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Buitenveldert, Zuidas 

Buitenveldert en Zuidas zijn wijken in 

ontwikkeling. De bevolkingssamen-

stelling blijft veranderen en toenemen. 

Er is aandacht voor zowel de nieuwe als de huidige 

inwoners. Alle focusopgaven in dit gebied staan in het 

teken van het versterken van het gemeenschapsgevoel 

en het verbeteren van de leefbaarheid. 

Buitenveldert blijft de wijk met procentueel de meeste 

ouderen (20 procent van de bevolking) die tegelijkertijd 

langer thuis blijven wonen. Bij een groeiende groep 

ouderen zien we problemen op het gebied van 

gezondheid, mobiliteit en financiën. Sociaal isolement 

en eenzaamheid dreigen. Een belangrijke opgave is de 

sociale problematiek onder ouderen te verminderen. 

In zowel Buitenveldert als Zuidas komen steeds meer 

internationals, studenten en gezinnen met jonge 

kinderen wonen. De verplaatsing van de internationale 

school en de opvang van ongedocumenteerden in 

Buitenveldert hebben impact op de omgeving. We 

richten ons op het vergroten van het draagvlak voor 

nieuwe bewoners en instellingen, het inrichten van 

speelplaatsen als ontmoetingsplek en het creëren van 

fysieke verbindingen tussen Zuidas, Buitenveldert en 

Oud-Zuid.  

Ook de transformatie van Zuidas van een voormalig 

kantorengebied naar een gemengde woon-werkwijk 

vraagt om een fysiek en sociale integratie in de stad. Dit 

om ervoor te zorgen dat de verschillende deelgebieden 

van Zuidas leefbare en levendige wijken worden. 

Focusopgave 1: Sociale problematiek onder ouderen 

verminderen  

Beoogd doel: Ouderen weten waar ze terecht kunnen 

voor ondersteuning, worden beter geholpen en hebben 

diverse veilige mogelijkheden om anderen te 

ontmoeten.  

Belangrijkste resultaten:  

 Het project ‘achter de voordeur’ door stichting SINA 

is voortgezet in Buitenveldert Oost Midden. In 2022 

zijn 400 huisbezoeken afgelegd bij bewoners van 

sociale huurwoningen van Eigen Haard.  

 We besteedden extra aandacht aan het informeren 

van kwetsbare bewoners over energiebesparende 

maatregelen en de mogelijkheid van een zorgmaatje. 

De huisbezoeken door Ymere, Rochdale en Eigen 

Haard leidden in Buitenveldert Oost tot de inzet van 

een buurtbaan, een werk-leertraject van 2 jaar om de 

sociale basis van buurten te versterken met de inzet 

van actieve bewoners waarbij zij zich als werknemer 

kunnen ontwikkelen en op termijn doorstromen naar 

regulier betaald werk. 

 We ondersteunden bewoners en ouderen en die niet 

digitaal vaardig zijn. De OBA organiseerde Eerste 

Hulp Bij Online en digitale spreekuren en bij het Huis 

van de Wijk konden bewoners terecht voor 

computerhulp. Stichting SINA gaf ouderen digitale 

hulp aan huis. 

 De haltes van de private Gelderlandpleinlijn zijn 

uitgebreid waardoor het Amsterdamse Bos, het 

Gijsbrecht van Aemstelpark, de tramlijnen 5 en 25 en 

winkelcentrum Gelderlandplein beter bereikbaar zijn. 

De Kroonenberg Groep en (welzijns)partners 

informeerden ouderen in de wijk.  

Buitenveldert, Zuidas in het kort 

In aantallen (1 januari 2022) 

Inwoners 27.472 

Woningen 15.507 

Bedrijfsvestigingen 4.418 

Aantal banen 64.616 

Bevolkingsdichtheid (inw./km2) 3.967 

Buurtevredenheidsscore (2021) 7,9 

(Bron: Basisinformatie/OIS) 
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Focusopgave 2: Gemeenschapsgevoel in een 

veranderende wijk stimuleren  

Beoogd doel: Meer onderlinge betrokkenheid tussen 

met bewoners met verschillende achtergronden en 

belangen.  

Belangrijkste resultaten:  

 Zowel tijdens als na de coronacrisis was het 

ontmoeten van bewoners bij ‘mobiele ontmoetings-

plaatsen’ in de wijk laagdrempelig en succesvol. Van 

de soepbakfiets bij Nedersticht tot de Buurtbudget-

bus op het Kastelenplein. Dynamo organiseerde 199 

wekelijks buurtlunches, koffiemomenten en andere 

activiteiten in de tijdelijke ontmoetingsruimte op de 

A.J. Ernststraat. Combiwell organiseerde op 

verschillende locaties in de wijk sport- en 

ontmoetingsactiviteiten voor jongeren. 

 De Amsterdam International Community School 

heeft het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen 

en is met de gemeente in gesprek over de 

(her)inrichting van het schoolplein, zodat deze beter 

aansluit bij de wensen uit de buurt 

 Na de coronacrisis ontstond meer contact tussen 

bewoners van de locatie voor ongedocumenteerden 

en omwonenden. In het Huis van de Wijk is 

regelmatig samen gekookt en gegeten en zijn 

muziek- en dansavonden georganiseerd.  

 Samen met woningcorporaties en VvE’s zijn 

bijeenkomsten georganiseerd om wooncomplexen 

gezamenlijk te verduurzamen, met circa 20 

aanvragen voor isolerende maatregelen als resultaat. 

Wooncomplexen en VvE’s bundelden de haalbaar-

heidstoetsen om van elkaar te leren en kosten te 

besparen. Diverse duurzame bewonersinitiatieven 

zoals de moes- en pluktuin Sijpestein en de 

ontmoetingstuin van seniorencomplex Het Marius 

ten Catehof, droegen bij aan het gemeenschaps-

gevoel in de wijk.  

Focusopgave 3: Speelplaatsen als ontmoetingsplek 

Beoogd doel: Meer speelplaatsen, speeltuinen en parken 

functioneren als ontmoetingsplek voor iedereen. 

Belangrijkste resultaten:  

 Het speeltuingebouw van Goudestein is vervangen 

door een nieuw gebouw, het Meergeneratiehuis. Het 

ontwerp van het Meergeneratieplein Goudestein is 

bijna klaar en sluit beter aan op de wensen van buurt. 

 De werkzaamheden aan de speeltuinen 

Nieuwerhoek, Hillenraad, Aldendriel, Kiefskamp, 

Cannenburg, Bertelmanplein en Roffaert zijn gestart 

en deels afgerond.  

 Op het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van 

Aemstelpark vonden weer activiteiten van het 

Levensboomcollectief plaats. We ondersteunden bij 

de organisatie van een Meet & Greet voor (nieuwe) 

bewoners, de buurtpicknick, informatiemarkt en de 

buitententoonstelling ‘Aangenaam’ van Open Mind. 

Daarnaast werd een lentewandeling georganiseerd 

en waren er muziek-, sport- en spelactiviteiten op 

Koningsdag, Bevrijdingsdag en tijdens het 

Grachtenfestival zodat bewoners elkaar beter leerden 

kennen. 

 Voorbereidingen voor een verbeterde verbinding 

tussen het Amstelpark, Gijsbrecht van Aemstelpark 

en Amsterdamse Bos zijn getroffen. Deze 

verbindingen zijn ten gunste van mens en dier.  

Figuur 1 Meet & Greet Gijsbrecht van Aemstelpark  

 

Figuur 2  Verbinding Zuidas met omliggende buurten  

 

Figuur 3  Reem, Buurtbaner in Buitenveldert Oost  

 



 

Focusopgave 4: Zuidas ontwikkelen tot leefbare en 

levendige wijk  

Beoogd doel: Zuidas ontwikkelt zich tot een levendig en 

leefbaar woon-, werk- en verblijfsgebied. 

Belangrijkste (concrete) resultaten:  

 Theater Griffioen en filmhuis Rialto aan De Boelelaan, 

draaiden hun eerste volledige programmajaar. Ook is 

het Ommetje Kunst, een audiotour langs 14 

kunstwerken, gelanceerd. De voorbereidingen voor 

de komst van het Museum of Contemporary Art in de 

voormalige rechtbank aan de Parnassusweg zijn 

getroffen en in het najaar is een marktverkenning 

naar een nieuwe (culturele) invulling voor de Kapel en 

Convict in het Beatrixpark verricht. 

 De pilot van de Zuidasmarkt is succesvol gebleken en 

derhalve is besloten de markt voort te zetten na de 

pilotfase.  

Focusopgave 5: Fysieke verbindingen creëren tussen 

Zuidas, Buitenveldert en Oud-Zuid  

Beoogd doel: Zuidas is goed ingebed in de omgeving en 

fysiek verbonden met aangrenzende wijken. 

Belangrijkste resultaten:  

 De komst van de voetgangersbrug over De 

Boelegracht en de herinrichting van De Boelelaan 

Midden zijn vertraagd vanwege de coronacrisis. Beide 

trajecten worden naar verwachting in 2023 opgestart.  

 Aan de Brittenpassage werd verder gebouwd en zijn 2 

dakdelen ingeschoven.  

 De Willem van Weldammelaan is vergroend en 

autoluwer geworden door het opheffen van parkeer-

plaatsen. De huidige zitgelegenheid is opgeknapt. De 

laan is nu een groene wandelroute tussen de Zuidas 

en Buitenveldert- West. 

Nieuwe bestuursperiode 

In 2022 is de nieuwe bestuursperiode gestart waarmee 

de gebiedsagenda 2019-2022 op zijn einde loopt. In 

Buitenveldert, Zuidas zijn enkele focusopgaven 

meerjarig en wordt daar ook de komende jaren aan 

gewerkt. De meerjarige gebiedsopgaven 2023-2026 

voor Buitenveldert, Zuidas zijn: 

 Versterken van sociale en fysieke verbindingen 

 Nieuw perspectief voor Buitenveldert verkennen 

 Zuidas wordt een aantrekkelijke, diverse en 

bruisende wijk in stadsdeel Zuid 

 Bevorderen van welzijn, mobiliteit en veiligheid van 

ouderen in Buitenveldert.  

 

Voor meer informatie kunt u het gebiedsplan 2022 en de 

gebiedsagenda 2019-2022 hier raadplegen. De 

meerjarige gebiedsopgaven 2023-2026 treft u hier. 

Prioriteiten gebiedsagenda 2019-2022 

1 Ouderen in Buitenveldert ondersteunen in hun 

zelfstandigheid (focusopgave 1) 

2 Stimuleren en versterken van gemeenschapsgevoel in een 

veranderende wijk (focusopgave 2, 3, 4, 5) 

3 Verbeteren van leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeers-

veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte 

(focusopgave 1, 2, 3, 4, 5) 

4 Stimuleren van vergroening en innovatieve vormen van 

duurzaamheid (focusopgave 3, 5) 

5 Zorgen voor leefbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijk-

heid tijdens bouwwerkzaamheden Zuidasdok (focusopgave 

4) 

 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gebiedsgericht-werken/gebiedsplannen-2022/
https://zuid.notubiz.nl/document/12377639/1/3__Meerjarige_gebiedsopgaven_2023-2026_stadsdeel_Zuid

