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Voorwoord

Een van de grote bewegingen uit de Ontwerp-Structuurvisie 

Amsterdam 2040 is ‘de uitrol’ van het centrumstedelijke milieu. 

De uitrol is een belangrijke ruimtelijke opgave, en wordt gezien 

als een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van leven in de stad 

en, in het verlengde daarvan, aan de economische kracht van 

de stad. Niet alleen door de gemeente Amsterdam wordt dit zo 

gezien, maar ook door bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, 

woningcorporaties en andere (particuliere) ontwikkelaars. 

Deze opgave roept ook heel veel vragen op. Stadsdeel Oost 

heeft DRO verzocht om gezamenlijk de betekenis van ‘de 

uitrol’ voor de verschillende buurten in Oost inzichtelijk te 

maken. Daarbij is de kwaliteit en eigenheid van de buurten in 

Oost uitgangspunt. 
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Javastraat 
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Centrummileus 
in Oost

Vanuit het centrum van Amsterdam breidt een milieu zich uit 

dat zich kenmerkt door een hoge mate van ‘stedelijkheid’: de 

uitrol van het zogenaamde centrumstedelijke milieu. Dit milieu 

is te vinden in dichtbebouwde en -bevolkte gebieden met een 

goed en gevarieerd voorzieningenniveau. Binnen een fijnmazig 

gemengd stratenpatroon is het een komen en gaan van 

buurtbewoners en passanten uit andere delen van de stad en 

daarbuiten. Het is een milieu dat typerend is voor het centrum 

van metropoolregio’s als Amsterdam. Het centrummilieu van de 

metropool Amsterdam vormt een aaneengesloten geheel dat 

zich langzaam uitbreidt richting de Ring A10.  

Centrumuitrol (bron: Structuurvisie Amsterdam 2040)



8

Diversiteit 

De buurten waarin sprake is van een centrummilieu verschillen 

onderling. Zoals men in Barcelona Barrio Gracias en 

Barceloneta heeft ,zo hebben wij hier bijvoorbeeld de Pijp en 

de Kinkerbuurt. Of je in de ene of in de andere buurt loopt: 

het verschil is direct merkbaar. Deze variëteit in sferen en hun 

onderlinge nabijheid draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het 

metropolitane kerngebied van Amsterdam en maakt het uniek 

in de wereld. 

Centrummilieus hebben ook veel gemeen. Ze kenmerken 

zich door kleinschaligheid, functiemenging en een divers en 

rijk aanbod van stedelijke voorzieningen. Zowel mensen uit 

de buurt als van ver daarbuiten worden er toe aangetrokken. 

Denk maar aan het Timorplein met Stayokay en Studio K waar 

mensen vanuit de hele stad en daarbuiten komen. Tegelijkertijd 

hebben buurtbewoners er een vergaderplek hebben en spelen 

buurtkinderen op het plein terwijl hun ouders op het terras 

zitten. 

Een centrummilieu is het geheel van levendige en 

aantrekkelijke plekken, die worden afgewisseld met rustige, 

kwalitatief hoogwaardige woongebieden en openbare ruimte 

van straten, pleinen en parken. Zoals het Vondelpark dat nabij 

de van Lennep- en Kinkerbuurt ligt en het Westerpark nabij de 

Haarlemmer- en de Spaarndammerbuurt.  

Aantrekkelijk woonmilieu, Oosterpark

Studio K, Timorplein
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Wonen in en nabij centrummilieus

Voor veel mensen is wonen in of nabij centrummilieus erg 

aantrekkelijk. Dat valt af te lezen aan de hoge vierkante 

meterprijzen woonoppervlakte die nog steeds stijgen. Men 

is bereid vierkante meter woonoppervlak in te leveren om 

dicht bij een aantrekkelijke mix aan voorzieningen te wonen. 

Dit is merkbaar in de stijging van de vastgoedwaarde van 

koop appartementen (zie kaarten rechts). De hoge mate van 

stedelijkheid en de afwisseling is aantrekkelijk voor op de stad 

gerichte huishoudens. Het zijn mensen die graag van culturele 

voorzieningen en horecagelegenheden gebruik maken. Dit kan 

het gemakkelijkst in die delen van de stad waar een veelheid en 

veelsoortigheid aan theaters, bioscopen, muziekpodia, ateliers, 

boekhandels, cafés en restaurants aanwezig zijn. 

Stedelijke economie en centrummilieus

Mensen die wonen in of nabij centrummilieus zijn voor het 

grootste deel werkzaam in een creatief of kennisberoep. De 

kenniseconomie gedijt op ook het best in een centrumstedelijk 

milieu. Dat geldt met name voor kleinschalige bedrijven in 

de vooral creatieve kennissfeer, maar ook grotere bedrijven 

als Vodafone kiezen voor het centrummilieu aan de zuidelijke 

IJoever. Amsterdam binnen de Ring A10 kent de hoogste 

concentraties aan creatieve bedrijven in Nederland. 

Kennisbedrijvigheid concentreert zich daar niet  alleen vanwege 
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en allerlei ondersteunende dienstverlening als kinderopvang, 

deze sectoren worden indirect gestimuleerd door de 

kenniseconomie.  

Sociaal economische voorwaarde 

De mogelijkheid tot een keuze voor een woon- en werkplek 

in of nabij een centrumstedelijk milieu is steeds meer ook een 

economische noodzaak. Centrummilieus spelen een grote rol in 

het sociaal-economische succes van de metropool Amsterdam. 

De duizenden talentvolle jongeren die jaarlijks vanuit de 

provinciale universiteitssteden naar de stad verhuizen worden 

juist hierdoor aangetrokken, en velen willen hier ook blijven 

wonen. Daarnaast trekt de regio hoogopgeleide expats aan.

Het centrumgebied en de daaromheen gelegen buurten 

profiteren even hard van de opkomst van de stedelijk 

georiënteerde economie en van de toestroom van stedelijk 

georiënteerde huishoudens. Zo zijn de gevolgen op 

straat goed zichtbaar: een snel diversifiërend, kwalitatief 

hoogwaardig voorzieningenniveau, vele door particulieren 

en kleine ontwikkelaars uitgevoerde renovaties van het 

woningbestand en een intensief gebruik van de openbare 

ruimte als interactiemilieu. Daarnaast is er een toenemende 

concentratie van (kleinschalige) creatieve en/of kennisintensieve 

bedrijvigheid. De komst van kennisintensieve bedrijvigheid 

en nieuwe bewoners betekent ook vaak een opleving van Middenweg, Watergraafsmeer

de (traditionele) agglomeratievoordelen, maar vooral omdat 

deze plekken bij uitstek de plekken zijn waar veelzijdige 

en veelsoortige contacten plaatsvinden. Deze contacten 

zorgen voor nieuwe ideeën, innovatie en voor een snelle 

kennisverspreiding via direct contact op de vele ‘stedelijke 

plekken’ . 

Wonen en werken

Woon- en werkplekken in de stad overlappen elkaar. Interessant 

is dat drie van de vier kenniswerkers die in Amsterdam 

wonen, ook in deze stad werken en dat meer dan de helft 

van de Amsterdamse beroepsbevolking in de (creatieve) 

kenniseconomie werkt.  Daarnaast zijn er nog mensen die 

werkzaam zijn in de toeleveringsbedrijven, de horecasector 
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de lokale bedrijvigheid. Dan gaat het vooral om bedrijfjes 

in de ondersteunende dienstensector, de horeca en 

toeleveringsbedrijven.  Dit is zichtbaar in het succes van 

stadsstraten waar naast nieuwe horeca en speciaalzaken ook 

nog veel lokale bedrijvigheid is gevestigd zoals in de Van 

Woustraat, Linnaeusstraat en Spaardammerstraat.

Een stad van iedereen

Maar jagen we op deze manier niet de mensen weg die 

geen geld hebben om dure woningen te betalen? Is het 

niet een wel heel elitair verhaal? Doordat Amsterdam een 

ruime voorraad sociale huurwoningen heeft is het gevaar van 

verdringing ten gevolge van de uitbreiding van het stedelijke 

centrummilieu hier relatief. Zeker in vergelijking met de 

centrummilieus van Barcelona, London of Parijs waar amper 

een sociale woningvoorraad is waardoor mensen met lagere en 

middeninkomens de stad moeten verlaten. 

In alle stadsdelen waar sprake is van een centrummilieu bestaat 

minimaal een derde van de woningvoorraad of meer uit sociale 

woningen. Met deze ruime sociale woningvoorraad blijft 

Amsterdam een stad voor iedereen. Natuurlijk is het zo dat 

het aantal sociale huurwoningen in een centrummilieu relatief 

minder is dan in de stadsdelen waar niet of nauwelijks sprake is 

van een centrummilieu. Maar er is in deze stadsdelen dus vaak 

meer menging van verschillende inkomensgroepen. Daarom 

kenmerken de Pijp en de Staatsliedenbuurt zich nog steeds 

Hogeweg, Watergraafsmeer 

Javastraat, Indischebuurt 
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door een rijke bevolkingsmix, ook na een ruim 25 jaar durend 

gentrification-proces.

De gemeente heeft verschillende instrumenten om er voor te 

zorgen dat de woningvoorraad in evenwicht blijft of komt. Zoals  

de dertig-proecnt-eis voor goedkope woningen bij nieuwbouw,  

de quota bij verkoop van sociale huurwoningen en het al dan 

niet toekennen van splitsingsvergunningen. Daarnaast zorgt de 

wettelijke woonbescherming ervoor dat mensen niet verplicht 

kunnen worden te verhuizen naar andere gebieden dan hun 

eigen buurt. 

Schouwen

Niet alle buurten rond of zelfs binnen het centrumgebied 

hebben te maken met de uitrol van het centrummilieu. 

In de oostelijke eilanden Kattenburg en Wittenburg is 

bijvoorbeeld geen sprake is van een centrummilieu. Uit 

onderzoek blijkt dat de uitrol zich voordoet in buurten waar 

(I) de stedenbouwkundige structuur functiemenging mogelijk 

maakt, waar (II) mooie rustige woonmilieus om de hoek van 

stadstraten liggen, en waar (III) sprake is van aantrekkelijke of 

zich onderscheidende openbare ruimte. 

In deze wetenschap is het mogelijk uitspraken te doen over 

mogelijke ‘uitrol’gebieden in Oost. Welke plekken in Oost 

voldoen aan deze kenmerken? En op welke plekken zijn 

deze condities in potentie aanwezig? Waarom ‘zakt’ de 1ste 

Oosterparkstraat ‘weg’? Wat zijn de redenen voor het succes 

van het Kastanjeplein? Heeft de Transvaalbuurt de potentie 

Ruimte voor de verschillende inwoners van Oost

Pakhuis de Zwijger, Oostelijk Havengebied
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uit te groeien tot een succesvol woon- en werkgebied? Ligt 

Oostpoort wel genoeg ‘om de hoek’ ? Kunnen de kansen 

die het Science Park biedt niet versneld en maximaal benut 

worden door het gebied op de juiste manier aan te takken 

op het bestaand stedelijk weefsel? En hoe moet dat dan? Kan 

het Flevopark een niet nog prominentere rol gaan vervullen 

voor bewoners, werkenden en bezoekers van elders? Worden 

de potenties van de ‘stadstraat’ Javastraat wel volledig 

waargemaakt? En bovenal: hoe kunnen de potenties van 

de verschillende  buurt worden versterkt en hun eigenheid 

bewaard? Deze vragen zijn door middel van ‘schouwen’ te 

beantwoorden. Tijdens de schouw bezoeken experts van 

verschillende disciplines een gebied om ter plekke de potenties 

als centrummilieu en de maatregelen die daartoe genomen 

moeten worden ‘uit te onderhandelen’. Het verrassende van 

schouwen is dat sommige resultaten onvoorzien zijn. Het levert 

verrassende inzichten op. 

Een stadsdeel onder invloed van de uitrol: het op een 

schouwende manier daar naar kijken is een uitdagende, soms 

moeilijke, maar wel een noodzakelijke opgave teneinde de 

woon- en werkkwaliteiten van het stadsdeel te optimaliseren, 

de eigenheid te versterken en daarmee de concurrentiepositie 

van Amsterdam te verstevigen, de dus de stad als 

emancipatiemachine te laten functioneren. 

Weesperzijde en Amstel, Oost

Park Frankendael in de Winter, Watergraafsmeer
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Centrummilieus 
Oost in kaart

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een aantal kaarten 

ingegaan op de uitrol van het centrummilieu in Amsterdam 

Oost. 
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Functies
De aanwezigheid van een gevarieerd aanbod van functies en 

voorzieningen is één van de kenmerken van een centrummilieu.

Kaart 1: Functiekaart 
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Kwaliteit Openbare Ruimte
De aanwezigheid van kwalitatief goede openbare ruimte 

is belangrijk voor het centrummilieu. De nabijheid en 

toegankelijkheid van kwalitatief goede parken en water kan 

hierbij een rol spelen.
Kaart 2: Parken en Water in en rond Oost  
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Vastgoedwaarde
Waardestijging van het vastgoed is geen doel zich, maar een 

indicatie dat betreffende buurten zeer gewild zijn, anders 

gezegd, het aanbod is kleiner dan de vraag.  Er zijn meer 

invloeden op de vastgoedwaarde stijging dan alleen het 
Kaart 3: Vastgoedwaarde 

centrummilieu. Zo is ook de ontwikkeling van IJburg op de 

kaart te zien.
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Centrummilieu tot nu toe
Een interpretatie van het centrummilieu in Amsterdam is in de 

onderstaande kaart weergegeven. 

Kaart 4: Centrummilieu 
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Stadsstraten
Het centrummileu rolt vaak uit langs stadsstraten. Stadstraten 

geleiden het verkeer, maar zijn ook plekken waar men elkaar 

ontmoet. Overtoom en het noordelijk deel van de Middenweg 

zijn daarvan prachtige voorbeelden. 

Kaart 5: Stadsstraten Amsterdam  

De stadsstraten zijn de ruggengraat van centrummilieus, ze 

verbinden de verschillende stukken centrummilieu aan elkaar 

en vormen de noodzakelijke schakel tussen de ‘levendige’ stad 

en een rustig woonmilieu.
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Stadsstraten
De stadstraten in Oost zijn onderling niet verbonden. Dit geldt 

ook voor de verbinding met stadstraten en de binnenstad.  

Kaart 6: Stadsstraten Oost 
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Verschillende types centrummilieu
In Oost is het aanwezige centrummilieu verschillend van 

karakter.  Zo zijn bijvoorbeeld, de Weesperzijdestrook, 

de Indischebuurt en  de wijken rond de Middenweg allen 

Kaart 7: Verschillende centrummilieus Oost 

‘centrummilieu’ maar zijn er onderling grote verschillen in vorm, 

beeld en ervaring van de wijken. 
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Transformatiegebieden?
Tussen de stukken stad, die getransformeerd zijn tot 

centrummilieu, liggen ook stukken stad die (nog) niet 

getransformeerd zijn. Hiertoe behoren stukken stad die dicht 

tegen het bestaande centrummilieu aanliggen. Dit zijn delen 

van wijken die mogelijk in de toekomst 

tot centrummilieu kunnen transformeren. In onderstaande kaart 

zijn deze stukken in lichtrood ingekleurd. 

Kaart 8: Centrummilieu versus geen centrummilieu inOost 
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Potentieel centrum milieu
In de onderstaande kaart zijn de mogelijke transformatie 

gebieden nogmaals weergegeven. Wat zijn de kenmerken en 

potentie van deze gebieden?

Kaart 9:  Geen centrummilieu in Oost

Transvaal

Indische buurt

Oosterparkbuurt

Middenmeer

Dapperbuurt

Oostelijkhavengebied

Weesperzijde

Westzijde 
Amstelstation

Legenda

Transformatie gebied

Trein

Metro

Tram
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Functies
In de functiekaart is te zien dat in een aantal van de mogelijke 

transformatie gebieden al veel verschillende functies aanwezig 

zijn. 

Kaart 2: Functiekaart Oost   

 bedrijven

 detailhandel

 horeca

 kantoren

 maatschappelijk

 overheid

 parkeren en openbaar vervoer

 vrijetijd

Legenda

Stadsdeel Oost

FUNCTIES
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Verbindingen tussen centrummilieus, straten en buur-
ten
Het centrummilieu in Oost kenmerkt zich dus door 

fragmentatie. Opvallend is verder dat er geen onderlinge 

verbindingen. Door verbindingen (fysiek / functioneel) te 
Kaart 11: Ontbrekende verbindingen tussen stadsstraten en 

centrummilieus 

leggen wordt meer uitwisseling, sociaal en economisch 

mogelijk. In de onderstaande kaart is aangegeven via welke 

potentiële stadstraten deze verbindingen onder andere 

gemaakt zouden kunnen worden.
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Grote projecten
In Oost wordt gewerkt aan meerdere grote projecten die 

invloed kunnen hebben op het uitbreidende centrummilieu. Er 

komen nieuwe voorzieningen, nieuwe bewoners, bezoekers en 

werkenden: de aantrekkingskracht van Oost wordt vergroot. 

In onderstaande kaart zijn de belangrijkste grote projecten 

weergegeven. De bestaande stadstraten en ontbrekende 

verbindingen tussen bestaande centrummileus en projecten zijn 

ook weergegeven in de kaart. 

Kaart 12: MIssinglinks.stadsstraten en grote projecten in Oost  
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Mogelijke transformatiegebieden, ontbrekende ver-
bindingen en grote projecten
In de onderstaande kaart zijn de gebieden die nog niet 

getransformeerd zijn weergegeven samen met de potentiële 

stadsstraten, parken,water en de grote projecten. De grote 
Kaart 13: MIssinglinks en grote projecten

projecten kunnen zorgen voor extra doorbloeding van 

potentiele stadstraten zoals de Molukkenstraat dicht bij 

Sciencepark. 
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Centrummilieu en ontbrekende verbindingen
De ontbrekende verbindingen in het centrummilieu in 

Oost liggen verspreid tussen de in verschillende wijken. De 

aanwezigheid van een diversiteit aan wijken is één van de 

belangrijktste onderscheidende kenmerken en kracht van Oost.

De kunst is de verschillende wijken, centrummilieus en 

potentiële centrummilieus met elkaar te verbinden zowel fysiek 

als in programma terwijl tegelijkertijd de eigenheid behouden 

blijft.   

Kaart 14: Kansvolle gebieden en de omgeving  
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Resumerend:
In de onderstaande kaart zijn nogmaals indictatief de 

bestaande centrummilieus in Oost weergegeven.

Kaart 15: Bestaande situatie intepreatie centrummilieu Oost  2010
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Toekomstig situatie?
In de onderstaande kaart is weergeven hoe het centrummilieu 

aan de Oostkant van de stad er over 5, 10 of 15 jaar uit zou 

kunnen zien. 
Kaart 16: Mogelijk toekomstig centrummilieu 2010

(Op deze kaart is de uitbreiding van het centrummilieu in 

andere delen van de stad niet weegegeven)
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Conclusie en vervolg: de Schouw 
Stadsdeel Oost als eilandenrijk. Deze omschrijving wordt 

gezien als één van de belangrijkste kwaliteiten van stadsdeel 

Oost. De wijken (buurtcombinaties) in dit stadsdeel hebben een 

verschillende fysieke verschijningsvorm (stedenbouwkundige 

opbouw) met soms verschillende sociaal-economische 

profielen. Met deze diversiteit onderscheidt Oost zich van 

andere stadsdelen die stedenbouwkundig meer uniform 

en in veel gevallen ook qua sociaal-economisch profiel veel 

homogener zijn. De uitrol van het centrummilieu is een 

gestage ontwikkeling die direct en indirect dit ‘eilandenrijk’ 

beïnvloedt. Deze uitrol biedt kansen het eilandenrijk enerzijds 

te versterken, anderzijds de ‘ijle zones’ er tussen tot leven te 

wekken.

Middels een ‘schouw’ gaan we op zoek (I) naar de ruimtelijke 

condities in het stadsdeel die de uitrol bepalen, (II) naar de 

aanwezige potenties om die condities ‘wakker te kussen’, en 

(III) naar de ruimtelijke omstandigheden waarvoor de uitrol 

ongeschikt is. De schouw is een ‘workshop ter plekke’, waar 

vanuit verschillende perspectieven van de verschillende 

‘schouwers’ kwaliteiten, potenties en omstandigheden 

tot op het kleinste schaalniveau worden besproken en 

‘uitonderhandeld’. Die verschillende schouwers zijn 

planologen (wonen, werken, verkeer, vrijetijd, demografie), 

stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers, bestuurders 

en (mogelijk) externe ontwikkelaars. Een groep moet om 

praktische redenen uit niet meer dan tien deelnemers bestaan. 

Eventueel worden er meerdere schouwen georganiseerd. 

De ervaring leert inmiddels dat een schouw snelle, verassende 

en onvoorziene resultaten oplevert! Die resultaten kunnen 

van achter het bureau niet worden bedacht. Een ander 

positief effect van de schouw is dat er gekeken wordt 

vanuit de gebiedseigen kwaliteiten van de plek: voor welke 

ontwikkeling biedt deze plek de meeste kansen! Daarmee 

wordt gebiedsontwikkeling op basis van plaatseigen potenties 

gegarandeerd en sjabloondenken en stempelstedenbouw 

voorkomen. Daarmee blijft het ‘eilandenrijk’ intact en wordt het 

versterkt. 

De aantrekkelijkheid van steden, wijken en buurten is 

maatgevender dan ooit. Ten tijde van globalisering, waarin 

het als het ware mogelijk is op de Noordpool in te pluggen, 

moeten afzonderlijke plekken hun specifieke kwaliteiten 

uitmunten. In tijden van krimp waarin de woningmarkt van 

aanbodsmarkt tot vraagmarkt wordt, is de kwaliteit van de 

woonomgeving doorslaggevend. In een economie waarin 

de aantrekkelijkheid van plekken voor werknemers, de 

belangrijkste vestigingsfactor voor bedrijven is geworden, moet 

de buurt verlokkelijk zijn. Kortom, elke stoeptegel doet ertoe.  
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Eilandenrijk van Oost
In de onderstaande kaart zijn de verschillende ‘eilanden’ 

waaruit Oost bestaat schematisch weergegeven. 

Kaart 17: Eilandenrijk van Oost 




