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Introductie
Wat is een ruimtelijke schouw? Het is vergaderen op locatie, met agendapunten om je
heen. We beleven ze echt op het moment van vergaderen, abstracties zijn uitgesloten, we
staan immers midden in het gespreksonderwerp. Met alle geluiden, geuren, weersinvloeden, drukte (of juist rust) die erbij horen. Deze mis je bij een gangbare vergadering achter
een vergadertafel in een kantoorgebouw.
De schouw in Buitenveldert vond plaats op woensdag 16 september 2015. Het was een
regenachtige grijze dag. De deelnemers waren:
1 Koos van Zanen, Gids, planoloog Ruimte en Duurzaamheid
2 Esther Reith, Stedenbouwkundige Ruimte en Duurzaamheid
3 Martijn Companjen, Participatiemakelaar Buitenveldert, Dynamo
4 Daniel Haveman, Clusterstaf sociaal, stadsdeel zuid d.haveman@amsterdam.nl
5 Paulien Luimes, Regisseur Zorg en Welzijn Buitenveldert
6 Noortje Malmberg, Medewerker beleidsrealisatie Afdeling Gebiedspool Stadsdeel Zuid
7 Astrid Krikken, Beleidsadviseur Zorg, OJZ Astrid.Krikken@amsterdam.nl;
8 Johan Osté, beleidsadviseur volksgezondheid EenG/Wijkgerichte Zorg, GGD
9 Berry den Brinker, vereniging voor slechtzienden, werkgroep mobiliteit en
toegankelijkheid
10 Yassin Mokadmi, Stagiair, fotograaf Ruimte en Duurzaamheid
11 Tim Ruijs, Stedenbouwkundige Ruimte en Duurzaamheid
Onder leiding van Koos van Zanen, is er gewandeld door Buitenveldert Oost om de
‘locatiespecifieke’ potenties te ontdekken voor de levensloopbestendige buurt. Het ging
ons onder andere om condities die het ouderen en andere kwetsbare groepen mogelijk
maken te bewegen en te ontmoeten. Iedereen was onderweg vrij om punten aan te
dragen voor een groepsdiscussie.
In dit verslag leest u de noties die onderweg door de deelnemers zijn gemaakt. De bevindingen uit het verslag worden gebruikt bij het verder werken aan Age Friendly City.

Route
De route die er tijdens de schouw is gelopen is hieronder afgebeeld. We zijn gestart aan de Europaboulevard ter hoogte van het Novotel. Vanaf hier zijn we in zuidelijke richting gelopen tot aan de Arent Janszoon Ernststraat. We zijn de
Arent Janszoon Ernststraat in gelopen en langs de galerijflats Dikninge in geslagen. Via het blokje om via Sterkenburg
kwamen we uit in de straat Nedersticht. Door de Nedersticht helemaal uit te lopen in westelijke richting en
achter de sportvereniging Triaz langs te gaan, kwamen we aan op het Gelderlandplein. Hier zijn we het winkelcentrum
deels in gegaan om via de Arent Janszoon Ernstraat bij de MFC Binnenhof (huis van de wijk) te komen. Vervolgens zijn
we over de Arent Janszoon Ernstraat weer in oostelijke richting gelopen om via de Van Heenvlietlaan op de passage
langs de waterstrook uit te komen. Deze hebben we uitgelopen totdat we weer op de Europaboulevard uit kwamen.
Met een deel van het gezelschap zijn we nog naar het Amstel park gelopen.
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Europaboulevard
Europaboulevard
De Europaboulevard is een brede drukke laan die slecht oversteekbaar is voor zowel
voetgangers als fietsers. Ook de Boelelaan is slecht oversteekbaar door verkeer vanaf de
Ringweg A10. Bij de oversteekplaatsen blijven de stoplichten maar kort op groen, de ‘tikkers’ van de verkeerslichten staan niet altijd goed afgesteld. Er wordt opgemerkt dat er
op veel plekken in de stad tikkers geïnstalleerd die het helemaal niet doen. Daarnaast is
er geen verkeersregeling op het fietspad, alleen op de autorijbanen. Door de regeling te
verlengen kan er ook veilig overgestoken worden over het fietspad. Ook is het de vraag
of bochten (stoep) visueel gemarkeerd moeten worden evenals de centrale as op fietspaden die op meerdere plekken ontbrak. Met name op de Europaboulevard werd deze as
gemist, wat zorgt voor onveilige situaties door bijvoorbeeld hard rijdende scooters.
Opvallend is het parmanente verkeerslawaai dat op de boulevard aanwezig is. Met name
het auto- en vliegverkeer zorgen voor momenten waarin een gesprek voeren bijna onmogelijk is. De voetgangers die we zien op de
Europaboulevard komt vooral vanaf station RAI waar enkele OV lijnen eindigen. De middenberm van de Europaboulevard lijkt geschikt voor het verlengen van de tramroute.

Galerijflats
De galerijflats langs de boulevard hebben blinde gevels in de plint wat zorgt voor een
donker straatbeeld. De straatverlichting is wel in orde. Wat opvalt zijn de grote (onbenutte) groenstroken tussen de galerijflats in en de parkeerstrook die parallel aan de boulevard loopt. Er is op deze plekken een overvloed aan ruimte maar de invulling hiervan zou
verbeterd kunnen worden. Wel is het opvallend schoon en wordt de openbare ruimte niet
verwaarloosd. De gebouwen hebben geen sociale of economische activiteiten in de plint.
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Amstelpark
Amstelpark
Aan de overzijde van de boulevard ligt het Amstelpark wat als regionaal park fungeert en
een plek is waar rustig kan worden gerecreëerd. Het is een park met maar een beperkt
aantal toegangen en de fiets is hier verboden. Omdat er in het park niet mag worden
gefietst, is het minder toegankelijk maar kunnen kinderen vrij spelen en kunnen ouderen
in alle rust genieten van de omgeving zonder gehinderd te worden van langsrazende
fietsen.
De hoge rode brug is slecht toegankelijk voor ouderen en minder validen. Ook de toegangen moeten worden aangepast zodat ook mensen met een rolstoel of rollator gemakkelijk het park kunnen betreden. De verbreding van de A10 zal meer verkeer, vervuiling
en geluid met zich mee brengen, schadelijk voor omgeving.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer is voor ouderen erg belangrijk. Het GVB heeft besloten dat van
bus 62 een deel van de route word opgeheven. De route van bus 62 loopt van station
Lelylaan, via het Hoofddorpplein naar de VUmc, station Zuid, langs het Gr. Gelderlanplein,
Europaplein tot het station Amsterdam Amstel. Een slingerende oost/west verbinding die
verschillende woonbuurten met stations en winkelvoorzieningen verbindt. Dit houdt in dat
bezoekers die rechtstreeks naar het VUmc willen reizen en/of dicht bij de Amstelveenseweg wonen van een andere vervoerder gebruik moeten maken. Dit gaat ten koste van de
bereikbaarheid van minder flexibele bewoners.

Gemeente Amsterdam
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Arent Janszoon Ernststraat
Voorzieningen

De afstanden tussen (winkel)voorzieningen zijn in Buitenveldert relatief groot. Alle activiteiten hebben zich geconcentreerd in het winkelcentrum dat zich op ruime afstand van de
Arent Janszoon Ernstraat bevindt. In de winkelstrook aan de Arent Janszoon Ernststraat
zitten nog enkele commerciele- en zorgfuncties. Dit gedeelte van Buitenveldert wordt
door sommigen als saai en ongezellig ervaren. De portieken en onderdoorgangen worden
ook als ongezellig en kil ervaren. Het is grauw en de openbare ruimte heeft weinig inrichtingselementen: geen bankjes e.d.

Openbare ruimte

Onderweg komen we enkele binnenhoven met daarin speeltuinen tegen, zoals hier aan
de Arent Janszoon Ernstraat. Het groen is volwassen en wordt als mooi ervaren. Maar er is
een overmaat in groen, veel kijkgroen. De wijk mist een gezellige uitstraling. Er zijn weinig
mensen op straat en er zijn hier geen spelende kinderen te zien. Toch blijkt dat er
regelmatig geklaagd wordt over lawaai van spelende kinderen. Waarom klagen de
bewoners? Heeft dat te maken met eenzaamheid? Zou het helpen als er meer
ontmoetingsplekken voor ouderen werder gerealisseerd? om een duidelijk antwoord op
deze vragen te krijgen zou er een bewonersonderzoek gedaan kunnen worden. Zou het
kunnen helpen als ouderen elkaar kunnen ontmoeten in de openbare ruimte?

Gemeente Amsterdam
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Dikninge
Inrichting

De deelnemers van de schouw vertellen over de sociale, demografische samenstelling van
Buitenveldert. Er lijkt weinig cohesie, mensen zijn op zichzelf.
Het hofje heeft veel potentie, het zou een veel zachtere plek kunnen worden waar naast
parkeren ook plek is voor ontmoeting. In de huidige situatie is het parkeren dominant en
overvloedig, maar het stadsdeelbeleid is niet gericht op het opheffen van
parkeerplekken. Het blijkt dat de parkeerdruk toeneemt en onder druk staat doordat
werknemers van de Zuidas voor het lage parkeer tarief naar Buitenveldert uitwijken.
Daarnaast zijn er veel bergingen op de begaande grond waardoor op sommige plekken
geen interactie tussen gebouw en openbare ruimte is. Er staan opvallend weinig fietsen
op straat. Ook is er een functionalistische scheiding tussen verharding en groene ruimte.
De stoep is erg breed en wordt niet toegeëigend door bewoners. Geen bloemen, planten
of zitgelegenheid. Wel zijn er op de stoep grijze betonnen palen geplaatst. Deze zijn
slecht zichtbaar, zelfs gevaarlijk en lijken geen functie te hebben. De binnenhoven hebben
geen speelruimte, trapmuurtje of ontmoetingsruimte.

Woningvoorraad
De woningvoorraad bestaat vooral uit galerijflats, kleine woningen met centrale
trappenhuizen (veelal zonder lift). De verticale galerij lijkt anonimiteit in de hand te
werken. Horizontale trappenhuizen maken ontmoeting mogelijk. Er zitten hekken op de
‘open’ galerij trappen.
Door de kleine woningen lijkt er een homogene samenstelling van de inwoners.
Voornamelijk kleine huishoudens met lage – midden inkomens. Dit zijn veelal ouderen en
jongeren. Het samenvoegen van woningen zou een mogelijkheid zijn om de diversiteit
in bewoners te vergroten. Geveltuintjes kunnen een positieve bijdrage leveren aan het
straatbeeld, dit word als prettig ervaren.

Gemeente Amsterdam
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Nedersticht
Inrichting

Veel van de opmerkingen die hier zijn gemaakt zijn een herhaling van eerder
genoemde statements ten aanzien van de bebouwing en openbare ruimte: Dichte plinten,
saaie architectuur en alleen galerijwoningen. Het straatbeeld nodigt niet uit voor
ontmoetingen en er is weinig sociale cohesie. Het is een rustige buurt, veel eenzaamheid
en weinig interactie tussen buurtbewoners. Er wonen hier relatief veel oorspronkelijke
bewoners, zij zijn aan het vereenzamen.

Buitenruimte
De route langs de sportvereniging Triaz is voor ‘Buitenveldertse’ begrippen een plek die
prettig voelt. Er is een grote hoeveelheid groen aanwezig met brede stoepen en een aantal speelse krommingen in de route waar het ondanks het slechte weer vriendelijk uit ziet.
De volleybal vereniging (Triaz) valt niet op door het hoge groen. De club is opengesteld
voor ouderen maar deze kunnen niet goed gebruik maken van de gemeenschappelijke
ruimte, omdat deze op de eerste verdieping is geplaatst en alleen per traplift bereikbaar
is.
Er zou buiten meer ruimte moeten zijn voor beweging onder toezicht, zoals nu sporadisch
via de fysiotherapeut gebeurt. Ook voor joggers en hardlopers zou de verhading veiliger
moeten zijn. Veiligheid is de belangrijkste voorwaarde voor ouderen om naar buiten te
gaan. De fysieke ruimte is hiervoor perfect maar de staat waarin deze ruimte verkeerd is
vaak slecht. Stoepen en openbare ruimte zijn vaak in slechte staat (plassen, boomwortels,
scheve stoepen e.d.). Stadslandbouw zouden het hier goed doen!

Gemeente Amsterdam
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Gelderlandplein
Gelderlandplein

Het winkelcentrum is een mooie ontwikkeling. Het blijken wel dure voorzieningen te zijn
voor hogere inkomens, wat veel buurtbewoners niet hebben. Het winkelcentrum kan een
desoriënteerde werking hebben voor dementerenden, er is geen hiërarchie. Voor
slechtziende is het wel goed ingericht met een lichte ondergrond, donkere muren en
goed werkende verlichting. Daarnaast is het erg schoon en zijn er geen obstakels. De
bewegwijzering kan beter en er mist een ontmoetingsplek met bankjes.
De blinde/slechtziende geleide patronen op de grond en het duidelijke kleurverschil van
fiets- en voetpaden naar het Winkelcentrum toe worden als heel fijn ervaren.
Het valt iedereen op dat er veel jongeren door het winkelcentrum lopen, dat komt door
recente woningbouw ontwikkelingen op Zuidas en rond het winkelcentrum. Ook zijn er
600/800 studentenwoningen in de buurt gerealiseerd. Het verzorgingsgebied van het
winkelcentrum is groot. Uit heel Amsterdam komen er mensen boodschappen doen
omdat je hier (de eerste uren) gratis kan parkeren onder het winkelcentrum.

MFC Binnenhof

Voor het schoolplein van de school De Stern moet nog een goede invulling gevonden
worden. Diverse partijen hebben hier tegenstrijdige belangen. Nu is het leeg en kaal.
Men is bang voor hangjongeren.
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Oldengaarde
Woonhof

Op het Woonhof ligt de nadruk op parkeren. Het idee wordt geopperd om de garageboxen te transformeren naar ouderen woningen, met mogelijk nog een verdieping erop.
Zo krijg je programma aan de route langs het water en voeg je ouderenwoningen toe.
Units waar wonen en zorg samen komen. Bijvoorbeeld: Kangaroo woningen. Het
voorbeeld van het Hemoniplein (combinatie van groepswonen en zorg) wordt genoemd.

Groenstrook
De groen/waterstrook wordt als kwaliteit benoemd. De route lijkt op het eerste gezicht
onguur en geen prettige verblijfplaats, maar als we er lopen is iedereen enthousiast en
is het een mooie plek met veel groen en rust. Deze kwaliteit ligt verstopt en zou meer
zichtbaar mogen zijn. Het Programmeren van water zou een bijdrage kunnen leveren. De
binnentuinen die door bewoners zelf beheerd worden liggen er niet altijd even verzorgd
bij.

Gemeente Amsterdam
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Noties en nabeschouwing
In het kader van Age Friendly City zijn drie schouwen uitgevoerd in de Bloemenbuurt
(Noord), Buitenveldert Oost (Zuid) en de Indische Buurt Noordoost (Oost). In de schouwverslagen zijn de diverse feitelijke en persoonlijke waarnemingen opgenomen, in beeld en
tekst. Deze noties worden gebruikt als input voor het vervolg van het Age Friendly City
project. In deze nabeschouwing wordt nog eens kort stilgestaan bij de specifieke noties
die gemaakt zijn in de buurtschouw van Buitenveldert Oost. Ook wordt een relatie gelegd
met de bevindingen in de andere buurten.
- De sociale cohesie is een centraal thema binnen het Age Friendly onderzoek. In elke
wijk is een andere waarneming is gemaakt ten aanzien van dit thema. In de Buitenveldert
Oost is eenzaamheid een reëel probleem onder (alleenstaande) ouderen. In Buitenveldert
is er relatief weinig samenhorigheid en cohesie. Deze cohesie is wel in de Bloemenbuurt
merkbaar. Bewoners van deze buurt wonen er vaak al vele jaren en zijn bekend met hun
buren. In de Indische Buurt is dit ook te merken. De mensen die hier wonen ‘horen erbij’
en wonen tussen de levendigheid van de stad.
- Alle drie de wijken liggen pal naast een groot park. De toegankelijkheid van deze
groenvoorzieningen laten vaak te wensen over. Voor ouderen is de perceptie van veiligheid en toegankelijkheid bij verminderde mobiliteit belangrijk om gebruikt te kunnen blijven maken van deze waardevolle plekken. In het park moet er op verschillende manieren
wat te beleven zijn, dit laat in het Noorderpark nog te wensen over.
- De nabijheid van (dagelijkse) voorzieningen speelt ook een belangrijke rol in de mate
waarin ouder zelfstandig oud kunnen worden. Bij verminderde mobiliteit worden ouderen
in toenemende mate afhankelijk van derden wanneer (dagelijkse) voorzieningen op grote
afstand van de woningen zijn gesitueerd. Elektrische vervoermiddelen, Canta’s en directe
openbaarvervoersverbindingen kunnen bijdragen aan het behoud van een goede radius
van ouderen.
- Het type woning, type woningontsluiting en de mate van aanpasbaarheid spelen een
belangrijke rol in het zelfstandig ouder worden in de eigen woning. De woongebouwen
in Buitenveldert hebben veelal een centrale woonontsluiting en zijn goed aanpasbaar
aan de woonwensen van oudere bewoners. De dorpse woonstraten uit de Bloemenbuurt
lenen zicht ook goed voor woningaanpassingen maar deze zullen individueel per woning
moeten worden toegepast. De Indische Buurt kenmerkt zich door compacte woonstraten
met 4-6 lagen. Deze woon type lenen zich minder goed voor de toepassing van (stoel)
liften. Zonder dit voorzieningen kunnen ouderen geïsoleerd en zelfs gevangen raken in
hun eigen woning.
Specifiek voor deze schouw
Buitenveldert heeft een naoorlogse woningvoorraad. Deze woningen lijken relatief
eenvoudig aanpasbaar aan de behoefte van ouderen (bv door het plaatsen van externe
liften), maar dit is op veel plekken nog niet gebeurd. De buurt straalt een en al rust uit. Dit
biedt weliswaar de nodige woonkwaliteiten, maar er valt anderzijds weinig te beleven. Er
zijn ‘om de hoek’ weinig openbare plekken voor ontmoeting, zoals café’s. Dit komt mede
door de scheiding van functies. Sociaal isolement lijkt mede hierdoor een bedreiging voor
(alleenstaande) ouderen in Buitenveldert. Winkelvoorzieningen zijn geconcentreerd rond
het Gelderlandplein. De auto is het belangrijkste vervoermiddel. Het opheffen van een
deel van buslijn 62 vormt een groot nadeel voor diegenen die van het openbaar vervoer
afhankelijk zijn. Het openbaar vervoer zou juist frequenter moeten rijden en meer plekken
in de buurt moeten aandoen. Het groen in Buitenveldert is volwassen en overvloedig. In
nogal wat gevallen tendeert deze overvloed naar ‘saai restgroen’. Dit komt de functionaliteit en belevingswaarde ervan niet ten goede. De integratie van buurt en het Amstelpark
zou veel beter kunnen.
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