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Buitenveldert-Zuidas

1.Gebiedsagenda/inleiding
Voor u ligt de gebiedsagenda van Buitenveldert-Zuidas. De gebiedsagenda bevat de belangrijkste 
opgaven van het gebied op basis van gebiedsanalyses, specifieke gebiedskennis en bestuurlijke
ambities. De gebiedsagenda is het document dat op basis van gezamenlijkheid de specifieke ambities 
en doelen van het gebied in beeld brengt en prioriteiten stelt. Zij belicht kansen en bedreigingen die 
zich afspelen binnen het gebied, waarbij diverse schaalniveaus kunnen worden onderscheiden (plein, 
buurt, wijk, gebied en stad). De agenda heeft een meerjarig perspectief.

2.Samenvatting
Het gebied Buitenveldert-Zuidas kent voor de periode 2016-2019 de volgende gebiedsspecifieke 
strategische doelstellingen:

1. Betere afstemming vraag en aanbod van huisvesting en voorzieningen passend bij 

ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling

2. Betere samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas en meer verbinding tussen huidige en nieuwe 

bewoners

3. Langer en prettiger zelfstandig wonen en leven met behoud van autonomie van ouderen in 

Buitenveldert

4. Beter recreatief gebruik en benutten kansen van het vele openbare groen en water

5. Veiligere en aantrekkelijkere verkeersroutes voor fietsers en voetgangers en betere 

doorstroming en bereikbaarheid
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3.Gebiedsbeschrijving
Buitenveldert is gebouwd in de jaren ‘60 als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van 
Van Eesteren. Het gebied heeft een stedenbouwkundige opzet als tuinstad met strokenbouw en veel 
openbare ruimte. De woningvoorraad is gemengd met  koop- en huurwoningen. Er is veel groen: het 
Amstelpark, Gijsbrecht van Aemstelpark en het Amsterdamse Bos. Een ecolint verbindt het 
Amsterdamse Bos vanaf de Ringvaart in de Haarlemmermeer tot aan de Amstel aan de oostzijde en 
heeft een bijzondere ecologische functie. De meeste (grotere) voorzieningen zijn geconcentreerd 
rond het Gelderlandplein. Daarnaast zijn er meerdere buurtwinkelcentra. Er zijn relatief veel 
verenigingen en sportclubs. Er is een grote Joodse gemeenschap en een grote expat-gemeenschap.
De Zuidas wordt ontwikkeld tot een internationaal woon-, leef- en werkgebied. Het is nu nog vooral 
een werkgebied met een beperkt aantal bewoners (ruim 1000), waarvan 76% van buiten Amsterdam 
afkomstig. De komende jaren groeit het aantal bewoners. De menging van functies zorgt ervoor dat 
Zuidas de potentie heeft uit te groeien tot het tweede centrum van Amsterdam met station 
Amsterdam Zuid als tweede treinstation van Amsterdam.

Ontwikkelperspectief
Het gebied is in trek bij ouderen, ook omdat er veel woonvoorzieningen voor ouderen zijn. Ruim een 
kwart van de bewoners is ouder dan 65 jaar, maar langzamerhand stromen er ook weer gezinnen in. 
De bevolkingssamenstelling van Buitenveldert verandert de komende jaren. Er is instroom van 
gezinnen met jonge kinderen, ‘nieuwe Nederlanders’ en studenten. Voor studenten wordt 
huisvesting gerealiseerd: een ontwikkeling die de komende jaren zal aanhouden. Dat biedt kansen  
voor ondernemers en vraagt ook om aanpassing en uitbreiding van (bestaande) voorzieningen.
Buitenveldert is stedenbouwkundig ruim opgezet. Dat schept ruimte die ook uitdagingen met zich 
meebrengt. De afstanden zijn groot, voor sommigen leidt dat tot problemen om ergens te komen.

De toename van bewoners, werkenden en bezoekers naar Zuidas creëert meer vraag naar 
commerciële voorzieningen, fietsparkeer-, onderwijs-, kinderopvang-, zorg-, en sportvoorzieningen in 
Zuidas en omgeving. Dit biedt kansen, ook voor bewoners en ondernemers in de aangrenzende 
buurten, maar zorgt ook voor een toenemende druk op de openbare ruimte en de weg- en 
parkeercapaciteit in Buitenveldert- Zuidas. 
Door de bewonerssamenstelling van Buitenveldert- Zuidas goed te monitoren kan er tijdig 
geanticipeerd worden op de behoefte aan voorzieningen van de bewoners. 

De komende jaren domineren in Zuidas de vele bouwprojecten. Naast woningen en kantoren vindt 
ook de bouw van Zuidasdok plaats: de verbreding van vijf naar zes rijbanen, ondertunneling van de 
A10 en de capaciteitsvergroting en verbetering van station Amsterdam Zuid. Zuidas(dok) zorgt voor 
dynamiek, maar ook voor overlast.

4.Opgave van het gebied
In dit hoofdstuk wordt de opgave van het gebied in beeld gebracht en beschreven vanuit drie 
invalshoeken: de gebiedsanalyse, de uitkomsten van de participatie-activiteiten en de bestuurlijke 
prioriteiten.

4.1.Gebiedsanalyse
Het gebied wordt gekenmerkt door diverse woningtypen. Buitenveldert-Oost kent relatief veel 
huurwoningen in het middensegment en Zuidas relatief veel koopwoningen. De waardering voor 
woningen in Buitenveldert en Zuidas is bovengemiddeld. De bevolkingssamenstelling in het gebied
verandert de komende jaren. 

Alleen al in Zuidas zullen er in vijf jaar 3.000 woningen gebouwd worden, waaronder 
studentenwoningen, huur- en goedkope woningen. 
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Het aandeel van ouderen zal naar verwachting hoog blijven, maar er zullen ook meer gezinnen met 
jonge kinderen en studenten komen wonen, veelal met een internationale achtergrond.

Het Gelderlandplein is beoordeeld als één van de beste winkelgebieden van Amsterdam. In de rest 
van Buitenveldert zijn relatief weinig winkels voor de dagelijkse boodschappen. Zuidas is nu nog een 
werkgebied met vooral grote bedrijven in de financiële en zakelijke dienstverlening. 

De sociaaleconomische positie van bewoners is gemiddeld genomen gunstig. Meer dan een kwart 
van de bewoners in Buitenveldert is 65-plus en in Zuidas is dat 15%. In het hele gebied wonen meer 
70-plussers dan elders in de stad. Ondanks het hoge percentage ouderen is de gezondheid van de 
inwoners over het algemeen rond het gemiddelde van Amsterdam. Door het wegvallen van sociale 
voorzieningen en OV-verbindingen kan bij ouderen in Buitenveldert eenzaamheid ontstaan. Ook 
wordt verborgen armoede vermoed bij deze groep. 

In het gebied woont relatief weinig jeugd. Het aantal 4-7 jarigen is klein, maar stijgt de komende 
jaren het sterkst, ook de groep tot 17 jaar zal flink toenemen. Enkele joodse en internationale 
scholen vervullen een regionale functie in het gebied. Daarnaast is de Vrije Universiteit een grote 
academische onderwijsinstelling in de buurt. Aandachtspunt is het toenemende alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren. In Buitenveldert-Oost worden jongeren vaker dan gemiddeld 
behandeld voor psychische problemen.

Het gebied wordt op leefbaarheid bovengemiddeld en op veiligheid gemiddeld beoordeeld. Toch 
geven hulpverleners in Buitenveldert aan zich niet volledig in de cijfers te herkennen. Bewoners zijn 
bang om ’s avonds alleen over straat te gaan en voor babbeltrucs aan de deur. De politie ontvangt
veel aangiftes van oplichting. In Buitenveldert-Oost staan bewoners minder positief tegenover 
omgangsvormen met buren dan het Amsterdams gemiddelde. Rondom Goudestein in Buitenveldert-
West zijn daarentegen een aantal jonge gezinnen gekomen die veel buurtinitiatieven organiseren 
met positief gevolg voor het buurtcontact.

Bewoners van het gebied zijn tevreden over het groen en de staat van de openbare ruimte. In het 
gebied zijn enkele onveilige fietsroutes, onder meer bij scholen. De ontwikkeling van Zuidas leidt tot 
een groeiende druk op de openbare ruimte in Zuidas en omgeving, met soms negatief effect op de 
verkeersveiligheid en doorstroming. Aandachtspunt in Zuidas is het beperkte aanbod van groen, 
speel- en parkeervoorzieningen.

4.2.Prioriteiten van bewoners, ondernemers en professionals uit het gebied: 
In deze paragraaf staat een samenvatting van de prioriteiten zoals deze zijn aangedragen door 
bewoners, ondernemers en professionals uit het gebied. 

Bewoners, wonen en voorzieningen
Bewoners, ondernemers en partners ervaren Buitenveldert en Zuidas nog als twee gescheiden 
wijken. Speciale aandacht vragen bewoners van de Prinses Irene buurt, omdat zij het gevoel hebben 
tot geen van beide wijken te behoren. 
Het kleinschalige groene woonmilieu van Buitenveldert wordt door de bewoners zeer gewaardeerd. 
Toch worden ook kansen gezien voor meer activiteiten bijvoorbeeld voor jeugd en jongeren, zonder 
daarmee het grootschalige centrummilieu van Zuidas naar Buitenveldert door te trekken. De 
introductie van studentenhuisvesting wordt gezien als kans voor meer levendigheid: dit is een groep
die draagvlak voor activiteiten kan geven. 

De woningbouw in Zuidas bestaat op dit moment vooral uit de luxe koop- en huurappartementen. 
Een grotere differentiatie - ook woningen voor minder kapitaalkrachtige bewoners – is gewenst. 
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De bouw van het studentenwoningencomplex wordt in dat verband als een aanwinst gezien.
Toename van nieuwe inwoners en instroom van jonge gezinnen en studenten - vaak met een 
internationale achtergrond – creëert  een andere vraag naar gebruik van de openbare ruimte en van 
voorzieningen. Bewoners die er nu wonen missen in Zuidas laagdrempelige voorzieningen voor 
dagelijkse levensbehoeften en - voorzieningen ( supermarkt, food, medisch, postkantoor). Ook 
missen zij levendigheid in de avonden en het weekend.

Sociale samenhang wijken en aansluiting tussen huidige en nieuwe bewoners
Men vindt het van belang dat er een goede aansluiting bestaat tussen nieuwe bewoners en huidige 
bewoners in Buitenveldert, dat er goed contact ontstaat tussen bewoners in Zuidas onderling en 
tussen mensen in Buitenveldert en Zuidas. Studenten kunnen hier mogelijk een rol in spelen. 
Het aantal bewoners in Zuidas neemt toe, maar er is nog geen bewonersorganisatie. Bij participatie 
moet rekening worden gehouden met het internationale karakter van de bewoners van Zuidas. De 
communicatie via social media in Zuidas gaat vaak over de events in de RAI, maar ook bekende 
bedrijven, start-ups en de VU komen ter sprake.

Zelfredzaamheid en veiligheid
Bij het ouder worden is een vitaal sociaal netwerk belangrijk. Bewoners en instellingen zoeken samen 
naar mogelijkheden om oudere bewoners betrokken te houden. De Algemene Hulpdienst 
Buitenveldert, BUUV en Seniorenstudent kunnen helpen om naar activiteiten in de buurt te komen. 
Welzijns- en zorgwerkers constateren toenemende verborgen armoede in Buitenveldert. Voor deze 
groep zijn nog niet altijd passende voorzieningen aanwezig. Ook maken zij zich zorgen om de 
groeiende groep eenpersoonshuishoudens waarvan ook nog een deel met beginnend 
geheugenverlies kampt. De samenwerkende partners zorg- en welzijn zoeken naar mogelijkheden 
om signalen uit huisbezoeken en informele contacten uit de buurt ergens te beleggen en opvolging 
te organiseren. Belangrijk is om hierbij na te denken over ouderen die digitaal niet zo sterk vaardig 
zijn. 
Door het langer zelfstandig wonen van ouderen, is men vaker op thuiszorg aangewezen. Ouderen 
geven aan zich soms onveilig te voelen omdat niet altijd duidelijk is welke verzorger op welk tijdstip
komt. Ook wordt een steeds groter beroep op vrijwilligers gedaan. De begeleiding van vrijwilligers 
kan worden versterkt. 

Groen en water
Het vele groen en de parken in Buitenveldert stimuleert veel bewoners om initiatieven te nemen, 
bijvoorbeeld om moestuinen te realiseren. Dat betreft vooral in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Wel 
vragen de gebruikers van het park aandacht voor ontbrekende bewegwijzering, waardoor de overlast 
van fietsers en scooters in de hand wordt gewerkt. Ook zijn er bewoners die zich zorgen maken over 
toenemende geluidsoverlast nu er ook in de parken in Buitenveldert en in het Amsterdamse Bos 
vaker evenementen en festivals gehouden worden.

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid
Bereikbaarheid van de wijk met openbaar vervoer is voor veel oudere bewoners een knelpunt. Dit 
geldt voor verplaatsing binnen de wijk, maar voor bijvoorbeeld bioscoop- of theaterbezoek buiten de 
wijk. Ook vragen bewoners aandacht voor de bereikbaarheid van Buitenveldert per fiets van en naar 
het centrum. Fietsende bewoners ervaren – vooral ’s avonds – onprettige en onveilige knelpunten in 
de fietsroutes. 
Verkeersveiligheid is een terugkerend aandachtspunt. De doorgaande autoroutes die het gebied 
doorkruisen leveren gevaarlijke situaties op bij hard rijden. Ook een punt van zorg zijn de vele 
scholieren en studenten die zich door het gebied per fiets of lopend verplaatsen. Op sommige 
plekken is sprake van parkeeroverlast: bijvoorbeeld bij evenementen en bij sportvoorzieningen met 
groeiende aantallen leden die met de auto komen. Ook wordt de overlast van geparkeerde fietsen bij 
de stations genoemd. 
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4.3.Bestuurlijke prioriteiten in/voor het gebied 

Uit de gebiedsanalyse en de inbreng van bewoners en ondernemers komen vijf overkoepelende 
thema’s naar voren die specifiek zijn voor het gebied Buitenveldert-Zuidas: 
- Door de snel veranderende bevolkingssamenstelling ontstaat een veranderende vraag naar 

huisvesting en voorzieningen
- Er is een wens naar meer samenhang en sociale cohesie in de buurt en tussen wijken onderling; 
- De zelfredzaamheid van de grote groep ouderen is een zorg
- Verbinding tussen parken, wijkgroen en water en het toenemende gebruik ervan
- Congestie in en rond Zuidas(dok) neemt toe waardoor verkeersveiligheid en bereikbaarheid 

aandacht vergen
Deze vijf thema’s hebben een relatie met de volgende bestuurlijke prioriteiten in het coalitieakkoord 
en het bestuursakkoord Zuid. 
Bewoners, wonen en voorzieningen
In Buitenveldert wordt in de nabije toekomst een aantal grote complexen getransformeerd, Zuidas is 
een ontwikkelgebied. Er komt ‘Woningbouw op gang’ en zo doorstroming gestimuleerd. Zowel het 
college als stadsdeel Zuid zetten zich in voor een groter aanbod op betaalbare huurwoningen voor de 
middeninkomens. Het stadsdeel wil vooral ook studenten ruimte geven voor het vinden van een 
woning.
Door de groei van het aantal bewoners zal de vraag naar maatschappelijke voorzieningen ook 
toenemen. Het college vindt met ‘Ieder kind de beste kansen’ dat leerlingen en onderwijspersoneel 
goede huisvesting verdienen en het stadsdeel wil zorgen voor voldoende ruimte voor kinderen en 
ouders om een school in de buurt te kiezen. In dit gebied met privéscholen en een groeiend aandeel 
bewoners van een andere herkomst past de doelstelling van het college tweetalig openbaar 
onderwijs en gemengde scholen te realiseren. Het bevorderen van buiten- en naschoolse activiteiten 
en veilige schoolplekken en schoolroutes zijn doelstellingen van het stadsdeelbestuur. Dit gebied met 
een hoog aandeel bedrijven, kennisinstellingen en scholen biedt kansen voor “Meer banen, minder 
armoede” voor jongeren en studenten, bijvoorbeeld in de vorm van stageplekken, maar ook voor 
cultuureducatie, een andere doelstelling van zowel het college als het stadsdeelbestuur.

Sociale samenhang wijken en aansluiting tussen huidige en nieuwe bewoners
Elkaar ontmoeten gebeurt op aantrekkelijke plaatsen en plekken waar activiteiten plaatsvinden. 
Daarvoor biedt het stadsdeel ruimte in de Huizen van de Wijk, maar niet alleen. Het stadsdeel zet 
sterk in op kunst en sport in de openbare ruimte en stimuleert kleinschalige initiatieven van 
bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Bij ontwikkelingen en activiteiten wil het 
stadsdeel bestaande, nieuwe en internationale netwerken van bewoners en ondernemers betrekken. 

Zelfredzaamheid en veiligheid 
In een gebied met een hoog aandeel ouderen staan we voor de moeilijke taak ‘Zorg voor 
Amsterdammers die het nodig hebben’ goed vorm te geven. Om het langer zelfstandig wonen van 
ouderen te stimuleren verbindt stadsdeel Zuid vrijwilligers met professionals, stimuleert het 
initiatieven uit de samenleving, zoals stadsdorpen en mantelzorgers, en neemt het maatregelen om 
de eenzaamheid onder deze groep terug te dringen. Het stadsdeel geeft bijzondere aandacht aan 
senioren in verband met de veiligheid in huis en op straat.

Groen en water
Het college wil inzetten op extra groenstroken, groene lopers en het creëren van een openbare 
ruimte die uitdaagt tot bewegen. 

Het stadsdeelbestuur richt zich op het op peil houden van  onderhoud van openbare groen en parken 
en voor het toegankelijk maken ervan voor mindervaliden. Ook stimuleert het stadsdeel 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oK-WTslyfoaAFM&tbnid=YXg21rbhM_zTsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zuidelijkijoever.nl/main.asp?wpl_id=224&ei=pLBgU4KMDpDItAaZhoGYDg&bvm=bv.65636070,d.Yms&psig=AFQjCNH56KyHvFjNMc9QRxCXCT66qyiMDQ&ust=13989319565568


  Gemeente

  Amsterdam gebiedsagenda 2016-2019

bewonersinitiatieven en medebeheer op het gebied van schoon en groen en steunt het activiteiten 
van de Natuur- en Milieuteams.

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid
Een goede doorstroming en de veiligheid van weggebruikers - vooral fietsers- is een speerpunt van 
het college in ‘Stad in beweging’. Zowel het college als het stadsdeelbestuur zetten in op ruime en 
vrijliggende fietspaden. 

5.Strategische doelstellingen voor Buitenveldert-Zuidas

1. Betere afstemming vraag en aanbod van huisvesting en voorzieningen passend bij 

ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling

In zowel Buitenveldert als Zuidas zal de bevolking de komende jaren toenemen en van samenstelling 
veranderen. Zuidas ontwikkelt zich tot internationale centrumlocatie met stedelijke hoogbouw waar 
steeds meer gewoond gaat worden. Buitenveldert is een ruim opgezet woongebied met laag- en 
middelhoogbouw en veel groen. Daar zullen steeds meer gezinnen komen wonen en blijven ouderen 
langer zelfstandig wonen. Buitenveldert kent een aantal ontwikkellocaties waar de komende jaren 
middels transformaties, gecombineerd met kleinschalige uitbreiding ingespeeld wordt op de 
veranderende bevolkingssamenstelling en vraag uit het gebied. De Elisabeth Otter Knol locatie is in 
ontwikkeling, aan De Klencke worden meerdere gebouwen  getransformeerd en er vinden 
gesprekken plaats over de Vreugdehof.

Meer samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas is wenselijk: betere fijnmazige verbindingen en 
grotere stedenbouwkundige cohesie, meer diversiteit van bevolkingsgroepen en differentiatie van 
het woningenaanbod, meer woningen in Zuidas en meer werkruimte in Buitenveldert, en een 
gevarieerder en passender aanbod van maatschappelijke, commerciële, culturele, sportieve en 
recreatieve voorzieningen.

Gezien de groeiende en veranderende bevolkingssamenstelling in het gebied is het van belang de 
ontwikkelingen intensief te monitoren en fysieke verbindingen, huisvesting, werkplekken en 
voorzieningen te realiseren die aansluiten bij de behoeften van de bewoners en gebruikers. 

2. Betere samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas en meer verbinding tussen huidige en 

nieuwe bewoners

De wijken Buitenveldert en Zuidas worden door bewoners, ondernemers en gebruikers als twee 
verschillende gebieden ervaren. Er is behoefte aan een goede aansluiting tussen bestaande en 
nieuwe bewoners en aan goed onderling contact. In Buitenveldert maakt men zich zorgen om 
aantasting van de bestaande, broze sociale cohesie door nieuwe instroom van bewoners. In Zuidas 
beginnen de nieuwe bewoners zich te organiseren om te participeren in toekomstige ontwikkelingen 
van de wijk.

De bewoners van Buitenveldert hebben veel waardering voor het kleinschalige groene woonkarakter 
van hun wijk. Zij geven aan dat er behoefte is aan activiteiten voor de jeugd. Nieuwe initiatieven 
moeten wel een buurtgericht karakter hebben en aansluiten bij het rustige woonmilieu van de 
buurten. Inwoners van Zuidas kiezen juist voor hun wijk om het metropolitane karakter en de 
bereikbaarheid. In beide wijken ziet men kans voor meer levendigheid in de openbare ruimte. 

Het is van belang dat het onderlinge contact en de sociale cohesie behouden blijft en versterkt 
wordt. Kansen voor meer levendigheid en verbinding liggen bijvoorbeeld bij de komst van studenten 
in Zuidas en Buitenveldert. Ook het Huis van de Wijk kan een rol spelen. Netwerken van (nieuwe) 
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bewoners, ondernemers en partners zijn een belangrijke ‘drager’ van nieuwe initiatieven. Het is 
daarom belangrijk om die te stimuleren en faciliteren. Daarbij moet rekening worden gehouden met 
de internationale achtergrond van nieuwe bewoners.

3. Langer en prettiger zelfstandig wonen en leven met behoud van autonomie van ouderen in 
Buitenveldert

In Buitenveldert wonen relatief veel ouderen. Voor ouderen zijn de veranderingen in wet- en 
regelgeving en het scheiden van wonen en zorg, ingrijpend. Betere toegankelijkheid van 
laagdrempelige voorzieningen in de wijk en aan huis stelt ouderen in staat actief deel te blijven uit-
maken van het maatschappelijk leven. Sociaal ondernemerschap, slimme allianties en het verbinden 
van formele en informele zorg staan hierbij centraal. Het pilotproject Beter Thuis in Zuid speelt op 
deze ontwikkelingen in. Op die ervaringen kan voortgebouwd worden. 
Bij het ouder worden is een vitaal sociaal netwerk belangrijk. Welzijns- en zorgwerkers constateren 
toenemende verborgen armoede en eenzaamheid, maar ook een groeiende groep 
eenpersoonshuishoudens met beginnend geheugenverlies. Dit vraagt om een goed netwerk, waarin 
signalen opgepakt kunnen worden.

Bereikbaarheid van de wijkvoorzieningen als de VU of het Gelderlandplein met openbaar vervoer is 
voor veel bewoners, en zeker voor de ouderen onder hen, een knelpunt. De nieuwe route van buslijn 
62 zorgt voor isolatie van delen van de wijk. Nieuwe vormen van vervoer zoals die van informele 
ondersteuningsdiensten of buurtbussen worden geïnitieerd en zullen ook in de komende jaren 
worden gestimuleerd. Ook hierbij zijn slimme allianties nodig.

Oudere bewoners in Buitenveldert willen graag in de buurt blijven wonen. Daartoe zien zij een kans 
wanneer verzorgingstehuizen die door de nieuwe wetgeving een andere bestemming krijgen naar 
appartementen voor ouderen met voorzieningen in de plint worden getransformeerd. Door 
doorstroming komen dan geschikte middensegment woningen voor gezinnen beschikbaar.

4. Beter recreatief gebruik en benutten kansen van het vele openbare groen en water

Er is veel openbaar groen en water: wijkgroen, de Amstelscheg met het Amstelpark, ‘t Kleine 
Loopveld, Gijsbrecht van Aemstelpark, Beatrixpark, Amsterdamse Bos en Nieuwe Meer. De parken en 
het groen zijn in verschijning en gebruik zeer verschillend, maar worden hoog gewaardeerd en zullen 
steeds drukker bezocht worden. Nieuwe recreatieve functies, sportvoorzieningen, culturele 
activiteiten en spreiding van parkbezoek worden gestimuleerd, waarbij wordt aangesloten bij de 
eigen identiteit en het karakter van de parken, groen en water. 

Verbinding van de parken onderling en met groen in de wijk en de omliggende stad is belangrijk om 
het gebruik te faciliteren en te bevorderen, maar ook voor flora en fauna. Toegankelijkheid, 
bereikbaarheid en beleving zijn aandachtspunten, maar ook overlast voor medegebruikers bij 
toenemend gebruik. Sportas is een belangrijke verbindingszone waar actieve verenigingen op het 
gebied van sport, recreatie, natuur(beleving), cultuur en buurtmoestuinen verder versterkt zullen 
worden.

5. Veiligere en aantrekkelijkere verkeersroutes voor fietsers en voetgangers en oplossen 
knelpunten in doorstroming en bereikbaarheid 

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Buitenveldert en Zuidas. De aantrekkende werking van 
Zuidas wordt steeds groter en de verkeerscongestie ook. 
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De komende jaren zal als gevolg van tijdelijke verkeersroutes bij de aanleg van Zuidasdok congestie 
en overlast ontstaan. Deze moet niet worden afgewenteld op de aangrenzende woonwijken en de 
veiligheid moet gegarandeerd zijn.

Het ombouwen van lijn 51 naar een tramsysteem met lage in- en uitstap verbetert de 
verkeersveiligheid. Maar ook doorgaande verkeersroutes in het gebied met een 50km-regime vragen 
om structurele aandacht voor knelpunten voor fietsers en voetgangers – vooral rond de kruispunten 
en rond gebieden met scholieren en studenten. Ook vragen bewoners aandacht voor de 
bereikbaarheid en veiligheid van Buitenveldert per fiets van en naar het centrum en de stations op 
Zuidas. Fietsende bewoners ervaren – vooral ’s avonds – onprettige en onveilige situaties in de 
fietsroutes, bijvoorbeeld onder de viaducten van de A10. 

6 Participatie

De agenda 2016-2019 bouwt voort op de gebiedsagenda  ‘light’ van 2015. In deze versie waren de 
agenda’s voor Buitenveldert en Zuidas nog apart van elkaar opgesteld. Nu zijn deze samengevoegd 
en samengebracht in doelstellingen die uitgaan van de samenhang in plaats van de tegenstelling in 
het gebied. Dat is ook in lijn met de wensen die bewoners, ondernemers en andere partners uit het 
gebied meegeven. Er is behoefte aan samenhang en de wens om gebruik te maken van de kansen die 
de ontwikkelingen bieden. Bij de voorbereiding van deze agenda zijn meerdere partijen betrokken. 
Na de kick-off met het Zuidgesprek op 28 januari is een buurtgesprek gehouden op 16 februari, 
waaraan ruim 50 bewoners, ondernemers en professionals uit het gebied deelnamen. Ook is op 17 
maart een beeldvormende commissie geweest over de Zuidas. Daarnaast zijn bijeenkomsten en 
gesprekken met specifieke groepen gevoerd en is informatie verkregen via onderzoek en ‘reguliere’
overleggen.

In een gesprek met het Expatcenter is besproken welke onderwerpen expats van belang vinden. Zij 
hebben moeite om huisvesting en informatie over gezondheidszorg te vinden. Het niet makkelijk 
voor expats om contact te leggen met Nederlanders en toegang tot culturele instellingen blijkt ook 
lastig. Hardnekkig is het beeld dat men van expats heeft, namelijk dat ze allemaal kapitaalkrachtig 
zijn, wat niet correct is, met als gevolg dat er vaker sprake is van misbruik en uitsluiting.

Er is verkennend onderzoek gedaan naar het gebruik van social media in Buitenveldert en Zuidas. Het 
blijkt moeilijk om een volledig beeld per buurt te krijgen omdat de meeste activiteiten en gebruikers 
op sociale media niet ruimtelijk gelokaliseerd zijn. Desondanks maakt het onderzoek een aantal 
patronen zichtbaar. Twittercommunicatie in Buitenveldert-West blijkt hoofdzakelijk Nederlands 
gesproken en lokaal georiënteerd. Onderzoek naar geografische twitteraars toont aan dat men name 
Zuidas, RAI (en de stations) en VU veel bezoekers van buiten trekken. Op deze locaties wordt in het 
Engels en Nederlands getwitterd. Geografische tweets in Zuidas worden gedomineerd door events 
op de RAI. Maar ook bedrijven als Google en zakelijke onderwerpen als startups komen ter sprake. 
Thema’s rondom de ontwikkeling van de Zuidas zijn onder andere levendigheid, fietsenstallingen en 
nieuwe huurwoningen. Op Twitter speelt Buitenveldert een bescheiden rol, maar lokale 
onderwerpen(Gelderlandplein, Europaboulevard, station) komen wel ter sprake.

Uitkomsten uit het bewonersonderzoek Zuidas dat begin maart in opdracht van de rve Zuidas is 
opgeleverd zijn meegenomen in de agenda. Naast actuele gegevens over de bewoners van het 
gebied heeft ook een representatieve groep bewoners een waardering gegeven van de 
voorzieningen, openbare ruimte, en andere onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving 
bepalen. 
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Naast deze specifieke onderzoeken en bijeenkomsten hebben diverse reguliere overleggen 
informatie opgeleverd die meegenomen kon worden bij het formuleren van de doelstellingen. Zo is 
er periodiek overleg met de Ouderen Adviesraad, verbonden aan het Wmo-podium, en kregen we 
informatie uit bijeenkomsten in het kader van het project ‘Aangenaam Ouder Worden in 
Buitenveldert’. Ook is er periodiek overleg van het platform groen in Buitenveldert-Zuidas. In dit 
platform overleggen medewerkers van het stadsdeel met actieve( bewoners)organisaties op het 
terrein van groen, natuur&milieu. Waardevolle inzichten kwamen ook voort uit de Van Eesteren 
gesprekken in het najaar van 2014 en met ondernemers in Zuidas is periodiek overleg via Hello 
Zuidas en de Green Business Club. 

De verschillende participatieactiviteiten hebben veel informatie opgeleverd. Hierin is onderscheid 
gemaakt tussen kansen en knelpunten op korte- en lange termijn. De lange termijn kansen en 
knelpunten zijn meegenomen en afgewogen in het voorbereidingsproces van de gebiedsagenda 
2016-2019. De korte termijn issues zijn door het gebiedsteam opgepakt. 

De gebiedsagenda beschrijft de opgave in de gebieden op strategisch niveau. Daarmee geeft de 
gebiedsagenda richting aan het verdere proces van samenwerking tussen de gemeente en de 
bewoners, ondernemers en professionals in de wijk. In de vervolgstap worden de strategische 
doelstellingen vertaald naar concrete maatregelen. Daarbij wordt steeds naar slagvaardige 
samenwerkingsverbanden gezocht, bij voorkeur van ambtenaren, professionals en bewoners samen.

7. Tabel  Zie volgende pagina.
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Agenda
Strategische 
doelstellingen

Koppeling aan 
thema’s

Gebiedsanalyse Bestuurlijke prioriteiten van stad en 
stadsdeel

Inbreng van bewoners, ondernemers, 
professionals ea.

1. Betere afstemming 

vraag en aanbod van 

huisvesting en 

voorzieningen passend 

bij ontwikkelingen in de 

bevolkingssamenstelling

Wonen en 
openbare ruimte

Bedrijvigheid

Cultuur, sport

Jeugd en 
onderwijs

- Aantal inwoners hele gebied zal 
stijgen, alleen al in Zuidas de 
komende vijf jaar met 5000.

- Aantal 4 tot 7 jarigen stijgt tot 2014 
het meest (41% vs 6% Amsterdam 
gemiddeld) 

- Ook overige leeftijdsgroepen tussen 
0 en 17 jaar zullen sterk groeien. 

- De nieuwbouw op Zuidas trekt 
vooral 40-ers en 50-ers 

Stad
- Woningbouw op gang
- Realiseren van middensegment 

woningen
- Faciliteren van transformatie van 

panden tav wonen
- Balans in de stad
- Ieder kind de beste kansen
- Meer banen, minder armoede

Stadsdeel
- Buitenveldert in Balans (2010)
- Meer huurwoningen voor 

middeninkomens
- Inzet op stageplekken 

- Versterken samenhang tussen 
Buitenveldert en Zuidas

- Aandacht voor Prinses Irenebuurt
- Meer differentiatie in woningaanbod
- Benutten kansen die transformatie 

biedt 
- Meer voorzieningen dagelijkse 

levensbehoeften
- Tegengaan parkeeroverlast auto’s in 

woonbuurten en fietsen bij stations

2. Betere samenhang 

tussen Buitenveldert en 

Zuidas en meer 

verbinding van huidige 

en nieuwe bewoners

Participatie en 
Zelfredzaamheid

Cultuur, sport

Jeugd en 
onderwijs

Bedrijvigheid

- Te weinig levendigheid en 
voorzieningen als horeca

- Studentenhuisvesting biedt kansen 
voor levendigheid

- Vergroten sociale cohesie tussen 
bevolkingsgroepen onderling

Stadsdeel
- Bevorderen sociale cohesie
- Stimuleren initiatieven van 

bewoners, ondernemers en 
organisaties

- Kunst en sport in openbare 
ruimte

- Meer levendigheid in het gebied, met 
behoud eigen karakter 

- Aansluiting tussen oude en nieuwe 
bewoners

- Versterken en uitbreiden initiatieven 
van bewoners

- Ouderen in Zuidas organiseren zich 
en overwegen een Stadsdorp te 
starten

- Community van bedrijven, onderwijs
en organisaties willen voor 2020 een 
eigen energievoorziening realiseren 
in Zuidas

3. Langer en prettiger 
zelfstandig wonen van 
ouderen in 
Buitenveldert

Wonen en 
openbare ruimte

Participatie en 
zelfredzaamheid

- Aantal ouderen in Buitenveldert 
blijft gelijk, hoog aandeel 80+

- Verminderen toenemende 
eenzaamheid onder ouderen

- Vergroten mobiliteit ouderen

Stad
- Zorg voor Amsterdammers die 

het nodig hebben
- Armoede programma (speerpunt 

verborgen armoede en 

- Inspelen op veranderde 
woonwensen ouder wordende 
bewoners

- Vergroten aanbod appartementen 
voor ouderen door kansen te 
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Gezondheid

Leefbaarheid en 
veiligheid

- Vergroten sociale cohesie tussen 
bevolkingsgroepen onderling

- Aandacht voor verborgen armoede 
(o.a. bewoners met alleen AOW)

- Aandacht voor gevolgen opheffen 
lijn 62

- Benutten kansen die transformatie 
biedt, met name van leegkomende 
verzorgingshuizen

bereikbaarheid voorzieningen)
- ‘Age Friendly City’
- Bouwen aan de stad (3)
Stadsdeel
- Buurtfaciliteiten voor ouderen 

faciliteren
- Vrijwilligers verbinden aan 

professionals
- Tegengaan sociaal isolement
- Faciliteren van initiatieven zoals 

Stadsdorpen
- Inzet op transformatie

benutten bij herbestemming van 
gebouwen

- Signalen oppakken van 
vereenzaming, verborgen armoede 
en beginnende 
geheugenproblematiek bij ouderen

- Versterken openbaar 
vervoersnetwerk naar en binnen de 
wijk

4. Beter recreatief 
gebruik en benutten 
kansen van het vele 
openbare groen en 
water

Wonen en 
openbare ruimte

Leefbaarheid en 
veiligheid

Cultuur, sport

- Waardering groen scoort hoog. 
Meer variatie in het groen is 
wenselijk

- Ruimte voor bewonersinitiatief

Stad
- Extra groenstroken, groene lopers 

en openbare ruimte die uitdaagt 
tot bewegen

- Agenda Groen
Stadsdeel
- Op peil houden van onderhoud 

openbaar groen en parken
- Openbaar groen toegankelijk 
- voor mindervaliden
- Stimuleren bewonersinitiatief en 

medebeheer
- Buitenveldert in Balans

- Versterken en uitbreiden initiatieven 
van bewoners

- Overlast in parken bestrijden van 
fietsers, scooters en geluid van 
festivals en evenementen

- Ook in  Zuidas zijn verschillende 
bewonersgroepen actief in het 
onderhouden van een moestuin 

5.Veiligere en 

aantrekkelijkere 

verkeersroutes voor 

fietsers en voetgangers

Leefbaarheid en 
veiligheid

- Aanpak onveilige fietsroutes, o.a. bij 
en naar scholen en 
studenthuisvesting 
Verkeersintensiteit zal toenemen

- Blijvende aandacht nodig voor 
effecten op sociale en 
verkeersveiligheid

Stad
- Stad in beweging
Stadsdeel
- Verkeersveiligheid verbeteren 

voor fietsers en voetgangers
- Verkeersveiligheidsprogramma 

Zuid

- Vergroten verkeersveiligheid op de 
doorgaande autoroutes

- Veilige doorgaande fietsroutes voor 
scholieren

- Veilige en doorgaande fiets en 
voetgangersrouters tussen 
Buitenveldert, stations op Zuidas en 
centrum
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