. Hemelsbreed is dat een afstand van 
enkele kilometers. 

4.3 Regio,verkeer en openbaar vervoer 
>Straks 
I In 2040 Is het stadsdeel veel beter verbonden met de om-
liggende gebieden. Er wordt intensief samengewerkt met 
Halfweg. De samenwerking is gestimuleerd door de komst 
van NS-station Halfweg, de ontwikkeling van Sugar City en 
de toevoeging van Westpoort aan het stadsdeel. Binnen 
de kaders van een heel anders ingedeelde metropoolre-
gio, zijn er allerlei scenario’s uitgezocht. Het lijkt erop dat 
de wens van 1 april (sic) 2011 om Haarlemmerliede en 
stadsdeel Nieuw-West een nieuwe gemeente te laten zijn, 
uitkomt! 
Aan de andere kant van het stadsdeel, in het zuiden, krijgt 
de Schipholcorridor ook steeds meer betekenis. Onder 
andere door de doorgetrokken Noord-Zuidlijn, langs de A4 
naar Schiphol. Deze verbinding is een enorme stimulans in 
de ontwikkeling van de Riekerpolder en het Nieuwe Meer 
als recreatiegebied. Beide gebieden zijn beter ontsloten 
voor de rest van de stad. Tramlijn 1 is omgezet in metro 

Westlijn en doorgetrokken via Badhoevedorp naar Schip-
hol. De Westlijn heeft op veel manieren betekenis voor 
Nieuw-West. Station West (in 2013 nog Lelylaan geheten) 
is een belangrijk overstappunt geworden van metro, tram 
en bus op de trein en winkelcentrum Osdorpplein is ver-
sterkt door de metroverbinding met de rest van de stad. 
Deze nieuwe metro Westlijn is ook essentieel voor het ima-
go van het stadsdeel. Dat ligt in 2040 aan een doorgaande 
verbinding van de stad naar buiten en vice versa. En niet 
meer zoals voorheen, als een eiland tussen snelwegen, 
spoorlijnen en ringvaart. 
Tramlijn 1 is, met de aanleg van de metro Westlijn op de 
Lelylaan, verplaatst naar de Calandlaan. Door de verplaats-
te tramlijn is er op de Calandlaan, het Sierplein en een stuk 
van de Huizingalaan veel meer levendigheid gekomen, 
wat zijn effect heeft op de omzet van de winkels.  

-
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Gelukkig kregen we de kans bij de aanleg van de metro 
Westlijn het talud van de Lelylaan af te graven en de metro 
ondergronds aan te leggen. Daardoor kwam er veel ruimte 
vrij voor ontwikkeling van woningen en is er voor verschei-
dene buurten geen barrière meer richting Sloterplas. 
Tramlijn 1 is aan het einde doorgetrokken naar lijn 17 op 
het Dijkgraafplein. De verbinding heeft daardoor aan kwa-
liteit gewonnen en begraafplaats Westgaarde is nu ook 
beter per tram bereikbaar. 
In de wijk is er in 2040 een betere openbaar vervoerverbin-
ding tussen noord en zuid. De Westtangent, van Sloterdijk 
naar Schiphol, is er gelukkig als sneltram gekomen.
Ook de autoverbinding noord-zuid is in de oostelijke kant 
van het stadsdeel verbeterd. De doorbraak voor de West-
tangent, vanaf Sloterdijk via de Burgemeester Fockstraat, 
is voor autoverkeer helemaal doorgetrokken naar de 
Burgemeester Roëllstraat en de Huizingalaan. Dat kostte 
een paar woonblokken, en ook een doorsnijding van het 
Gerbrandypark, maar dat was wel noodzakelijk om de 
nooit gerealiseerde doorgaande noord-zuidverbinding 
alsnog aan te leggen. 
De Haarlemmerweg is minder druk geworden omdat 
een groot deel van het doorgaande verkeer nu over de 
Westrandweg rijdt. Daardoor konden er op de Haarlem-
merweg meer kruisingen aangelegd worden, waardoor 
de barrièrewerking van de weg tussen Geuzenveld en de 
Brettenzone veel minder werd. Behalve de Brettenzone is 
ook recreatiegebied Spaarnwoude nu goed te bereiken. 
Fietsroutes door en langs het stadsdeel zijn in 2040 perfect 
op elkaar aangesloten. Via de fietssnelweg ben je in een 
mum van tijd in het centrum, in Haarlem of op Schiphol. 
In 2040 rijden er kleine elektrische busjes en fietstaxi’s 
door Nieuw-West als alternatief voor het openbaar ver-
voer. 

4.4 De verbindende kracht van Nieuw-
West  Agenda 2013 - 2040 

i Opwaarderen van de Westtangent van een HOV-
busverbinding naar een sneltram. 

ii Plannen ontwikkelen voor comfortabele doorgaande 
noord-zuidverbindingen voor autoverkeer, zowel aan de 
oostelijk als de westelijke kant van het stadsdeel.

iii Noord-Zuidlijn langs A4 doortrekken naar Schiphol, met 
haltes op de Riekerpolder en Oeverlanden. 

iv Metro Westlijn aanleggen, ondergronds, deels op 
tracé Lelylaan, met haltes Osdorpplein, Ecuplein, 
Badhoevedorp en Schiphol.

v Tram 1 verplaatsen naar de Calandlaan en doortrekken 
naar het Dijkgraafplein. 

vi Tracé Lelylaan onderzoeken op verlagen, waardoor 
er kansen zijn voor ontwikkeling van woningen in de 
vrijgekomen ruimte. 

vii Nieuwe vormen van kleinschalig openbaar vervoer 
ontwikkelen. 
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Winkelcentrum Osdorp
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5.1 Detailhandel en bedrijven > Toen

In de jaren vijftig werden alle boodschappen in de buurt 
gedaan. Het stadsdeel kent daardoor een bijzonder 
ruime spreiding van winkels aan pleinen, in doorlopende 
straten en in winkelstrips. Er was nauwelijks horeca in de 
westelijke tuinsteden. 
In Nieuw-West zijn toen een aantal kleinere bedrijventer-
reinen gerealiseerd, voornamelijk voor stadsverzorgende 
bedrijven: de schilder, loodgieter en timmerman. Er was 
ook ruimte voor bedrijven die vanwege hun milieubelas-
ting niet in de directe woonomgeving geplaatst kunnen 
worden. 

5.2 Detailhandel en bedrijven > Nu

In de jaren vijftig deden we boodschappen, in de jaren 
tachtig gingen we daarnaast winkelen en rond de eeuw-
wisseling gingen we ook funshoppen. De consument van 
2013 koopt steeds meer via internet.
Vergeleken met de beginjaren van het stadsdeel zijn de 
bewoners ook veel mobieler geworden. Zo doen ze hun 
dagelijkse boodschappen niet meer alleen in de buurt-
winkel - nu de buurtsuper - maar pakken ze makkelijker 
de auto om naar een grotere supermarkt in de omgeving 
te rijden, waar ook andere dingen te beleven zijn. 
De ondernemers in de winkelstrips hebben het daardoor 
zwaar. Datzelfde begint steeds meer op te gaan voor de 
winkelcentra in de wijken. Toch zijn er nog steeds onder-
nemers die wel goede zaken doen. Vaak omdat ze een 
bijzonder product, een breed assortiment, dan wel een 
excellente kwaliteit leveren. 

Voor funshoppen moet je (nog) de wijk uit. Winkelen kan 
in het stadsdeel best aardig op het Osdorpplein. Voor dit 
winkelcentrum is er de ambitie om meer te worden dan 
een centrum op stadsdeelniveau. Er zijn plannen voor 
het uitbreiden van het winkeloppervlak. 
Het aantal cafés en restaurants vinden veel inwoners van 
Nieuw-West nog erg mager. 
Opvallend is de groei van het aantal hotelkamers in voor-
malige kantoorgebouwen. 
Het Confectiecentrum maakt nauwelijks onderdeel uit 
van het leven in Nieuw-West. Bezoekers komen veelal 
per auto en gaan de wijk niet in. Werknemers kopen voor 
hun lunch een broodje in de winkels op de Calandlaan. 
De kleinere bedrijventerreinen zijn aan het verkleuren. 
Dat zie je duidelijk op Bedrijvencentrum Osdorp (BCO): 
het is moeilijk om de vierkante meters verhuurd te 
krijgen en dus wordt er op een creatieve manier gezocht 
naar nieuwe markten. Uitbreiding van bijvoorbeeld 
detailhandel op BCO betekent een verzwakking van 
de positie van het Osdorpplein. Daarom moet er geen 
detailhandel op het BCO komen. Zalenverhuur is wel 
mogelijk. Wonen weer niet, omdat het bedrijvencentrum 
plaats biedt aan bedrijven waar vanwege de milieucate-
gorie niet bij gewoond mag worden. Op het BCO kan het 
oppervlak kantoren afnemen. De oppervlakte grootscha-
lige en perifere detailhandel is gemaximeerd. 
De grotere nieuwere kantoorlocaties en bedrijventerrei-
nen hebben het moeilijk. Zo gaat de invulling van de Lut-
kemeerpolder vanwege de economische crisis langzaam. 

5 De commerciële kracht van 
   Nieuw-West  
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5.3 Detailhandel en bedrijven > Straks
De consument van 2040 koopt meer en meer via internet. 
Als hij of zij in 2040 de deur uitgaat dan gaat steeds meer 
de beleving een rol spelen, in marketingjargon: ‘expe-
rience’. 
In 2040 valt er in Nieuw-West veel te beleven op modege-
bied. In goedkope bedrijfsruimten rond het Confectiecen-
trum zitten jonge modeontwerpers en kleine naaiateliers. 
De inkopers van de modezaken ontdekken langzamer-
hand dat je voor de nieuwste trends buiten het Confectie-
centrum moet kijken. Het ontwikkelt zich zo goed dat het 
Osdorpplein ook meer en meer een winkelcentrum wordt 
voor alles op modegebied. De aanleg van de west-oost-
metrolijn met een station op het Osdorpplein helpt daar 
enorm bij. 
Maar het Osdorpplein draait niet alleen op mode, ook 
op de beleving van een winkelcentrum aan het water: in 
2040 strekt het zich uit tot aan de oever van de Sloterplas. 
De barrièrewerking van Meer en Vaart is opgeheven. Een 
bioscoop, restaurants en cafés met terrassen zorgen voor 
een levendige waterkant. Winkels zijn in 2040 tot laat in de 
avond open, waardoor er grote delen van de dag wat te 
beleven is.  
Voor wat betreft de dagelijkse boodschappen is het , met 
het veranderende koopgedrag, een hele toer geweest om 
het niveau van de winkelvoorzieningen op peil te houden. 
Concentratie van de winkels in de kleine winkelcentra 
is onvermijdelijk. Daarnaast is het nog steeds nodig om 
die centra te versterken met andere activiteiten. Daarom 
komen voorzieningen uit de gezondheids- en welzijns-
sector naar de pleinen: het centrale punt van de wijkzorg, 
een centrum voor opvang van ouderen, die steeds langer 
zelfstandig blijven wonen, kinderopvang, etc. Een aantrek-
kelijk grand café wordt overdag bezocht door mensen 
die aan huis werken, maar naar buiten gaan voor bijvoor-
beeld de lunch, om toch even iemand te spreken. In het 
grand café wordt ook vergaderd en er worden trainingen 
gegeven. In de buurt ontstaat het initiatief voor een buurt-

filmhuis, gerund door vrijwilligers. Regelmatig draait er op 
een avond een film, die je in de grote bioscopen niet kan 
zien. Het is leuk om met een groepje mensen naar een film 
te kijken, in plaats van alleen thuis. 
De winkelcentra hebben met dit brede scala aan activitei-
ten weer een steviger positie in de wijk gekregen. 
In 2040 blijkt dat het overgrote deel van de winkels langs 
de doorgaande wegen – zoals bijvoorbeeld de Osdorper-
ban en de Huizingalaan - het niet hebben gered. Alleen de 
zaken dichterbij de winkelpleinen bestaan nog. Dat geldt 
in mindere mate voor de winkels langs de Burgemeester 
De Vlugtlaan en Tussen Meer, omdat daar meer mensen 
langskomen in de loop naar Plein ‘40-‘45 en winkelcen-
trum Osdorp. De Calandlaan rond de Huizingalaan is 
versterkt door de komst van tramlijn 1. 
Voor de leeggekomen winkelstrips is een andere invulling 
gevonden. Hier en daar komt een broedplaats of atelier, 
voor kunstenaars en kleine, startende ondernemers. Elders 
zijn er van de winkels woningen gemaakt, of ze zijn bij de 
bovenliggende woning getrokken. Zo ontstaan er ruime 
woningen met comfortabele werkruimten.
Naast de economische ontwikkeling van de boeren en 
tuinders in de Tuinen van West heeft zich ook een interes-
sant horeca-aanbod ontwikkeld, dat past bij het groene 
imago van het gebied. Dat zijn voor een deel seizoensge-
bonden voorzieningen, zoals bijvoorbeeld horeca gekop-
peld aan een groentekwekerij. Er worden ook kleinere 
evenementen in de open lucht georganiseerd. 
De verschillende kleinschalige bedrijventerreinen heb-
ben een nog diversere invulling gekregen. Op het bedrij-
vencentrum Osdorp zie je alles door elkaar, dagopvang, 
zalenverhuur, een groothandel en af en toe zelfs een 
woning. Dat laatste kan omdat de bedrijven met een voor 
woningen belemmerende milieucategorie, naar een ander 
bedrijventerrein zijn verhuisd. 
Ook grotere locaties als de Lutkemeerpolder zijn stukken 
gevarieerder geworden dan ooit gedacht en daarmee ook 
levendiger. 
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De toevoeging van werkgebied Westpoort aan het 
stadsdeel geeft een sterkere basis voor het ontwikkelen 
van bedrijvigheid, werken en economie. Tegelijkertijd 
is het effect dat het stadsdeel dichter tegen Halfweg en 
Zaanstad aan komt te liggen, hetgeen de samenwerking 
op een aantal gebieden, versterkt.

5.4 Detailhandel en bedrijven                                 
      Agenda 2013- 2040 

i Visie ontwikkelen voor kleinschalige modebedrijven 
rond het confectiecentrum.  

ii De kansen van het toevoegen van bedrijvengebied 
Westpoort aan het stadsdeel in kaart brengen, o.a. voor 
het meer samenwerken met buurgemeenten.

Winkelend publiek  

Optreden met toeschouwers op de Smaakboulevard 



Rustig       Vrij       Dynamisch
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Rustig 
Het leefmilieu van Sloten, Nieuw-Sloten, De Aker, Osdorp 
en delen van Slotermeer en Slotervaart karakteriseren 
we als ‘rustig’, een suburbaan leefmilieu. De delen die in 
de afgelopen jaren vernieuwd zijn, vallen ook onder dit 
leefmilieu. 
Wonen staat er centraal, in eengezinswoningen en gesta-
pelde bouw. Het gemiddelde gezin dat hier in 2040 woont, 
gaat voor de dagelijkse boodschappen naar de ruim 
voorziene supermarkt in de Dukaat, op het Belgiëplein, 
op Plein ‘40-‘45 of het Sierplein. Het grootste deel van de 
boodschappen doen ze één keer per week door met de 
auto naar de supermarkt te rijden. Gewinkeld wordt er op 
het Osdorpplein. 

Dynamisch 
Aan de andere kant van het stadsdeel is het leefmilieu te 
karakteriseren als ‘dynamisch’, maar ook als  ‘experimen-
teel’, een grootstedelijk leefmilieu. Dit gebied strekt zich 
uit van Sloterdijk tot aan het Nieuwe Meer, rondom de A10 
en de spoorlijn. Hier wordt in 2040 gewoond en vooral ook 
gewerkt. Sloterdijk en de Riekerpolder zijn dan veel beter 
verbonden met de omgeving. Er wordt zelfs gewoond in 
die werkgebieden. 
De gemiddelde bewoner in dit stuk stad heeft in 2040 
geen auto en denkt op weg naar huis pas na over wat 
er die avond gegeten zal worden. In 2040 tref je bij de 
metrohalte Sloterplas (voorheen Jan van Galen) een keur 
aan winkels aan, met allerlei etenswaar van over de hele 
wereld. Maar, er komt die dag niks van koken. Vrienden 
blijken op een terras aan de Sloterplas te zitten. Daar 
wordt gegeten, want het is veel te mooi weer om naar huis 
te gaan.  

6 Nieuw-West in drie Leefmilieus

Kleur op kaart Rustig Leefmilieu 

Kleur op kaart Dynamisch Leefmilieu 
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Vrij
Het derde leefmilieu is ‘vrij’. Het is een divers gebied waar 
de transformatie gedeeltelijk is gerealiseerd en nog niet 
af is. Er is daardoor nog een behoorlijke vrijheid in de 
ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat het allemaal niet 
zo dichtgetimmerd is, ontstaan hier buurten met een 
eigen sfeer, die je kan karakteriseren als ‘vrij’. Het leven is 
er informeler.  
In 2040 komt een deel van de dagelijkse boodschap-
pen van de kwekers en de boeren in de Tuinen van West 
of van de boerenmarkt. En er wordt gegeten van wat 
er geoogst wordt in de gezamenlijke moestuin in het 
woonblok. 
Hier leeft een mix van jonge gezinnen en ouderen, waar 
de verschillende culturele achtergronden zijn weggeval-
len. Ze kopen bij voorkeur bij de kleinere winkel, vaak 
een biologische. Er zijn aantrekkelijke woningen ontstaan 
door het samenvoegen van appartementen. Het is er ook 
groener geworden dan ooit, mede door de begroeide 
gevels en daken. Tuinstad 2.2: Van Eesteren had het niet 
durven dromen! 

Kleur op kaart Vrij Leefmilieu 



35

Kleur op kaart Vrij Leefmilieu 



10 februari 2040
 de kleinzoon van de migrant
“Even haasten vanochtend. Te laat opgestaan. Het was al in de kleine uurtjes toen we thuiskwa-
men uit de stad. Het was een fantastische dag gisteren, de beëdiging van koningin Amalia. Willem 
Alexander vond het na zevenentwintig jaar koningschap wel mooi geweest. 
Vanochtend moest m’n zoon weer vroeg naar het voetbal. Daarna heb ik snel de boodschappen ge-
daan in de supermarkt in winkelcentrum de Dukaat. Toen weer naar de voetbalclub en met z’n allen 
door naar familie in Haarlem om de geboorte van een nichtje te vieren. 
We wonen al een jaar of tien aan het Forintplantsoen in De Aker. Heerlijk, dat ruime plantsoen voor 
de deur, met ieder voorjaar die bomen met bloesem. Het lijkt een stukje van het tuinbouwlandschap 
dat hier vroeger gelegen heeft, voordat er huizen kwamen. En de kinderen kunnen er ook lekker 
spelen. Ik ben verderop in Osdorp opgegroeid. Ook daar was tussen de flats ruim plek om te spelen. 
We gingen ook vaak naar de Sloterplas. En sporten deed ik bij dezelfde voetbalclub als waar mijn 
zoon nu speelt. Ik zit er nu in het bestuur, ben penningmeester. 
Mijn grootouders zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Osdorp komen wonen. Ze vonden 
het leven hier hard en de Nederlanders afstandelijk. Ze misten de warmte van het leven in de grote 
familie in Marokko. En de koude winters versterkten dat nog eens. Mijn grootouders hadden eigen-
lijk gedacht dat ze nog terug zouden gaan naar Marokko. Mijn moeder heeft ook nog een tijdje met 
dat idee geleefd. Maar ze zijn uiteindelijk allemaal hier gebleven. Er was in de loop der jaren toch zo-
veel dat ze aan Nederland bond dat terug gaan geen aantrekkelijke gedachte meer was. Mijn moe-
der vertelt nog wel eens hoe ze opgroeide in een te kleine etagewoning, waar ze boven op elkaars 
lip zaten. De jongens hingen daardoor veel op straat rond, met soms vervelend gedrag. Als meisje 
moest je sterk in je schoenen staan om een opleiding te volgen en een beetje je eigen weg te gaan. 
Voor mijn generatie is dat veranderd. Ik voel me helemaal Nederlander. Ik heb een boeiende baan 
op Schiphol, een huis (met hypotheek!) en een auto. Twee zelfs, want mijn vrouw heeft er voor haar 
werk als consultant ook een nodig. Eigenlijk gebruikt ze die auto steeds minder, want ze werkt veel 
aan huis. Leuk is dat ze hier in winkelcentrum Dukaat regelmatig een ruimte huurt voor het geven 
van trainingen. Ze constateert steeds meer dat ze alleen voor bijzondere activiteiten de wijk nog uit-
gaat – shoppen in het Centrum bijvoorbeeld. Maar winkelcentrum Osdorp heeft toch ook hele leuke 
winkels voor een middagje winkelen. 
We hebben het ook goed. Werk, gezond, ouders in de buurt, twee kinderen die prima presteren op 
school….. 
Doorsnee, zeg je? Eh, is daar wat mis mee?“
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Het leefmilieu van Sloten, Nieuw-Sloten, De Aker, Osdorp 
en delen van Slotermeer en Slotervaart wordt gekarak-
teriseerd als ‘rustig’ en ‘traditioneel’, een zogeheten subur-
baan leefmilieu. Wonen staat er centraal, in eengezinswo-
ningen en gestapelde bouw. Het gemiddelde gezin dat 
hier woont doet de dagelijkse boodschappen bij de ruim 
voorziene supermarkt in de wijk, waar ze een keer per 
week met de auto naar toe rijden. Gewinkeld wordt er op 
het Osdorpplein. 

7.2 Leefmilieu Rustig  > Straks 

In 2040 wordt in dit deel van Nieuw-West veel meer 
gewerkt dan veertig jaar geleden. Door de verdere 
ontwikkeling van digitaal werken is voor een deel van de 
werkende bevolking de verplichting om dagelijks naar 
kantoor te gaan, veel minder geworden. Dat werken aan 
huis is vaak niet zichtbaar vanaf de straat, maar in een 
werkkamer op zolder, of aan de keukentafel. Toch zie je 
ook dat, zoals in 2013 steeds meer gebeurde in het cen-
trum van Amsterdam, in Nieuw-West horecagelegenhe-
den zijn waar mensen met hun laptop naar toe gaan om 
een kopje koffie te drinken, te werken en buurtgenoten 
te ontmoeten. Er worden ook vergaderingen gehouden 
in ruimtes die je voor een ochtend kan huren. 
De winkels zijn in 2040 geconcentreerd in een paar 
grotere centra. De kleinere winkelstrips hebben de strijd 
met het grootwinkelbedrijf en internetwinkels verlo-
ren. De centra die overgebleven zijn, manifesteren zich 

beter in de buurt door een breed aanbod aan diensten 
en activiteiten. In de loop der jaren zijn de winkelcentra 
uitgebreid met zaken die voor meer levendigheid zorgen, 
horeca bijvoorbeeld en kinderopvang, naast een inloop-
centrum voor ouderen. Ondernemers uit de buurt verga-
deren er en geven er hun trainingen. ’s Avonds wordt er 
in een filmhuis, dat door vrijwilligers wordt gerund, een 
film gedraaid.  
Het werken aan huis heeft in 2040 ook betekenis gekre-
gen voor het samenleven in de wijk. Het is niet meer zo 
dat alle jonge mensen ’s ochtends de wijk uitgaan en de 
ouderen er achterblijven. Ouderen blijven steeds langer 
zelfstandig wonen. Door de toename van het flexibele 
werken, is het geen grote opgave om overdag even bij de 

7 Leefmilieu Rustig
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oude buurvrouw te kijken of het goed gaat en te vragen of 
je nog wat boodschappen mee kan nemen. 
Een aantal buurten in Nieuw-Sloten en De Aker hebben 
aandacht nodig om sociale problemen te voorkomen door 
de eenzijdige woningtyplogie en leeftijdsopbouw. Het 
organiseren van gezamenlijke activiteiten als bijvoorbeeld 
het onderhouden van een wijkparkje, kan verbindend wer-
ken. Essentieel is dat schoolgebouwen ’s avonds en in het 
weekend beschikbaar zijn voor buurtbewoners: de gym-
zaal voor een avondje zaalvoetbal of een badmintonclub 
en misschien ook wel een klaslokaal voor een ondernemer 
die trainingen geeft. 

7.3  Rustig Leefmilieu | Agenda 2013 -2040

i Aandacht voor woonbuurten waar een eenzijdige 
bewonersopbouw en eenzijdige woningtypologie risico’s 
vormen voor achteruitgang.  

ii Visie ontwikkelen voor woongebouwen waar een zwakke 
VVE niet in staat is noodzakelijke investeringen te doen. 

iii Nieuw-Sloten en De Aker: onderzoek doen naar 
uitbreiding van de groene speelruimte in de randen van 
de wijken. 
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27 november 2040 
Op de 20e etage van de Riekertoren in dE 
Riekerpolder: 
“Vind je ook niet dat ik hier in de Riekerpolder op een fantastische plek woon? Bijzonder, omdat ik 
nog weet dat dit een wat onbestemd kantorengebied was. Nu is het een hele leuke en dynamische 
woon- en werkplek. Een plek met een wat rauwe sfeer. Niet zo aangeharkt als de rest van Nieuw-
West. En er is een grote wisseling van bewoners, wat het wonen hier wel erg leuk maakt! 
In de oude kantoorpanden zijn geweldige woningen gemaakt, waar een loft in New York niet voor 
onder doet. 
De kwaliteit hier wordt niet alleen door de aparte woningen bepaald, maar ook door de locatie: aan 
de rand van de stad, vlakbij het Nieuwe Meer en ook nog een metrolijn voor de deur. De ene kant 
op is het een paar minuten naar Schiphol en ga je de andere kant op, dan sta je met een kwartier op 
de Dam. Ok, er is misschien wat meer verkeerslawaai, maar daar staan zoveel leuke dingen tegen-
over! De meeste mensen wonen hier ook maar een beperkte tijd. Het zijn globetrotters die de hele 
wereld overtrekken. Ze wonen op plekken in andere wereldsteden die ook in opkomst zijn, waar 
alleen de echte pioniers willen wonen. Dat is wat ze zoeken, de rauwheid en de dynamiek van dit 
soort locaties. 
Om de hoek is een waanzinnig restaurant gevestigd. Het nieuwste voedsel wordt daar geserveerd. 
Veel ingrediënten kweken ze zelf, op de etages boven het restaurant. Daar groeien supergroentes 
in computergestuurde ruimten, zonder daglicht! Ze kweken er ook allerlei soorten eetbare insecten. 
Rond 2013 dachten ze erg na over het dichterbij brengen van de voedselproductie bij de mensen 
in de stad. Dat had toen nog een hoog, hoe noemden ze dat, ‘geitenwollensokken-gehalte’. Wat hier 
nu gebeurt, heeft niks met geiten of met wol te maken. High-tech klinkt zelfs ouderwets. 

Als ik beneden bij de metrohalte even doorloop dan sta ik met een paar passen aan de oever van 
het Nieuwe Meer. Klotsende golven en bootjes, bomen, groen, weids water. Geweldig. 
Ook genieten is het welnesscentrum dat even verderop aan de oever van het Nieuwe Meer ge-
opend is. Het leuke is dat je daar heel veel verschillende mensen tegenkomt: oudere bewoners uit 
Osdorp bijvoorbeeld, maar ook reizigers die een lange overstap op Schiphol aangenaam doorbren-
gen met ontspannende behandelingen. Sommigen maken een fietstochtje naar Oud-Sloten, naar 
de molen en de kaasboerderij. Anderen pakken de boot naar het centrum. Ja, de boot. Die gaat wel 
niet zo snel als de metro, maar het is wel een heel leuk vaartochtje. 
Weet je, voor mij is deze plek de volmaakte combinatie van rust en reuring. 

Wat dacht je trouwens van een stukje wandelen, in het Amsterdamse Bos? Ga je mee?”
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Dit leefmilieu strekt zich uit van Sloterdijk tot aan het 
Nieuwe Meer, rondom de A10 en de spoorlijn, tot aan 
Plein ‘40-‘45. Hier wordt in de toekomst gewoond en 
vooral ook gewerkt. Sloterdijk en de Riekerpolder zijn 
in 2040 veel beter verbonden met de omgeving. En er 
wordt gewoond in die werkgebieden. 
De gemiddelde bewoner in dit dynamische stuk van de 
stad heeft geen auto. Op weg naar huis, in de metro, 
wordt pas bedacht wat er die avond gegeten zal worden. 
In 2040 tref je bij de metrohalte Sloterplas (voorheen Jan 
van Galen) een keur aan winkels aan, met allerlei exoti-
sche etenswaar. Maar, er komt die dag niks van koken. 
Want vrienden blijken op een terras aan de Sloterplas te 
zitten. Daar wordt gegeten, want het is veel te mooi weer 
om naar huis te gaan.

 8.2 Leefmilieu Dynamisch > Straks
Veel van de ontwikkelingen in het leefmilieu ‘rustig’ gaan 
ook op voor het leefmilieu ‘dynamisch’. Het gaat er hier 
alleen een graadje heftiger aan toe. De woonsetting is 
niet rustig en groen, maar stedelijk. Toch is door het ver-
sterken van de groene verbindingen met de Sloterplas en 
het Nieuwe Meer, in de woonbuurten voelbaar dat je niet 
ver bent van rust en ruimte. En dat is een kwaliteit die je 
in bijvoorbeeld de Baarsjes niet aantreft. In 2013 spreekt 
men over de binnenstad uitrollen over de buitenwijken. 
Met het versterken van de groene verbindingen, is in 
2040 de kwaliteit van de tuinstad juist uitgerold richting 
binnenstad. 

De woningen in dit deel van Nieuw-West zijn kleiner en 
meer gestapeld. Het publiek is een stuk jonger dan even 
verderop. Er wonen ook meer mensen. Door de hogere 

concentratie van inwoners hebben kleinere winkels een 
betere bestaansbasis. 
Er zijn ook nieuwe woningen gebouwd. De Lawntennis-
club langs het spoor bij station Jan van Galen is verhuisd 
naar het dak van een parkeergarage. Het extensieve 
gebruik van een graveltennisbaan – de helft van het 
jaar – is in 2040 niet langer verantwoord. Er moeten meer 
woningen in de stad komen. 
Door de stapeling van functies is de parkeergarage ook 
meer dan een dooie doos in de stad: op de begane grond 
winkels en eethuizen en op het dak de tennisbanen. 
Op architectuurgebied is de wijk ook interessanter ge-
worden. Er zijn zogenaamde ‘welstandsvrije’  bouwblok-
ken aangewezen. De eigenaar mag er mee doen wat hij 
wil. Rond de eeuwwisseling gingen architectuurliefheb-

8 Leefmilieu Dynamisch
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bers naar Wenen om naar de kleurrijke en bizarre architec-
tuur van Hundertwasser te bekijken. In 2040 komen ze 
naar Overtoomse Veld om de waanzinnige gebouwen daar 
te bewonderen. Het contrast met de keurige naoorlogse 
architectuur is grandioos. 
Waar die architectuurliefhebbers in 2040 ook naar gaan 
kijken, zijn de woon- en werkruimten in de Riekerpolder in 
voormalige bedrijfspanden. Je valt om van verbazing als je 
ziet wat er in het voormalige IBM-gebouw is gerealiseerd. 
Daar woont en werkt de nieuwe internationale jetset die 
de hele wereld overtrekt: ontwerpers, architecten, desig-
ners, gamers. Het is een leuk contrast met Nieuw-Sloten 
dat er vlakbij ligt. De Riekerpolder is ruiger en rauwer, 
beslist niet aangeharkt. 
Langzamerhand begint het ook een buurt te worden waar 
waanzinnig goede en aparte restaurants zich vestigen. 
Een deel van de ingrediënten die ze gebruiken, wordt 
gekweekt in de oude kantoorgebouwen, onder bijzonder 
gecontroleerde omstandigheden. 
Aan de andere kant van het gebied, helemaal in het 
noorden rond Sloterdijk, ook daar zien we in 2040 nieuwe 
ontwikkelingen. Het station is beter bereikbaar vanuit 
de omliggende woonbuurten en daardoor zie je meteen 
andere interessante ontwikkelingen op gang komen. Er is 
zelfs sprake van een heel voorzichtige start met de ontwik-
keling van woningen rond het station. 

8.3 Leefmilieu Dynamisch                                         
      Agenda 2013 - 2040 

i Meer functiemenging mogelijk maken, specifiek voor 
Sloterdijk en de Riekerpolder.  

ii Plan ontwikkelen om grote publiekstrekkers naar Nieuw-
West te halen, bijvoorbeeld aan de noordoever van de 
Sloterplas.



43



 28 oktober 2040

 De kleindochter van de migrant 
“Het was vandaag zulk lekker weer, ik ben nog stevig in de moestuin aan de gang geweest, bene-
den in de binnentuin. De laatst preien geoogst, en nog wat wortels. De boerenkool begint ook al 
goed te groeien. Daar kunnen we komende winter lekker van eten. 
Dat hebben we de hele zomer al gedaan, eten uit de tuin. Het is echt bijzonder hoe we hier leven, 
aan de rand van de stad. Op loopafstand ligt het gebied de Tuinen van West. Dat kan je beter de 
tuinen van Amsterdam noemen, want het  lijkt wel of de hele stad dat hier ontdekt heeft: de tuin-
ders die hun groente en fruit verkopen en de boer die kaas en vlees verkoopt. Voor kinderen die in 
het centrum wonen, is het een ontdekking om te zien hoe wortels groeien en appels en pruimen. 
Het is vaak heel confronterend voor ze om te zien dat dat lapje vlees uit de supermarkt toch echt 
van een aaibaar beest komt. 
Het is mooi dat hier op een heel ontspannen manier wordt gewerkt aan de bewustwording van 
alles wat met voeding te maken heeft. 
Wij zijn al jaren geleden hier naartoe verhuisd. We wilden in Nieuw-West blijven, maar wel groener 
en rustiger wonen en ook een moestuin hebben. 
Nee, we wonen niet op de grond, maar drie hoog. We hebben hier wel een heel riante woning, 
want we konden twee kleine flats samenvoegen tot een appartement. Het voelt bijna als een pent-
house, zo ruim, met al die balkons. Volgens mij is het geen goed idee om iedereen in de stad een 
huis met een tuintje te geven. We zullen moeten stapelen. Nou, dan is wat wij hier hebben super! 
Helemaal met die tuin beneden. Dat tuinieren doen we niet alleen, maar met een aantal families 
uit dit blok. Jong en oud, met allerlei culturele achtergronden. Dat noemden ze in 2013 multicul-
tureel en was bijzonder. Nu is het zo gewoon als wat, niks multi. De verschillen zijn veel kleiner 
geworden. 
Waar we onze groenten kopen als de tuin niks oplevert? Op de boerenmarkt op Plein ‘40-‘45. Ken 
je die niet? Nee? Moet je echt eens heen. Producenten uit de regio komen daar naar toe en verko-
pen hun waren. Natuurlijk eten wij in de winter ook wel een paprika uit Spanje. Maar we proberen 
toch zoveel mogelijk te eten wat hier in de regio geproduceerd wordt. 
Dit is een gezellige buurt. Dat komt onder andere omdat er veel meer moestuinen in de binnentui-
nen zijn. Het is leuk om ’s avonds een rondje te wandelen en met de andere tuiniers de zorgen en 
de geneugten van de tuin te bespreken. Dan eindigen we vaak bij het buurtcafé om de hoek. 
Wat ook zo opvalt, is dat hier nog zoveel buurtwinkels zijn. De mensen kiezen er niet voor om 
iedere week naar de supermarkt te rijden en daar de auto vol te laden. Hier wordt wat kleiner inge-
kocht. 
Weet je wat volgens mij het toppunt van integratie is: het moment dat de eerste Turkse biologi-
sche groentewinkel werd geopend. Dat vond ik heel bijzonder om mee te maken! “
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Dit is een divers gebied waar de transformatie gedeel-
telijk is gerealiseerd en nog niet af is. Er is daardoor nog 
een behoorlijke vrijheid in de ontwikkelingsmogelijk-
heden. Omdat het allemaal niet zo dichtgetimmerd is, 
ontstaan hier buurten met een eigen sfeer, die je kan 
karakteriseren als ‘vrij’. Het leven is er informeler. In 2040 
komt een deel van de dagelijkse boodschappen van de 
kwekers en de boeren in de Tuinen van West of van de 
boerenmarkt. En er wordt gegeten van wat er geoogst 
wordt in de gezamenlijke moestuin in het woonblok. 
Hier leeft een mix van jonge gezinnen en ouderen, waar-
bij de verschillende culturele achtergronden zijn wegge-
vallen. Ze kopen bij voorkeur bij de kleinere winkel, vaak 
een biologische. Er zijn aantrekkelijke woningen ontstaan 
door het samenvoegen van appartementen. Het is er 
ook groener dan ooit, mede door de begroeide gevels 
en daken. Tuinstad 2.2: Van Eesteren had het niet durven 
dromen! 

9.2 Leefmilieu Vrij > Straks

De transformatie van de westelijke tuinsteden was niet 
afgerond toen in 2008 de bankencrisis losbarstte en 
daarna de economische crisis er overheen kwam. De 
woningcorporaties verloren door de crisis hun ontwik-
kelkracht voor de stedelijke vernieuwing. De transforma-
tie kwam in een veel lager tempo terecht. In sommige 
delen van het stadsdeel was dat goed te zien, aan de lege 
bouwkavels en de confrontatie van nieuwe appartemen-
tencomplexen met oude portieketagewoningen. 
In dit deel van de stad is in 2040 veel vrijheid gegeven 
aan de invulling van de open ruimte, maar ook aan de 
bestaande woonblokken. En dat levert buurten op met 
een eigenzinnige sfeer. Dat eigenzinnige wordt nog eens 

versterkt door de ligging tegen de groene stadsrand, 
het gebied waar de Tuinen van West ontwikkeld zijn. Het 
trekt nieuwe bewoners aan die graag in een stedelijke 
omgeving willen wonen, maar wel met veel groen. Hier 
is nog een deel van de open en groene structuur van de 
oorspronkelijke tuinstad aanwezig, en dat vormt de basis 
voor een woonomgeving met een eigenzinnig en groen 
karakter.  
Veel woonblokken hebben in 2040 een eigen moestuin 
die bewoners zelf beheren en onderhouden. 
Het groene imago van de wijken heeft extra smoel 
gekregen door braakliggende kavels te beplanten met 
snelgroeiend groen dat als biomassa verstookt wordt in 
de elektriciteitscentrale. De wilgen die er zijn aangeplant, 
worden om de paar jaar gesnoeid. Dan is de kavel opeens 

9 Leefmilieu Vrij
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weer leeg. Maar na een paar maanden staat er alweer een 
meter groen op. Het is een fantastische speelplek gewor-
den. Op een van de kavels is een doolhof aangelegd. Dat 
deden ze vroeger ook wel in maisvelden. 
Ook is er een boerenmarkt gekomen op Plein ’40-’45. Het 
is er lekker druk, niet alleen met mensen die hier wonen, 
maar ook de stedelingen uit de ringzone weten de weg 
naar deze boerenmarkt te vinden. En de inwoners van 
Halfweg trouwens ook. Plein ‘40-‘45 is daardoor het schar-
nierpunt geworden tussen de verschillende leefmilieus. 
Er was in Geuzenveld een grote spreiding van buurtwin-
kels. Helaas is daar in 2040 een deel van gesloten. Toch zijn 
er verhoudingsgewijs nog redelijk wat kleine winkels. De 
mensen die hier zijn komen wonen, zijn niet de types die 
één keer in de week naar de supermarkt rijden om de kof-
ferbak van de auto vol te laden. Ze vinden het leuk om bij 
de kleinere, vaak biologische winkels in de buurt te kopen. 
Misschien wat duurder, maar dat hebben ze graag voor 
gezonde en smaakvolle producten over. 
Er zijn niet heel veel horecagelegenheden. Dat komt door 
het lage economische draagvlak vanwege het beperkte 
aantal bewoners. Zomers zijn er wel wat meer plekken 
waar je een kop thee of een glaasje fris kan drinken: er zijn 
een paar theetuinen bij moestuinen. En bij de kinderboer-
derij kan je ook een eenvoudige daghap eten. 
Bedrijvencentrum Osdorp valt ook onder dit leefmilieu. 
Het is langzaam verkleurd door ontwikkeling van o.a. een 
zalencentrum. In 2040 is het bedrijvencentrum nog gevari-
eerder in gebruik, er zijn zelfs wat woningen. 

Voor het werkgebied Lutkemeer gaat eigenlijk hetzelfde 
op: geen monotone bezetting met alleen maar grote 
bedrijven, maar een mix van allerlei functies. 
Deze ontwikkeling past in de algemene trend waarin geen 
sprake is van gescheiden werelden. Zoals werken, wonen 
en vrije tijd voor de mens van 2040 moeiteloos in elkaar 
overlopen, zo zie je dat ook in de ontwikkeling van de 
stad. Ook daar is steeds minder sprake van aparte woon- 

en werkgebieden. Ze mengen steeds meer en dat levert 
uiteindelijk een heel aantrekkelijke stad op.

9.3 Leefmilieu Vrij                                 
      Agenda 2013 - 2040   

i In nauw overleg met woningcorporaties bepalen welke 
complexen op korte dan wel lange termijn worden 
aangepakt. 

ii Aandacht voor de verschillen tussen bestaande en 
nieuwe bewonersgroepen. 

iii Vrije locaties: onderzoek doen naar tijdelijk gebruik. 
Bijvoorbeeld teelt van biomassa. 
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Burgemeester de Vlugtlaan
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10.1 Studiekaart & Agenda 2013 - 2040

De studiekaart en agenda zijn geen starre producten. Ze 
zullen in de loop der jaren veranderen, omdat de weg naar 
2040 - het punt op de horizon - geen rechte lijn is, maar 
een dynamische en beweeglijke route. 

10.2 Groen & Blauw                                     
        Agenda 2013 - 2040

i Onderzoek doen naar het uitrollen van de groene kracht 
van Nieuw-West, over de ring naar de oude wijken, door 
de groene routes door te trekken. 

ii Positie Rembrandtpark versterken door meer stedelijke 
functies in het park te situeren. 

iii Nieuwe vormen van winning van windenergie toepassen 
in de groenstructuur. 

iv Brettenzone: beter verbinden met Spaarnwoude en 
stadsdeel. 

10.3 Regio, verkeer en openbaar vervoer       
        Agenda 2013 - 2040

v Opwaarderen van de Westtangent van een HOV-
busverbinding naar een sneltram.

vi Plannen ontwikkelen voor comfortabele doorgaande 
noord-zuidverbindingen voor autoverkeer, zowel aan de 
oostelijk als de westelijke kant van het stadsdeel.

vii Noord-Zuidlijn langs A4 doortrekken naar Schiphol, met 
haltes Riekerpolder en Oeverlanden.

viii Metro Westlijn aanleggen, ondergronds, deels op 
tracé Lelylaan, met haltes Osdorpplein, Ecuplein, 
Badhoevedorp en Schiphol.

ix Tram 1 verplaatsen naar de Calandlaan en doortrekken 
naar het Dijkgraafplein. 

x Tracé Lelylaan onderzoeken op verlagen, waardoor 
er kansen zijn voor ontwikkeling van woningen in de 
vrijgekomen ruimte. 

xi Nieuwe vormen van kleinschalig openbaar vervoer 
ontwikkelen. 

10.4 Detailhandel en bedrijven                   
        Agenda 2013 - 2040

xii Visie ontwikkelen voor kleinschalige modebedrijven rond 
het confectiecentrum.  

xiii De kansen van het toevoegen van bedrijvengebied 
Westpoort aan het stadsdeel in kaart brengen, o.a. voor 
het meer samenwerken met buurgemeenten. 

10.5 Leefmilieu Rustig                                    
        Agenda 2013 - 2040

xiv Aandacht voor woonbuurten waar een eenzijdige 
bewonersopbouw en woningtypologie risico’s vormen 
voor achteruitgang.

xv Visie ontwikkelen voor woongebouwen waar een zwakke 
VVE niet in staat is noodzakelijke investeringen te doen.

xvi Nieuw-Sloten en De Aker: onderzoek doen naar 
uitbreiding van de groene speelruimte in de randen van 
de wijken. 

10 Studiekaart
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10.6 Leefmilieu Dynamisch                               
        Agenda 2013 - 2040

xvii   Meer functiemenging, bijvoorbeeld op Sloterdijk en     
          in de Riekerpolder.  

xviii Plan ontwikkelen om grote publiekstrekkers  
          naar Nieuw-West te halen, bijvoorbeeld aan de  
          noordoever van de Sloterplas.  

10.7 Leefmilieu Dynamisch                          
        Agenda 2013 - 2040

xix In nauw overleg met woningcorporaties bepalen welke 
complexen op korte dan wel lange termijn worden 
aangepakt. 

xx Aandacht voor de verschillen tussen bestaande en 
nieuwe bewonersgroepen. 

xxi Vrije locaties: onderzoek doen naar tijdelijk gebruik. 
Bijvoorbeeld teelt van biomassa. 
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Bewonersavond 2 april 2013
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Inleiding
De toekomst van Nieuw-West ligt bij de huidige en toe-
komstige bewoners, ondernemers en bezoekers van dit 
stadsdeel. Het bestuur van het stadsdeel wilde daarom 
hen de vraag te 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 deze toekomstvisie. 
Het aanmoedigen van het gesprek over de toekomst van 
Nieuw-West was in feite het hoofddoel van het proces 
van het schrijven van de toekomstvisie.  

Het participatietraject bestond uit de volgende onderde-
len:

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 gedachtes over de toekomst 
te bundelen met de ideeën van tafelgenoten. Tijdens 
deze avond hebben de deelnemers een startpunt gege-
ven aan het proces met 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 
ingetrokken, hebben enquêtes op de markt afgenomen, 
enquêtes afgenomen bij de balies van het stadsdeel, 
enquêtes op pizzadozen verspreid en meerdere knutsel-
bijeenkomsten gehouden met kinderen in de bibliothe-
ken van Nieuw-West. Het stadsdeel stelde aan iedereen 
de vragen: “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?”, etc. We voerden het gesprek 
met behulp van beelden. Beelden van twee uitersten op 
verschillende dimensies (wonen, werken, recreatie). 

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

11 Participatie

‘de tafel van 100’  in gesprek
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Presentatie van dialoog in de 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 vertrekpun-
ten, de trends e.d.
De zomerdialoog (met 1.170 respondenten)  heeft de 
conclusies 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 
autonome ontwikkelingen al vanzelf aan het veranderen 
is. Ook hebben we een koppeling gelegd met de visies 
van de stad Amsterdam en de reeds vastgestelde themati-
sche visies van het stadsdeel over winkels, horeca, wonen, 
groen en water. 

Bijeenkomst – benoemen van locaties voor rust of reuring 
– 2 april 2013
Uit de zomerdialoog bleek dat de helft van de participan-
ten reuring en de helft rust wil in het stadsdeel. Aangezien 
niet beiden op dezelfde plek kunnen, hebben we een 
bijeenkomst georganiseerd waarin de deelnemers in drie 
groepen, Geuzenveld, Osdorp en Slotervaart, aan de hand 
van plattegronden en stickers konden aangeven op welke 
plekken ze rust dan wel reuring willen.

Tentoonstelling toekomstvisie
Als laatste onderdeel van het participatietraject van de 
toekomstvisie hebben we een tentoonstelling georgani-
seerd. De tentoonstelling was opgedeeld in drie delen. In 
het eerste deel konden bezoekers 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. De onderwerpen varieerden van wonen, 
werken, het groen en stedenbouw 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 verschillende leefstijlen die zich 
in Nieuw-West ontwikkelen: rustig, dynamisch en vrij. Op 
het filmmateriaal is te zien hoe bewoners en ondernemers 
uit het stadsdeel denken over de verschillende leefstijlen 
in de toekomst. In het derde deel van de tentoonstelling 
konden bezoekers in een tijdmachine hun wensen inspre-
ken en 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 zwembad, strand of restaurant zou moeten 
komen.

Meer informatie over het gehele participatietraject is terug 
te vinden in het Participatieverslag Toekomstvisie Nieuw-
West te vinden op www.nieuwwest.amsterdam.nl >zoek 
op ‘toekomstvisie’. 
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INTERACTIEVE TENTOONSTELLING OVER DE TOEKOMST VAN NIEUW-WEST

Toekomstbeelden Nieuw-West

1 JUNI TOT 16 AUGUSTUS

Stadsdeelkantoor Pieter Calandlaan 1

Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 / Postbus 2003 / 1000 CA Amsterdam / Telefoon 020 - 25 36 333
www.nieuwwest.amsterdam.nl

Uitnodiging tentoonstelling; vormgeving Fanny Morrien

Beelden van de tentoonstelling



Osdorperbinnenpolder
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12 Bronvermelding: 
12.1 Visenota’s  Nieuw-West  

Thematische visies
Wonen
Economische visie 
Detailhandelsvisie
Horeca - Leisure visie
Groenvisie 
Waterplan 
Sport- en sportparkenvisie 
Spelregels cultuurhistorie
Mobiliteitsaanpak Nieuw-West
Fietsnota
Kansenkaart

Gebiedsvisies & andere nota’s 
Tuinen van West
Sloterplas 
RID+ 
Workshop Nieuwe Meer
Essay Oeverlanden 

12.2 Inspiratie en documentatie 
Voor het opstellen van deze toekomstvisie werd dankbaar gebruik gemaakt van onderstaan-
de boeken, onderzoeken en rapporten:

i De groene kracht / Yttje Feddes e.a. / Uitgeverij Sun – Trancity 2011
ii Atlas Westelijke tuinsteden / Nio, Reijnsdorp en Veldhuis / Uitgever Simon Francke – 

Trancity 2008
iii Demografische en ruimtelijke analyse Nieuw-West / dRO juni 2012
iv Lange lijnen in Nieuw-West – Maurits de Hoog / stichting de Driehoek 2007
v Verleden, heden en toekomst van de Westelijke Tuinsteden – Hans Metz / Nieuw-West 

2011
vi Naoorlogse stadswijken - Tussen park en stad  - leidraad voor ruimtelijke ontwikkeling / 

Van Aalderen, De Hoop, Haitjema en Khandekar / Blauwe Kamer 2009
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Station Lelylaan
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Colofon

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

Projectleiding
Tine Sommeijer 

Projectgroep Toekomstvisie 2040 
Tine Sommeijer, Peter Hazewindus, Jan van der Vliet,     
Laurens de Heus, Jeanette van Stuijvenberg,
Jerry Sluisdom, Edwin van Dijk, Atika Bouz,                      
Gertjan Bennink (allen stadsdeel Nieuw-West)

Concept Visie  
Zeger Woudenberg (Zeger Woudenberg Landschapsarchi-
tect & Programmamanager stedelijke ontwikkeling), 
Tom van der Eng (bureauvandereng)

Kaarten  
Tom van der Eng (bureauvandereng)

Teksten en redactie
Zeger Woudenberg (Zeger Woudenberg Landschapsarchi-
tect & Programmamanager stedelijke ontwikkeling)
Julia Groenewold (stadsdeel Nieuw-West)

Schetsen Leefmilieus
Freya Ruis  (Jam, visual thinking)

Fotografie
Tom van der Eng (bureauvandereng), Fanny Morriën 
(Fanny Morriën Concept&Design), beeldbank Amsterdam,
stadsdeel Nieuw-West 

Vormgeving op basis van huisstijl Nieuw-West
Tom van der Eng (bureauvandereng)

Oplage
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Drukker
Opmeer Drukkerij bv. , Den Haag

De Toekomstvisie Nieuw-West is opgesteld in opdracht van het stadsdeelbestuur van Stadsdeel Nieuw-West, 
gemeente Amsterdam en is op 26 juni 2013 vastgesteld door de stadsdeelraad van Nieuw-West. 

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 informatie in de notitie kunnen geen rechten worden ontleend.
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