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In de zomer en het najaar van 2022 organi-
seert het Van Eesteren Museum de manifes-

tatie SuperWest 2000-2021 over de vernieuwing van de 
Westelijke Tuinsteden. Met een overzichtstentoonstel-
ling, een publicatie, een reeks buurtbiografieën, wande-
lingen en debatavonden wordt aandacht gevraagd voor 
de onwaarschijnlijke operatie die in de afgelopen twee 
decennia in de Tuinsteden plaats vond.

Deze eerste buurtbiografie in de reeks docu-
menteert de transformatie van het Jan van Galen Sport-
park naar de nieuwe stadsbuurt Laan van Spartaan. De 
bouwprojecten en de inrichting van de openbare ruimte 
zijn nagenoeg afgerond. Dat maakt het mogelijk om met 
elkaar het gesprek te voeren over de kwaliteit van de 
nieuwe buurt. 

In de opzet van de buurtbiografie wordt 
de ondertitel van de manifestatie gevolgd – gepland- 
gebouwd-geleefd. Op basis van het materiaal van BPD, 
de gemeente Amsterdam, VVA/Spartaan en de betrok-
ken architectenbureaus reconstrueerde Maurits de 
Hoog de plangeschiedenis. Hein Coumou analyseerde 
de ruimtelijke opzet van de buurt. Luuk Kramer fotogra-
feerde het resultaat. Ivan Nio nam dertien interviews af 
en vormde zo een beeld van het leven dat zich hier nu 
afspeelt. Verspreid door de buurtbiografie zijn portret-
ten opgenomen van verschillende betrokkenen – bewo-
ners, ondernemers, de supervisor en de erevoorzitter 
van VVA/Spartaan. Een aantal van hen tekende ook een 
‘mental map’ van de nieuwe buurt. Op 8 maart 2022 is 
een workshop gehouden met een groot aantal betrokke-
nen in de planvorming: Wim Feenstra, Nina van Gelderen, 
René Kamperman, Anouk Roelofs, Edward Zevenbergen 
(allen BPD), Karen van Vliet (BGSV, supervisor), Kees van 
Ruijven (vml. projectmanager), John Fleer (stedenbouw-
kundige gemeente Amsterdam), Eric van der Kooij (vml. 
stedenbouwkundige gemeente Amsterdam), Rob van 
Dijk (openbare ruimte ontwerper), Jaap Gräber (architect), 
Koen Westhof (vml. hoofd wonen-werken stadsdeel Bos 
en Lommer), Marlies Buurman, Hein Coumou, Maurits de 
Hoog, Ivan Nio, Clasien Slebos, Anouk de Wit (allen Van 
Eesteren Museum). Sjaak Sjerps (BPD) gaf schriftelijke 
input. Het onderzoek en de productie van de buurt-
biografie zijn mede mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van BPD - Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.
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2 — Wat voorafging Het Jan van Galen Sportpark is aangelegd in 
de jaren ’50 als onderdeel van het overgangs-
gebied tussen de vooroorlogse stad en de 

nieuwe tuinsteden, met bijzondere stedelijke functies, zo-
als het Andreasziekenhuis en het Rembrandtpark. Pas als 
je onder de ringspoorbaan doorging reed je Slotermeer 
binnen. Op het Jan van Galen Sportpark lagen de velden 
van honkbalvereniging Pirates en voetbalvereniging VVA, 
in 1988 gefuseerd tot VVA/Spartaan. Begin jaren ’70 is 
hier ook de ‘tijdelijke’ sporthal Jan van Galen gebouwd.
De verenigingen hebben een roemruchte geschiedenis. 
VVA is in 1901 opgericht door een groep middelbare 
scholieren uit de Jordaan onder de naam REO – Raam-
poort En Omstreken. Het is na Ajax en AFC de oudste 
Amsterdamse voetbalvereniging. In 1903 werd de ver-
eniging omgedoopt tot Voetbalvereniging Amsterdam; 

met vanaf 1922 de eerste jeugdafdeling in het 
land en in de jaren ’30 een honkbalafdeling. 
De club speelde op allerlei meer of minder 
geïmproviseerde velden bij de Spaarndam-
merbuurt, in Noord en in Oost tot zij in 1938 
op de Joos Banckersweg bij het Erasmuspark 
eigen velden en een clubhuis kreeg. In 1957 
verhuisde VVA vervolgens naar het Jan van 
Galen Sportpark. Korfbalvereniging Blauw-
Wit speelde vanaf dat moment op het terrein 
aan de Banckersweg.

De Spartaan werd in 1903 opgericht als Spar-
ta en speelde in het begin aan de Barentszstraat. Uit die 
buurt kwamen ook de meeste leden. Sparta speelde 
jaren aan De Dijk, tegenover begraafplaats St. Barba-
ra. Een honkbalafdeling werd opgericht in 1937. In 1962 
verhuisde De Spartaan naar Sportpark De Eendracht 
‘achter’ Geuzenveld. Dat complex bestaat nog, maar het 
deel waar De Spartaan haar clubhuis en de velden had, 
is in de jaren ’90 bebouwd. 

Na de fusie van VVA en De Spartaan op 1 juli 
1988 kreeg de club ook een nieuwe naam: VVA/Spart-
aan. De honkbalafdeling van VVA was toen al gefuseerd 
met RAP en ging vanaf 1974 zelfstandig verder onder 
de naam Pirates. In 2000 verhuisden de Pirates naar 
Sportpark Ookmeer. Daardoor ontstond ruimte om het 
Sportpark opnieuw in te richten.

 (Linkerpagina, boven)
Luchtfoto Amsterdam-Nieuw-West circa 
1951, gezien naar het noorden, met centraal 
de Erasmusgracht en de net aangelegde 
Kolenkit- en Robert Scottbuurt en de taluds 
van de Ringspoorbaan en de Jan van Galen-
straat. Mooi zichtbaar is de hoekverdraaiing 
van de nieuwe infrastructuur ten opzichte van 
de sloten en vaarten in de oude situatie met 
de weilanden in de Sloter Binnenpolder – Foto 
Stadsarchief Amsterdam.

(Linkerpagina, linksonder)
Luchtfoto Jan van Galen Sportpark en omge-
ving 1974, gezien naar het noorden. – Foto 
Stadsarchief Amsterdam.

(Linkerpagina, rechtsonder)
Jan van Galen Sporthal 1972 – Foto Arsath 
Ro’is, Stadsarchief Amsterdam.

(Links)
Topografische kaart situatie 2000.

(Rechts) 
Jan van Galen Sporthal 1991 
– Foto Stadsarchief Amsterdam.
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Najim (37 jaar) is opgegroeid in 
Nieuw-West, in de Lodewijk van Deijssel-
buurt, waar zijn ouders nog altijd wonen. 
Hij is tandarts en eigenaar van de praktijk 
De Stip. In 2011 was hij een van de eerste bewoners van 
Laan van Spartaan. Hij kon hier in de vrije sector een 
eengezinswoning van 170 vierkante meter huren. In Laan 
van Spartaan is Najim in 2014 ook voor zichzelf begon-
nen. Hij liep toevallig tegen een praktijkruimte van 260 
vierkante meter aan. Een patiëntenkring moest hij nog 
helemaal opbouwen. De gok om hier een eigen praktijk 
te beginnen heeft goed uitgepakt. Hij heeft nu 5000 pa-
tiënten en dertien personeelsleden. ‘Ik ben heel blij met 
wat ik hier heb kunnen bereiken’. Hij wist dat de nieuwe 
wijk gunstig ligt, op de grens van ‘binnen’ en ‘buiten’ de 
ring en vlakbij een metrostation. Van zijn patiënten komt 
60 procent van buiten de ring en 40 procent van binnen 
de ring. Ook het wonen bevalt hem goed. ‘Je woont in 
een grote stad, maar heel rustig.’ Zijn favoriete plek is 
zijn eigen autovrije straat. Er is veel onderling contact 
tussen buren, vooral gezinnen met jonge kinderen. In 
de zomer zit iedereen voor de deur. Zijn droom is altijd 
een grote tuin geweest. Maar zoiets is onbetaalbaar in 
Amsterdam. Hij gaat daarom de stad weer verlaten. Dat 
betekent straks een half uur rijden naar zijn praktijk in de 
Jan van Galenstraat. Dat is volgens Najim nog net te doen.  

Rob de Visser (34 jaar) is on-
dernemer en woont sinds 2016 met zijn 
gezin in Laan van Spartaan. Hij heeft 
hiervoor in de Baarsjes gewoond. Hij is 
altijd werkzaam geweest in de horeca en wilde een eigen 
zaak beginnen. Hij miste hij in Laan van Spartaan goede, 
volwaardige horeca. Nieuwsgierig naar wat er in de plint 
langs de Jan van Galenstraat zou komen, ging hij in 2019 
op onderzoek uit. De bedrijfsunits werden vanaf voor-
jaar 2021 door een investeerder verhuurd. Rob werd een 
mooie horecaruimte op de hoek gegund. Hier is hij café 
Boes & Beis gestart met ernaast een IJscuypje. Precies 
wat de buurt nodig had. Het bedrijfsplan is gebaseerd op 
een straal van 100 meter, met Laan van Spartaan aan de 
ene kant en het Student Hotel en het ziekenhuis aan de 
andere kant van de Jan van Galenstraat. Rob richt zich 
in de eerste plaats op bewoners en personeel op vijf 
minuten loopafstand van Boes & Beis. Maar het bereik 
is groter, want tot aan de Sloterplas is het aanbod aan 
goede horeca mager. Boes & Beis blijkt een schot in de 
roos. De zaak – laagdrempelig en met een huiskamer-
achtige sfeer - wordt drukbezocht door een uiteenlopend 
publiek. Er komen bewoners die vaste klanten zijn gewor-
den, tijdelijke internationale studenten tot personeel van 
het ziekenhuis en het ROC. Gedurende de hele dag is 
er aanloop. Naast goe-
de koffie en speciaalbier 
zijn een specialiteit het 
ontbijt en lunchgerech-
ten. De locatie is per-
fect, aan een belang-
rijke looproute met een 
brede stoep. Het terras 
ligt op het zuiden met 
uitzicht op de levendi-
ge Jan van Galenstraat. 

Buurtportret #2

Najim el Baghdadi

Buurtportret #1

Rob de Visser

SUPERWEST 
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3 — Plannen  
voor een nieuwe 
stadsbuurt
Sport als rode draad

In de planvorming voor de Laan van Spart-
aan vormt sport de rode draad. Toen in 1997 
het plan naar buiten kwam voor de bouw van 
een grote nieuwe sporthal, kwam al snel het 
idee op tafel om te bekijken of het mogelijk 
zou zijn om de hal te combineren met andere 
functies. Dat paste in het beleid om de grond 
in de stad zo optimaal mogelijk te benutten en 
een prettiger en veiliger overgang te maken 

tussen de vooroorlogse en de naoorlogse stad. ’s Avonds 
fietsen over de Jan van Galenstraat naar Slotermeer was 
toen niet vanzelfsprekend. 

De eerste ambtelijke nota’s opperden de 
bouw van 400-600 woningen, in combinatie met allerlei 
sport- en onderwijsfuncties in een groot gebouw op de 
hoek van de Jan van Galenstraat en de A10.  Een klimhal 
markeerde de entree bij de Jan Tooropstraat. De velden 
van VVA/Spartaan zouden in het midden van de nieuwe  

buurt kunnen liggen. Het Olympiaplein in Zuid werd ge-
zien als een geslaagd voorbeeld voor het integreren van 
sportvelden in de nieuwe stadsbuurt. 

De keuze in 2000 voor BPD – Bouwfonds ge-
biedsontwikkeling – als ontwikkelaar voor het gebied 
sloot daar direct op aan. In hun tenderinzending stel-
den zij voor om het Sportpark om te bouwen tot een 
‘Sportparkstad’ en te onderzoeken of een van de velden 
gerealiseerd zou kunnen worden op een school, parkeer-
garage of op de nieuwe sporthal. Door het intensieve 
ruimtegebruik maar ook door verschillende functies en 
doelgroepen te mengen zou een levendige en duurzame 
nieuwe stadsbuurt kunnen ontstaan.

(Onder)
Bouwplan nieuwe Jan van Galen Sporthal 
1997, aanleiding voor studies om de hallen te 
combineren met andere stedelijke functies.

(Afbeeldingen boven)
Sportpark Jan van Galen – studie intensive-
ring ruimtegebruik – dRO 1998. Combinatie 
van nieuwe sporthallen met kantoren, een 
klimhal en tennisvelden. 

(Afbeeldingen onder)
Verkenning Ontwikkelingsmogelijkheden 
Jan van Galenstraat e.o. – dRO/stadsdelen 
1999. Ontwerponderzoek naar toevoeging 
van bebouwing en stedelijke functies in de 
overgangszone tussen de voor- en de naoor-
logse stad. Het sportpark lag op wat wel het 
‘Vierlandenpunt’ genoemd werd, op het 
punt waar de toenmalige stadsdelen Bos en 
Lommer, West, Slotervaart-Overtoomse Veld 
en Geuzenveld-Slotermeer aan elkaar grens-
den, maar eigenlijk niemand belangstelling 
voor had. Door bebouwing van het Sportpark 
Jan van Galen zou de Jan van Galenstraat een 
continue stadsstraat kunnen worden. De Jan 
Evertsenstraat zou een vergelijkbare functie 
kunnen krijgen door bebouwing op de plaats 
van de GVB-garage en de tennisvelden. 
Een nieuw tenniscomplex zou gerealiseerd 
kunnen worden op het dak van de nieuwe Jan 
van Galen Sporthal.
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In het SPvE – het Stedebouwkundig Pro-
gramma van Eisen – uit 2002 nam stadsdeel Bos en 
Lommer deze voorstellen over. Op basis daarvan werd 
een Stedebouwkundig Plan getekend en sloot de ge-
meente in 2006 een realisatieovereenkomst met VOF 
De Stadstuinen, een werkmaatschappij waar BPD en 
woningbouwvereniging Ymere in samenwerkten. 

Aan het programma en de opbouw van het ge-
bouwencomplex op de hoek van de Jan van Galenstraat 
en de A10 is in de uitwerking veel aandacht besteed. 
Het idee om een voetbalveld bovenop de sporthal te 
realiseren bleek uiteindelijk onuitvoerbaar – te complex 
en te duur. VVA/Spartaan moest daardoor genoegen 
nemen met twee wedstrijdvelden in het middengebied. 
Het vergevorderde plan om een jongerencentrum met 
een poppodium in het blok te maken strandde op een 
bezuiniging bij de gemeente. Desondanks kennen het 
Voorzieningencluster en de Oostkavel een bijzonder pro-
gramma met twee, zeer goed geoutilleerde sporthallen, 
ruimte voor de afdelingen Zorg en Welzijn van het ROC 
van Amsterdam met nu bijna 5.000 deeltijdleerlingen, 
een vlakke vloer-theater – aanvankelijk bestemd voor 
Circus Elleboog, maar nu in gebruik bij DeLaMar-West 
–, 84 woningen en praktijkruimte en detailhandel in de 
plint aan de Jan van Galenstraat.
De voetbalvelden en het voorzieningenblok zijn heel be-
palend voor de identiteit en het gebruik van de Laan van 
Spartaan. Door de vele bezoekers – op allerlei tijdstippen 
van de dag en de week en van velerlei komaf en leeftijden 
– onderscheidt het gebied zich in positieve zin van veel 
andere nieuwe buurten in de stad.

Vogelvluchttekening van mogelijke ruimte-
lijke opzet nieuwbouw ‘SportParkstad’ uit 
Tenderinzending BPD 2000. 

De winnende tenderinzending van BPD bevatte 
een verkenning door architectenbureau 
MVRDV van mogelijke verkavelingen van de 
nieuwe stadsbuurt. Op de tekening zijn midden 
in het gebied sportvelden gestapeld bovenop 
een sporthal en een parkeergarage. Er rondom 
heen liggen woningen, kantoren en scholen in 
een vrije compositie. Ze zijn door loopbruggen 
verbonden met het sportcomplex.

Plattegrond nieuwe verkaveling uit Nota van 
Uitgangspunten Jan van Galen Sportpark 
2000. 

In de Nota van Uitgangspunten worden de 
velden van VVA/Spartaan in het midden van 
het oude sportpark gesitueerd. In de randen 
komt bebouwing: rood = wonen, paars = 
sporthallen/tennis, geel = kantoren (geluid-
wand langs A-10). 

Illustraties uit Stedebouwkundig Programma 
van Eisen SportParkstad 2002. Uitwerking 
van de ideeën uit de Nota van Uitgangspunten 
en de Tenderinzending: gedraaide velden in 
het middengebied met woningblokken (rood) 
daaromheen, gecombineerd met allerlei ste-
delijke voorzieningen (oranje) voor sport en 
onderwijs. In het blok op de hoek van A10 en 
Jan van Galenstraat zijn nieuwe sporthallen 
gecombineerd met het hoofdveld van VVA/
Spartaan op het dak en een klimhal en 
woningbouw daaromheen.
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Een ander belangrijk element in het SPvE 
uit 2002 was de bouw van een wand met 

kantoren langs de A10. Hierdoor werd het geluid van 
de ringweg afgeschermd en kon op de rest van het ter-
rein een rustig woongebied ontwikkeld worden rond 
de voetbalvelden in het midden van de nieuwe buurt.  
De velden werden in het ontwerp gedraaid ten opzichte 
van de hoofdrichting van de Erasmusgracht en de Jan 
van Galenstraat zodat alle bouwblokken niet alleen in 
de luwte liggen, maar qua vorm ook net even van elkaar 
verschillen.

Toen het vervolgens op uitvoering aankwam 
was de vraag naar kantoren totaal ingezakt als gevolg 
van de vastgoedcrisis in 2008. Door toepassing van een 
galerij aan de A-10-zijde en technische innovaties bleek 
het mogelijk om de wand alsnog in woningbouw uit te 
voeren. Hierin werd doorgeborduurd op het experiment 
met de Leeuw van Vlaanderen – het gerenoveerde wo-
ningblok even ten noorden van de Erasmusgracht in de 
Kolenkitbuurt. In de wand langs de A10 – toepasselijk de 
Tribune genoemd – zijn uiteindelijk 372 huurwoningen 
gerealiseerd voor heel uiteenlopende doelgroepen. De 
zorgvoorzieningen, de klimhal (verplaatst vanuit de St. 
Josephkerk) en de studentenwoningen voor topsporters 
vormen een bijzondere verrijking van het programma.

Parallel aan de planvorming voor De Tribune is 
tussen 2006 en 2010 gewerkt aan de plannen 

voor de Noordstrook met de hoven A, B en C. Een gewel-
dige uitvinding was de toepassing van rug-aan-rugwo-
ningen in het laagbouwdeel. Hierdoor konden efficiënte 
eengezinswoningen gemaakt worden met entrees aan 
de woonstraatjes of aan de hoven. In de opbouw van de 
blokken zijn verschillende planoptimalisaties doorge-
voerd. De bouwhoogte langs de Erasmusgracht werd 
uiteindelijk 30 meter. Daarnaast is gekozen voor aaneen-
gesloten bebouwing rond de hoven en een overbouwing 
van de gracht bij de aanvankelijk open hoek met de Tri-
bune. Het aantal woningen nam daardoor toe van 390 
in het SPvE 2002 naar uiteindelijk 476. Onder invloed 
van de lastige marktsituatie is ook geschoven met de 
verdeling van huur- en koopwoningen, mede in relatie 
tot het programma van de later te realiseren woningen 
in de Zuidstrook. 

Illustraties uit Stedebouwkundig Programma 
van Eisen SportParkstad 2002. Uitwerking 
van de ideeën uit de Nota van Uitgangspunten 
en de Tenderinzending: gedraaide velden in 
het middengebied met woningblokken (rood) 
daaromheen, gecombineerd met allerlei ste-
delijke voorzieningen (oranje) voor sport en 
onderwijs. In het blok op de hoek van A10 en 
Jan van Galenstraat zijn nieuwe sporthallen 
gecombineerd met het hoofdveld van VVA/
Spartaan op het dak en een klimhal en 
woningbouw daaromheen.

Van kantoren naar 
woningen langs de A10

Noord- en Zuidstrook

De planontwikkeling voor de Zuidstrook be-
gon ook in 2006, maar liep door tot 2018. Toen startte 
de uitvoering pas. In de lange voorbereidingsperiode is 
het programma verschillende keren aangepast. Zo zag 
het ROC af van realisatie van een tweede vestiging in het 
gebied. Datzelfde gold later voor het Orioncollege. Dat 
betekende dat maar liefst 15.000 m2 een andere bestem-
ming moest krijgen. Op de Middenkavel is gekozen voor 
een combinatie van woningen met bedrijven en horeca in 
de plint langs de Jan van Galenstraat. Dat past ook veel 
beter bij het karakter van de stadsstraat dan de eerder 
geplande school. Op de Westkavel zijn studentenwo-
ningen gerealiseerd met in de plint gemeenschappelijke 
voorzieningen: een laundry, een co-work-café en een 
Starbuckscounter.

Het woningaantal is door de planaanpassin-
gen fors toegenomen. Werd in het SPvE uit 2002 nog 
uitgegaan van 260 woningen op de West- en de Mid-
denkavel, in de recent opgeleverde blokken zijn maar 
liefst 764 woningen gebouwd.
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Door alle uitvindingen en planaanpassingen 
is het totale aantal nieuwbouwwoningen in 

de loop van het planproces toegenomen van 400-600 
in het voortraject (1998-1999), via 650-1010 in het SPvE 
(2002-2004), naar 1200 in de Realisatieovereenkom-
sten (2006-2007) en 1613 in de uiteindelijk gerealiseerde 
buurt. Het terrein is iets meer dan 10 hectare groot. De 
woningdichtheid is dus zo’n 160 woningen per hectare! 

In het SPvE was beoogd (in de destijds ge-
bruikelijke verhouding 30 % sociale huur - 40 % midden-
huur - 30 % vrije sector) om 194 sociale huurwoningen te 
bouwen. Dat werden er 321 (20 %). Het aantal markthuur-
woningen bleef nagenoeg gelijk: 260 versus 252 (16 %). 

Bouwprogramma

Plan Openbare Ruimte Laan van Spartaan 
2010. Uitwerking van de openbare ruimte: 
inrichting van de straten met bomen en 
parkeerplaatsen, met speciale aandacht 
voor de fietsroute en de waterkering langs 
de Erasmusgracht, voor waterberging in 
het gebied met een nieuwe gracht en voor 
de voetbalvelden met een openbare voet-
gangersdoorsteek tussen de velden en een 
trimparcours er omheen.

Het aantal koopwoningen nam toe van 194 naar 348 (22 
%). De bouw van studentenwoningen was aanvankelijk 
niet voorzien. Uiteindelijk zijn 524 studentenwoningen 
gerealiseerd in De Tribune en op de Westkavel (35 %).  
Reken je studentenwoningen ook als sociale huur-
woningen dan behoort meer dan de helft van de  
woningen op de Laan van Spartaan tot het goedkope 
segment. Het oppervlak van studentenwoningen is echter 
kleiner dan in de traditionele sociale huur en varieert van 
27-38 m².

Al met al maken de dichtheid en de sterke 
differentiatie in het programma de Laan van Spartaan 
tot een echte stadsbuurt.
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4 — Bouwprogramma 
Laan van Spartaan SPvE 2002 – gebouwd 2022

AANTAL/M2 WONINGEN VOORZIENINGEN KANTOREN-COMM PARKEERPLAATSEN
 SPvE % Gebouwd % SPvE Gebouwd SPvE Gebouwd SPvE Gebouwd

Tribune 0  372  0 704 14000 1697 112 0
zorgwoningen   87        

WIBO   56        

rolstoelwoningen   24        

studenten   205        

Noordstrook 390  477  0 0 1000 0 340 387
soc huur app   70        

markthuur app   166        

markthuur egw   36        

koop app   126        

koop egw   79        

ROC/voorzieningencluster 60  84  21200 20076 8800 2500 500 255
soc huur app   84        

Middenkavel 138  319  0 0 2300 593 200 297
studio's   126        

markthuur BPD   50        

koop app   122        

koop egw   21        

Westkavel 60  361  3000 0 1000 137 83 0
studenten   361        

Totaal 648  1613  24200 20780 27100 4927 1235 939

DIFFERENTIATIE NAAR TYPE
eengezinswoningen   136 8%       

appartementen   785 49%       

studenten + studio's   692 43%       

DIFFERENTIATIE NAAR SECTOR         

sociale huur 194 30% 321 20%       

studenten   566 35%       

markthuur 260 40% 252 16%       

koop 194 30% 348 22%       

Meer weten?

1998
Initiatief en vooronderzoek

2000 
Nota van Uitgangspunten  
Ringspoorzone Map met 3 delen

2002
Stedebouwkundig Programma  
van Eisen Sportparkstad

2003
Beeldkwaliteitsplan Sportparkstad

2007 
Bestemmingsplan Laan van  
Spartaan —Toelichting

2007
Bestemmingsplan Laan  
van Spartaan – Plankaart

2008
Voorlopig Ontwerp Openbare  
Ruimte Laan van Spartaan

2021 
Ontwerp sport-  
en speelterrein west 
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Auke (43 jaar) behoort tot de eerste bewoners 
van Hof B. Hiervoor woonde hij in de Orteliusstraat. In 
2013 zijn ze hier komen wonen. Hij vond het toen al een 
goede prijs-kwaliteitsverhouding. Zijn huis – een rug aan 
rug woning met dakterras van 112 vierkante meter - grenst aan het 
hof. Hij zag vanaf de plattegrond dat het hof een goed ontwerp is: ‘Ik 
zag de voordeuren open staan en kinderen buiten spelen. Dat het in 
Nieuw-West ligt deed me niet zo heel veel’. Het plein voldoet aan zijn 
verwachtingen. Het is een veilige plek om kinderen te laten opgroeien. 
In het afgesloten hof hebben kinderen veel ruimte om hun eigen gang 
te gaan. De voordeur staat vaak open zodat kinderen heen en weer 
kunnen rennen. Aan het hof grenzen 20 woningen waar maar liefst 40 
kinderen wonen. Het hof verbindt ook de ouders. Dit is volgens hem 
het gezelligste hof. Bewoners zitten buiten, ze lopen langs en maken 
een praatje en drinken soms een borrel. Twee keer per jaar wordt er 
iets gezamenlijks georganiseerd. ‘Omdat we zomers veel buiten zitten 
met z’n allen noemen we het plein weleens de camping. Een dorp in de 
stad’. Met verjaardagen is het ook heel handig. Bezoekers verplaatsen 
zich dan gewoon naar buiten. Hij heeft het ook wel als klusplek gebruikt. 
‘Een achtertuin zou wel lekker zijn. Maar het feit dat die privacy er niet is 
leidt wel weer tot veel contacten’. De hoge dichtheid en de verschillen 
tussen huishoudens heeft ook een keerzijde. Er zijn flatbewoners zonder 
kinderen die vinden dat het plein te veel van de kinderen is. Een aantal 
bewoners in de appartementen zegt ook ’s avonds last te hebben van 
schreeuwende kinderen en van barbecues. 

Buurtportret #3

Auke Vermeulen 

Ruchama (45 jaar) woont 
met haar man en twee 
katten in een eengezins-
woning in de vrije sector 

in Blok C, een gemengd blok met 125 vrije sector en sociale huurwo-
ningen. Ruchama is geboren in Slotermeer en opgegroeid in Zwolle. 
Tweeëntwintig jaar geleden is ze teruggekeerd naar Amsterdam en 
vijf jaar geleden is ze in Laan van Spartaan komen wonen. ‘Dit was by 
far het allerbeste huis dat we konden huren. We hadden gerekend op 
een appartementje. Dit verwacht je niet in Amsterdam, met een dak-
terras en een parkeerplaats’. Op blokniveau vindt ze het fijn dat het zo 
gemixt is. Ze vindt het belangrijk dat er burencontacten zijn. ‘Het was 
best wel moeilijk om hier contact met elkaar te maken. Iedereen leek 
een beetje bang voor elkaar. In het begin groetten mensen elkaar ook 

Buurtportret #4

Ruchama Bwefar 

Tim (36) woont sinds een half jaar in een 
vrije sector huurappartement in het Zuidblok. Voor 
zijn scheiding woonde hij negen jaar in een eenge-
zinswoning in Laan van Spartaan. Hij betaalt voor zijn 

driekamer-appartement van 77 vierkante meter 1400 
euro per maand. Het is een goed appartement in de buurt 
van zijn kinderen. De hal van het complex is licht en ruim. 
De huur vindt hij alleen erg hoog. Het is geen anoniem 
wooncomplex voor hem. Er zijn tussen bewoners veel 
lichte contacten. ‘Misschien komt dat omdat het allemaal 
eerste bewoners zijn en een bepaalde groep’. Hij maakt 
makkelijk een babbeltje in de hal, de lift en de fietsenber-
ging of op zijn balkon. De bewoners in het complex zijn 
vrij jong, 35 jaar en jonger. Er wonen veel jonge stellen 
en expats: ‘Ik hoor veel verschillende talen, Engels, Itali-
aans, Frans, Portugees’. Het binnenplein 
met tafels en plantenbakken vindt hij 
aan de krappe kant in vergelijking met 
het hof waar hij woonde. Er valt op het 

Buurtportret #5

Tim Hendriks

niet. Het is een stadse mentaliteit’. Om dat te doorbreken is ze actief 
geworden. Ze heeft een moestuin in het hof. Ze hangt kerstversiering 
op en vlaggetjes tijdens EK-wedstrijden. Ze wil ook een hofbarbecue 
organiseren. Ze heeft veel contact met de kinderen, ook uit de socia-
le huurwoningen, maar de ouders uit de appartementen ziet ze bijna 
niet. Ze weet dat sommige sociale huurders het moeilijk hebben. Door 
Covid lagen activiteiten stil, ook de speel-o-theek in de ruimte van de 
beheerder van Ymere. In het hof zou het leuk zijn om nog picknicktafels 
te hebben. Sommige zaken blijven storen. Zo gooien sommige bewoners 
sigarettenpeuken van hun balkon af. En vuilnis staat vaak verkeerd. De 
omgeving vindt ze fantastisch. ‘Je hebt hier zoveel, het is niet normaal’. 
Ze heeft ook een bootje in de Erasmusgracht. ‘Ik hoef hier nooit meer 
weg’. Maar hun huis is niet te koop en ze willen graag iets kopen. 

binnenplein niet veel te doen voor zijn kin-
deren. Hij verbaast zich verder over de 
hoeveelheid deuren die hij door moet om 
zijn fiets in de berging te zetten. Laan van 
Spartaan vindt hij een prettige stadswijk 
met een diverse bevolking. ‘Fijn dat er nu 
ook horeca is. Je kan lekker wat te eten 
halen ’s avonds. Het begint een beetje 
te leven’. Aan de andere kant is het juist 
rustig wonen. Er wonen veel mensen die 
zin hebben om hier te wonen. ‘Iedereen is 
er wel trots op’. Wat hij wel opvallend vindt 
is dat in het gevoel van gezamenlijkheid 
de sociale huurders er in zijn beleving he-
lemaal buiten vallen.
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In de ‘exploded view’ zijn de kenmerken-
de onderdelen van de gebouwde Laan van 
Spartaan uiteengelegd in verschillende lagen.
De basislaag laat de openbare ruimte zien 
met het bijzondere middengebied met de 

velden van VVA/Spartaan en de gracht. Opvallend zijn ook de 
grote verschillen tussen de randen. De A-10 en het spoortalud 
met de natuurzone zijn niet toegankelijk. De Erasmusgracht met 
de doorgaande fietsroute, het talud en de speelplekken heeft 
vooral een groen karakter in combinatie met de groene overkant. 
De Jan van Galenstraat is een levendige ‘stadslaan’ geworden met 
een ventweg, bomenrijen en een breed trottoir. 

Wat betreft de bebouwing is de bouwhoogte natuurlijk 
heel bepalend. In de tekeningen is het verschil in de wijze van 
ontsluiting en de verdeling over uiteenlopende woningmarktseg-
menten aangegeven. 

In De Tribune en in de appartementengebouwen langs 
de Erasmusgracht zijn galerijen toegepast. Lange galerijen met 
een beperkt aantal stijgpunten in De Tribune; korte galerijen met 
relatief veel stijgpunten langs de gracht. De ontsluiting van de 
nieuwbouw in de Zuidstrook is juist heel gedifferentieerd. De hoge 
volumes in de toren in de Hof van Spartaan en het studentencom-
plex op de Westkavel hebben vanzelfsprekend een ontsluiting met 
liften en (nood)trappenhuizen. De andere woningen in de Hof van 
Spartaan hebben een corridorontsluiting, met een middengang 
en liften. De woningen boven de sporthallen worden ontsloten 
door een galerij aan de binnentuin van het blok.

De verdeling naar segmenten sociale huur, vrije sector 
huur en vrije sector koop valt in grote lijnen samen met het onder-
scheid in bouwvolumes. De laagbouw is vrije sector huur en koop. 
Ook de meeste appartementencomplexen rond de hoven (Hof 
A, B en C, middenkavel) zijn in deze segmenten ontwikkeld. Uit-
zondering is de sociale woningbouw in Hof C. De Tribune is in zijn 
geheel sociale woningbouw. Door de sterke differentiatie binnen 
De Tribune in woonvormen en de bijbehorende toewijzingsregels 
(topsportstudenten, mbo-studenten, zorgwoningen, ouderen-
woningen) zal het sociale leven in het gebouw minder massaal en 
eenduidig zijn dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. 

Van functiemenging is vooral sprake in de Zuidstrook. 
Een groot deel van het bouwvolume is hier niet-wonen: ROC, 
sporthallen, horeca en bedrijfsruimte. In De Tribune dragen de klim-
hal en de fitnessruimte bij aan een prettige, openbare sfeer rond 
de onderdoorgang van de Erasmusgracht naar het middengebied. 

5 — Gebouwd
Laan van Spartaan

Voorzieningen

 Sport

 Cultuur

 Onderwijs

 Detailhandel

 Horeca

Eigendom

 Sociale huurwoning

 Particuliere verhuur

 Eigenaar

Ontsluiting

 Portiekontsluiting

 Galerijontsluiting

 Corridorontsluiting

Oenbare ruimte

    Entree

 Speeltuin

 Openbaar groen

 Collectief groen

 Privétuin

 Trottoir / Fietspad

 Weg

 Water

 Braak / Bouwplaats
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(Linksboven)
Clubhuis VVA/Spartaan met de entree aan de 
Laan van Spartaan.

(Rechtsonder)
Hekwerk rond de velden van VVA/Spartaan 
met kunststof ‘pixels’, ontwerp Arjan Karssen 
in samenwerking met Irene Fortuyn.

(Onder)
Clubhuis VVA/Spartaan met de kantine en het 
terras aan het hoofdveld op de eerste laag.

(Linksonder)
De Tribune gezien vanaf de gracht in het 
middengebied. 

(Volgende pagina, links)
De onderdoorgang van het middengebied 
naar de Erasmusgracht met de fitnessruimte 
en de entree van de klimhal in de Tribune.

(Volgende pagina, rechts)
Drie stalen sculpturen naar ontwerp van Arjan 
Karssen op het voorpleintje van De Tribune 
vormen een pergola voor de entree.

1 — VVA/Spartaan

Project: Velden, clubhuis, tribune en hekwerk,  
opgeleverd 2007
Locatie: Laan van Spartaan 1
Opdrachtgever: Stadsdeel Bos en Lommer,  
Gemeente Amsterdam
Architect: Kantine: Ziegler en Branderhorst  
Stedebouw en Architectuur (Frans Ziegler)
Tribune en hekwerk: Bureau Arjan Karssen  
(Arjan Karssen i.s.m. Irene Fortuyn)
Aannemer: Kantine: Bouwgroep Buitenhuis

2 — De Tribune

Project: 327 woningen (87 zorgwoningen,  
24 rol stoelwoningen, 56 WIBO-(ouderen)woningen, 
205 studentenwoningen), klimhal + fitnesscentrum, 
1697 m2 bedrijfsruimte, waarin restaurant Coco’s/
De Buren, kantoor Cordaan en een zorgsteunpunt; 
realisatie 2009-2011
Locatie: Gerrie Knetemannlaan 284-534
Opdrachtgever: VOF De Stadstuinen – BPD, Ymere
Architect: Claus en Kaan Architecten (Felix Claus, Jaap 
Gräber)
Aannemer: UBA

Het clubhuis van VVA/Spartaan was het 
eerste nieuwe bouwwerk op de Laan 
van Spartaan. Het langwerpige volume, 
opgetrokken in een mooie, donkere bak-
steen, is op de begane grond gesloten. 
Hier zijn de kleedkamers en bergingen 
gesitueerd. De bovenverdieping is juist 
heel open. Hier liggen de kantine, de be-
stuurskamers en het terras met uitzicht 
op het hoofdveld. Het clubhuis staat aan 
de straat, waardoor een voorpleintje ge-

vormd wordt bij de entree. Hier loopt ook een voetgangers-
route midden tussen de velden door. De forse hekwerken 
zijn echter niet erg uitnodigend.
Met het oog op de kwaliteit van het gras is onder de vel-
den een experimentele waterberging gerealiseerd. In het 
ontwerp voor de tribune en het hekwerk rond de velden 
van VVA/Spartaan is geëxperimenteerd met elementen 
van kunststof die in het hek geklikt kunnen worden. Met 
jongeren uit Bos en Lommer zijn met deze ‘pixels’ patronen 
en tekeningen gemaakt die op het hekwerk gemonteerd 
zijn: ‘hekgraffiti’. 

 
De Tribune vormt de geluidsbuffer tus-
sen de A10 en de buurt. Het tweehonderd 
meter lange en 13 verdiepingen tellende 

bouwwerk is opgezet als een verticale stad met heel 
verschillende functies en gebruikersgroepen: verpleeg- 
en zorgwoningen, woongroepen en kantoorruimte voor 
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onder andere zorginstelling Cordaan, wo-
ningen voor topsporters en MBO-studen-
ten, een fitnesscentrum en een klimhal. 
Het gebouw is verticaal opgesplitst in 
verschillende delen, die elk onderdak bie-
den aan een van de doelgroepen. Aan de 
gevel langs de A10 zijn galerijen geplaatst 
met een stof-en geluidwerende afscher-
ming. De uitgebouwde borstwering met 
rooster is beeldbepalend, weert de zon en 

maakt spuiventilatie mogelijk. Het gebouw zelf vormt een 
geluidscherm voor de achterliggende nieuwbouw. Aan 
de zijde van de buurt zorgt de lichte baksteen en het spel 
van verspringende volumes en balkons een vriendelijk 
beeld. Door vorm en positie is De Tribune een van de 
meest karakteristieke gebouwen van de buurt. 
Het geplande hotel op de zuidelijke kop van het gebouw 
is niet gerealiseerd. De zuidelijke kopgevel is daardoor 
gesloten. Dat geldt ook voor de noordelijke kopgevel. 
Daar gaat de klimhal achter schuil. 

3 — Noordstrook – Hof A, B en C
 
→ Hof A
Project: Nieuwbouw 186 woningen (118 markt-
huurappartementen, 42 koopappartementen, 26 
eengezinskoopwoningen, 119 gebouwde parkeer-
plaatsen; 2009-2011
Locatie: Ben Brilstraat 1-21, Fanny Blankers- Koenlaan 
33-38, Willem Augustinstraat 231-359, Wim van 
Estlaan 1-40
Opdrachtgever: VOF De Stadstuinen – BPD, Ymere
Architect: Claus en Kaan Architecten, Dick van 
 Gameren Architecten, diederendirrix architecten
(Dick van Wageningen, Dick van Gameren, Bert Dirrix) 
Aannemer: UBA Bouw  

→ Hof B
Project: Nieuwbouw 137 woningen (84 koopaparte-
menten, 53 eengezinskoopwoningen, 122 gebouwde 
parkeerplaatsen; realisatie 2012-2014
Locatie: Willem Augustinstraat 126-230, Bep 
Bakhuysstraat 1-15’: Ben Brilstraat 2-20, Fanny 
Blankers-Koenlaan 19-32Opdrachtgever: VOF De 
Stadstuinen – BPD, Ymere
Architect Claus en Kaan Architecten, Dick van Game-
ren Architecten, diederendirrix architecten
(Dick van Wageningen, Dick van Gameren, Bert Dirrix) 
Aannemer: UBA Bouw 

(Linksonder)
Erasmusgracht met appartementencom-
plexen Hof A, B en C Laan van Spartaan en 
langzaam verkeerbrug naar Kolenkitbuurt.
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(Linkboven)
Plattegrond eerste verdieping 
Hof B met de appartementen aan 
de Erasmusgracht en de rug-aan-
rug-woningen rond de hof.
(Rechtsboven
Ben Brilstraat, autovrije woon-
straat tussen Hof B en Hof C.
(Rechtsmidden)
Binnenruimte Hof C.
(Rechtsonder)
ROC aan Jan van Galenstraat.

→ Hof C
Project: Nieuwbouw 154 woningen (70 sociale 
huurappartementen, 48 markthuurappartementen, 
36 eengezins markthuurwoningen), 146 gebouwde 
parkeerplaatsen; realisatie 2010-2012
Locatie: Willem Augustinstraat 1-125, Fanny Blan-
kers-Koenlaan 1-18, Gerry Knetemannlaan 11-17, Bep 
Bakhuysstraat 2-14
Opdrachtgever: VOF De Stadstuinen – BPD, Ymere
Architect: Claus en Kaan Architecten, Dick van Ga-
meren Architecten, diederendirrix architecten
(Dick van Wageningen, Dick van Gameren, Bert Dirrix) 
Aannemer: UBA Bouw    
 

De Noordstrook bestaat uit drie woonho-
ven in een zeer hoge dichtheid. Stedelijk 
wonen, maar deels wel in een grondge-
bonden woonvorm. In de drie woonhoven 
zijn op minder dan 5 hectaren in totaal 
476 woningen gerealiseerd met 390 ge-
bouwde parkeerplaatsen. De collectieve 
binnenhoven en autovrije straten zorgen 
voor een prettig woonklimaat. Er is geen 
doorgaand autoverkeer en het merendeel 
van de parkeerplaatsen is bouwkundig 
in de blokken opgelost. Opvallend is dat 
de drie architectenbureaus niet elk een 
blok uitwerkten, maar alle blokken samen 
ontworpen hebben. Claus en Kaan coör-
dineerde het ontwerpwerk.  
Aan de noordzijde en de uiterste west-
zijde van de Noordstrook bevinden zich 

de appartementengebouwen, met 2-laagse stadswo-
ningen in de plint en daarboven woningen aan korte, 
inpandige galerijen. Aan de drie andere zijden van de 
hof omsluiten rug-aan-rug woningen de parkeergarages. 
Deze rug-aan-rug woningen zijn vernuftig in elkaar ge-
zet. Ze worden ontsloten vanaf de straat of aan het dek 
in het hof. Daarnaast hebben ze een toegang vanuit de 
parkeergarage, via een berging. 
Door de combinatie van de rug-aan-rug typologie met 
appartementencomplexen is de dichtheid hoog. De ge-
kozen oplossing maakt de hoven – anders dan in an-
dere vernieuwingsprojecten in de Tuinsteden – minder 
anoniem en tot echte collectieve gebruiksruimtes. De 
appartementen zijn met royale buitenruimte gesitueerd 
aan de binnenhoven. Het deck op de parkeergarages is 
hoogwaardig ingericht maar wel ‘stenig’, waardoor de 
hoven in de zomer behoorlijk warm worden. 

4 — Oostkavel – ROC en Voorzieningencluster

→ ROC
Project: Nieuwbouw ROC (14.690 m2), voorzieningen 
(1485 m2 Circus Elleboog/De La Mar-West, 236 m2 
tandartspraktijk), 255 gebouwde parkeerplaatsen in 
twee lagen; realisatie 2011-2012
Locatie: Laan van Spartaan 2-4,  
Jan van Galenstraat 400
Opdrachtgever: VOF De Stadstuinen – BPD, Ymere
Architect: Claus en Kaan Architecten (Jaap Gräber)
Aannemer: Dura Vermeer
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(Boven)
Hoek Laan van Spartaan-Rinus 
Michelslaan met de entree van 
de sporthal. 
(Linksmidden)
Doorsnede voorzieningencluster 
met sporthallen en woningbouw.
(Rechtsmidden)
De kleine ‘paarse’ hal in de 
sporthal Laan van Spartaan.
(Rechtsonder)
Appartementencomplexen Hof 
van Spartaan Jan van Galenstraat 
met detailhandel en horeca in de 
plint. 

→ Voorzieningencluster
Programma: Nieuwbouw 84 sociale huurwoningen, 
voorzieningen (3.665 m2 sportaccommodatie, 2.500 
m2 sociaal maatschappelijk); realisatie 2011-2013
Locatie:  Jan van Galenstraat 402-408, Rinus Michel-
slaan 2-26, Laan van Spartaan 8
Opdrachtgever: VOF De Stadstuinen – BPD, Ymere
Architect: DP6 Architectuurstudio (Chris de Weijer, 
Robert Alewijnse)
Aannemer: Bouwbedrijf M.J. De Nijs en Zn

Het bouwblok op de Oostkavel bestaat 
bouwkundig en architectonisch uit twee 
delen: het ROC-complex met het (musi-
cal)theater DeLaMar West en een par-
keergarage en daarnaast de NOC-NSF 
gecertificeerde sporthallen met maat-
schappelijke voorzieningen en sociale 
huurwoningen. Het ROC-complex pre-
senteert zich met de hoofdentree richting 
de Jan van Galenstraat en de A10 en heeft 
een grote, door Piet Oudolf ingerichte 
binnentuin op de parkeergarage. 
In het andere bouwdeel liggen de 
twee sporthallen: de groen geschil-
derde wedstrijdhal van 28 x 48 meter,  

die op te delen is in 3 kleine zalen, en een paars ge-
kleurde sportzaal van 16 x 28 meter. Overdag worden de 
sportzalen gebruikt door het aangrenzende ROC en in 
de avonduren door verschillende verenigingen, waaron-
der Badminton Vereniging Amsterdam. Op de bovenste 
bouwlagen bevinden zich de sociale huurwoningen. De 
geluidhinder van de A-10 noodzaakte tot een bijzonder 
gevelontwerp. Door de gevel terug te laten springen en 
te voorzien van een groot schuifraam konden de appar-
tementen toch te openen delen krijgen en heeft elke 
woning een geluidsluwe loggia.
De sporthallen en DeLaMar-West leveren een be-
perkte bijdrage aan de publieke ruimte van Laan van 
Spartaan. De entrees zijn lastig vindbaar en publieke 
functies liggen niet op de begane grond aan de straat.

5 — Middenkavel – Hof van Spartaan

→ Hof van Spartaan West
Project: Nieuwbouw 137 woningen (126 starters-
woningen IC Campus en 11 eengezinswoningen) met 
bedrijfsruimte/horeca en gebouwde parkeerplaatsen 
(totaal west en oost 267, waarvan 97 ROC, 59 be-
zoekers, 111 bewoners); realisatie 2018-2021
Locatie: Jan van Galenstraat 418-680, Laan van 
Spartaan 40-60
Opdrachtgever: BPD
Architect: Studioninedots (Arie van der Neut, Dennis 
Roest)
Aannemer: UBA Bouw
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(Rechtsboven)
Toren Hof van Spartaan, gezien 
over de velden in het midden-
gebied.

(Rechtsonder)
Studentencomplex Westkavel, 
gezien vanaf de Jan van Galen-
straat.

→ Hof van Spartaan Oost
Project: Nieuwbouw 182 appartementen (waarvan 
50 BPD Woningfonds) met bedrijfsruimte/horeca 
en gebouwde parkeerplaatsen (totaal west en oost 
267, waarvan 97 ROC, 59 bezoekers, 111 bewoners); 
realisatie 2018-2021
Locatie: Laan van Spartaan 20-38, Rinus Michelslaan 
1-343
Opdrachtgever: BPD
Architect: KOW Architecten (René Buur)
Aannemer: UBA Bouw

Hof van Spartaan is een bouwblok dat 
is opgebouwd uit in hoogte en typologie 
verschillende bouwdelen, ontworpen door 
verschillende architectenbureaus. De ar-
chitectonische differentiatie levert een 
rijk beeld aan de Jan van Galenstraat. Het 
blok bestaat uit twee complexen met cor-
ridorontsluiting, een toren en een rij een-
gezinswoningen aan het middengebied. 

Ook in dit blok zijn de parkeerplaatsen onder een dek 
op maaiveld gesitueerd. Het blok is echter langwerpig en 
ondieper waardoor het hof een groot deel van de dag in 
de schaduw ligt van de stedelijke wand van 9 bouwlagen 
aan de Jan van Galenstraat. Het hof heeft hierdoor een 
betrekkelijk anoniem karakter. De horeca- en bedrijfs-
ruimtes aan de Jan van Galenstraat zijn ondiep, maar 
gemakkelijk koppelbaar. 

6  — Westkavel

Project: 361 studentenwoningen, 137 m2  
commerciële ruimte; 2016-2017
Locatie: Jan van Galenstraat 704-1426
Opdrachtgever: BPD, IC Campus 
Architect: Studioninedots (Arie van de Neut,  
Dennis Roest)
Aannemer: Heddes en Ursem

Het gebouw op de Westkavel is een al-
zijdig studentencomplex met 361 units 
direct naast het metrostation Jan van 
Galenstraat. Het gebouw heeft een hoge 
plint aan de Jan van Galenstraat met de 
entree en collectieve voorzieningen. Aan 
de andere zijden zijn de entree van de 

parkeergarage en de technische ruimtes gesitueerd. 
Deze gevels zijn minder uitnodigend. 
De modulaire opbouw maakte het mogelijk om het com-
plex veel sneller te bouwen dan gebruikelijk. Het you-
tube-filmpje laat de verschillende onderdelen van de 
bouw – in de fabriek en op de bouwplaats – mooi zien.
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Karen (64 jaar) is stedenbouwkundige bij 
BGSV – Bureau voor Stedenbouw in Rotterdam. Zij heeft 
in 2002 het stedenbouwkundig plan ontworpen voor de 
Laan van Spartaan en was vanaf dat moment supervisor 
over alle bouwprojecten en intensief betrokken bij de 
inrichting van de openbare ruimte. 

Ze is heel trots op het resultaat. “Zou het 
werken? In het plan hadden we de voetbalvelden wat 
verdraaid ten opzichte van de randen. Alle blokken ver-
schillen daardoor van elkaar en de hof in het midden 
zou niet statisch, maar een beweeglijke ruimte worden. 
Ik vind het goed gelukt. De noordrand met de hoven en 
de woonstraatjes is een rustig woongebied geworden, 
terwijl de zuidkant compacter is en juist georiënteerd 
op de drukke Jan van Galenstraat. Dat is hier een echte 
stadsstraat geworden met publieke voorzieningen op de 
dubbelhoge begane grond.”  

Ook over de architectuur en 
vooral over de verschillen is ze te spreken. 
“De blokken langs de Erasmusgracht zijn 
fors, maar mooi geleed door de lamellen. 
De Tribune heeft twee heel verschillende kanten. Aan 
de zuidzijde werkt de parcellering juist mooi, ook met de 
toren, die niet direct aan de Jan van Galenstraat staat, 
maar wat naar achteren.” 

Een belangrijke inzet was om in het binnen-
gebied een andere sfeer te creëren – weg van de ruis 
van de stad. “Dat vergt lange adem. Meer dan twintig 
jaar hebben alle betrokkenen intensief samengewerkt. 
Eigenlijk is alleen het trimparcours rond de voetbalvel-
den minder geslaagd. Het past niet goed in de hof. Een 
groene wandelroute was beter geweest.”

“Al met al is de Laan van Spartaan een ste-
vig stuk stad geworden, heel vanzelfsprekend met het 
OLVG en het Studenthotel om de hoek. Het heeft een 
hoge dichtheid, maar dat gaat eigenlijk heel goed door 
het groen in het binnengebied en in de randen langs het 
spoor en de Erasmusgracht.”  

Buurtportret #6

Karen van Vliet

Harrie (75 jaar) is erevoorzitter 
van VVA/Spartaan en voorzitter van de 
Beheersstichting. Hij voetbalt al bij de 
club vanaf zijn twaalfde jaar. Hij was be-
trokken bij de onderhandelingen met de gemeente over 
de integratie van de voetbalvelden in het plan voor de 
nieuwe woonbuurt. Hij denkt nog weleens terug aan het 
aanbod van de gemeente in de allereerste gesprekken. 
“VVA/Spartaan had eerst vijf en later vier velden op het 
oude sportpark. Het nieuwe hoofdveld zou gerealiseerd 
worden op het dak van de nieuwe sporthal aan de Jan 
van Galenstraat – op 25 meter boven maaiveld. Welke 
amateurvereniging zou zoiets nou niet willen? Maar daar 
kwam helemaal niets van terecht en uiteindelijk kregen 
we maar twee velden. Het gevolg is dat de exploitatie 
nog steeds moeizaam verloopt. Vooral bij de jongste 
jeugd zitten we helemaal vol. Dat betekent ook dat er 
voor onze nieuwe buren – de bewoners van de Laan van 
Spartaan en hun kinderen – zo goed als geen plek is om 
een balletje te trappen.” 

“We hebben een prachtig complex en een 
mooi clubhuis gekregen. Dat is voor een vereniging heel 
belangrijk. In de gesprekken met de gemeente is echter 
nooit aan de orde geweest dat er betaald parkeren rond 
het complex ingevoerd zou worden. Dat zorgt ervoor dat 
de omzet van onze kantine beperkt is. Ouders zetten hun 
kinderen af en gaan weer weg om ze na de training of 
een wedstrijd weer op te halen. Ook de meeste spelers 
en speelsters blijven niet nog even gezellig met elkaar 
napraten en wat drinken en eten, omdat de parkeerau-
tomaat de hele week tot 12 uur 's avonds gevuld moet 
worden. Nog niet op zondag, gelukkig!” 

“We liggen nu midden in een mooie nieuwe 
woonbuurt, maar moeten daarin nog wel een goede ba-
lans vinden.”

Buurtportret #7

Harrie Spigt 
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6 — Laan van 
Spartaan: de 
geleefde stad

Elke buurt heeft een eigen identiteit die 
bepaald wordt door de bebouwing, voor-
zieningen, bewoners en de bewoningsge-
schiedenis. Wat is Laan van Spartaan voor 
een buurt geworden? Wat is het karakter van 
deze buurt? Wie wonen er eigenlijk? En hoe 

wordt de nieuwe buurt gebruikt en ervaren? BPD heeft 
tijdens de bouw filmpjes laten maken (zie links op pagina 
43 ‘Meer weten?”). In het najaar van 2021 zijn 13 inter-
views afgenomen met bewoners van Laan van Spartaan. 
Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met Ymere (wijkbe-
heerder), Cordaan (locatiemanager), ROC West (hoofd 
communicatie, programmamanager superdiversiteit) 
en met het bestuur van VVA/Spartaan. Aanvullend zijn 
enkele straatinterviews afgenomen. Dat levert bij elkaar 
een heel gevarieerd beeld.

Laan van Spartaan telt 2739 inwoners  
(1 januari 2022). Het is een relatief jonge buurt. 
Er wonen ook veel studenten. Van de bewo-

ners valt een kwart in de leeftijdscategorie 18-26 jaar (in 
heel Amsterdam is dat 15 %). In heel Laan van Spartaan 
bestaat 16 % van de bewoners uit gezinnen met kinderen. 
Dat is lager dan in stadsdeel West (20 %) en Nieuw-West 
(31 %). Van de bewoners is 17 % samenwonend zonder 
kinderen. Kenmerkend voor Laan van Spartaan is het 
zeer hoge percentage alleenstaanden. In 2021 was 60 
% alleenstaand, wat zelfs voor Amsterdamse begrippen 
(53 %) aan de hoge kant is. 

In Laan van Spartaan wonen veel hoger op-
geleide nieuwe stedelingen, een percentage van 31 % 
terwijl Amsterdam als geheel er 28 % heeft. Deze nieuwe 
stedelingen zijn vaak afkomstig uit wijken binnen de ring 
zoals Bos en Lommer en de Baarsjes. Door het relatief 
hoge opleidingsniveau toont de wijk eerder sociaaleco-
nomische gelijkenis met buurten binnen de ring dan met 
Slotermeer. 

Door de menging van koop, vrije sector huur 
en sociale huur is de sociale diversiteit groot. De mix aan 
sociale klassen ervaren bewoners als evenwichtig: ‘Wat 
hier is neergezet is een bepaald evenwicht tussen sociale 
huur, vrije sector en koop’ zegt een bewoner. 

Van de bewoners heeft 47 % een niet-wester-
se achtergrond, waardoor Laan van Spartaan wat betreft 

Bewoners

Woningen

migratieachtergrond meer lijkt op Nieuw-West (54 %) 
dan op West (31 %). Veel huurders die voorrang kregen 
op een sociale huurwoning komen uit de Kolenkitbuurt. 
Laan van Spartaan is wel ‘witter’ dan de Kolenkitbuurt. 
Van de bewoners is 34 % autochtoon en 19 % heeft een 
westerse migratieachtergrond. 

In Laan van Spartaan is een gevarieerd aan-
bod aan woningen gerealiseerd. Starters en 

nieuwkomers zagen hier een kans om in Amsterdam te 
starten. Doorstromers waren op zoek naar een groter 
appartement of een gezinswoning. De prijs-kwaliteits-
verhouding was uitstekend, zo vertellen eerste kopers 
en huurders in de vrije sector. De betaalbaarheid heeft 
middeninkomens aangetrokken. In 2016 lag de prijs in 
hof A op 2.000 euro per vierkante meter (en is nu 5.000 

tot 6.000 euro). 
De gezinswoningen zijn ruim. Apparte-
menten hebben goede buitenruimten. 
Uit de verhalen blijkt dat de rug-aan-rug-
woningen in de Noordstrook tot meer 
contacten met buren op straat en in een 
hof leiden. Een bewoner: ‘We leven een 
beetje in de keuken en buiten op straat. 
Als je privacy wilt ga je op je dakterras 
zitten’. Sommigen zijn wat ambivalent 
over de rug-aan-rug-woningen. Want de 
bezonning is niet optimaal en het goed 
doorluchten van de woning is lastig. 
Bewoners van appartementen en studio’s 
prijzen vooral het uitzicht op de voetbal-
velden en de stad. Ook de buitenruimte 
in de vorm van royale balkons wordt ge-
waardeerd. Bewoners zijn aan de ene 
kant gesteld op een eigen parkeerplaats 
en waarderen daarnaast het autoluwe en 
zelfs autovrije wonen, met name bij de 
grondgebonden woningen. Deze rust in 
de stad spreekt velen aan. 
In de Noordstrook zijn al redelijk wat eer-
ste kopers verhuisd. In blok B is van de 135 
woningen inmiddels meer dan een kwart 
doorverkocht, met name appartementen. 
Er wordt ook doorverhuisd in de buurt zelf. 

(Onder)
De mental map van een 36-jarige bewoner 
in een vrije sector huurappartement in Hof 
van Spartaan Oost laat zien dat voor hem de 
A10 is verdampt. De metrolijn is een nieuwe 
grens geworden. ‘Laan van Spartaan is voor 
mij een stadswijk geworden. Ik ben wel op de 
stadskant georiënteerd, niet op Nieuw-West. 
Plein 40-45 vermijd ik zoveel mogelijk. Daar 
voel ik me niet thuis’.
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Sommigen gaan kleiner wonen en zoeken een 
(vrije sector) huurappartement, bijvoorbeeld 

in het geval van een scheiding. Er zijn ook bewoners die 
doorverhuizen naar een grotere woning in de buurt. In 
de Noordstrook hebben verschillende bewoners een 
dakopbouw op hun gezinswoning gerealiseerd. 
Bij enkelen was er enige aarzeling om zich net buiten 
de ring A10 te vestigen. In het begin straalde de slechte 
reputatie van de Kolenkitbuurt ook nog af op Laan van 
Spartaan. Sommige nieuwkomers wisten daarom niet 
of het wel een goede woonlocatie zou zijn. Maar men 
merkte dat de plek aan het veranderen was en dat het 
aantrekkelijk werd voor nieuwe groepen. Er leefde ook 
het gevoel dat Laan van Spartaan ‘up and coming’ is, 
vergelijkbaar met Bos en Lommer. 

Inmiddels doet de ligging in Nieuw-West de 
meeste bewoners niet meer zoveel. ‘Ik denk dat het 
sentiment binnen en buiten de ring een beetje aan het 
vervagen is. Mensen gaan meer op zoek naar plekken 
die wat verder van de stad af gelegen zijn’, aldus een 
bewoner afkomstig uit de Baarsjes. Het gebied ervaart 
men als een overgangsgebied tussen Nieuw-West en 
buurten binnen de ring. 

Het dagelijks leven van bewoners speelt zich 
in een wijdere omgeving af. De ligging en bereikbaarheid 
van Laan van Spartaan worden als uitstekend ervaren, 
pal tegen de A10 en naast een metrostation, dichtbij het 
Gerbrandypark en het Erasmuspark. De Sloterplas is op 
loopafstand. Alles is in de buurt, van supermarkten op 
het Bos en Lommerplein, Plein 40-45 en het August Alle-
béplein tot winkels langs de Jan Evertsenstraat en de Bos 
en Lommerweg. Op de fiets ben je snel in het centrum. 
De A10 hoeft niet als barrière te worden ervaren omdat 
onder en over de snelweg fietspaden liggen.

Laan van Spartaan ervaart men als een stads-
wijk. Dat komt  door de mix aan bewoners, 

maar ook door de betekenis van deze wijk voor de stad. 
Door stedelijke voorzieningen komen ook bezoekers 
af op Laan van Spartaan. Levendigheid wordt veroor-
zaakt door de leerlingen van het ROC Zorg en Welzijn 
(met 4900 leerlingen waarvan 40% uit Nieuw-West en 
de rest uit Groot-Amsterdam), de voetbalvereniging, 
de sporthal, theater DeLaMar West en zorginstelling 

Locatie

Stedelijke voorzieningen

Stedelijkheid in de luwte

Cordaan (met op de 
begane grond ruimten 
voor dagbesteding). 
Levendig is het langs 
de Jan van Galen-
straat met horeca en 
winkels. De stedelijke 
voorzieningen maken 
dat bewoners trots 
zijn op hun buurt en er 
een verhaal over kun-
nen vertellen. Bewo-
ners hechten veel be-
lang aan de nabijheid 
van horeca en enkele 
winkels. Dat bepaalt in 
sterke mate hun thuis-
gevoel. Vaak genoemd 

zijn café Boes en Beis, de afhaalrestaurantjes langs de 
Jan van Galenstraat en de fietsenwinkel. Wat men mist is 
een betaalbare supermarkt. Voor supermarkten wijken 
de meesten uit naar omliggende buurten. 

Ook het metrostation maakt het tot een ste-
delijke buurt. Er lopen veel mensen over het trottoir van 
de Jan van Galenstraat, op weg naar school of werk. Het 
thema sport ervaren bewoners vooral door de voetbal-
velden. Een bewoner van de Noordstrook: ‘Het is heel 
leuk om wakker te worden in het weekend en je hoort ge-
schreeuw en de fluitjes van de voetbalvelden.’ Leerlingen 
van het ROC en het Munduscollege maken ook gebruik 
van de voetbalvelden en de sporthal. Bewoners vinden 
het wel jammer dat de voetbalvelden niet openbaar zijn. 

Door de stedelijke voorzieningen heeft Laan 
van Spartaan een eigen stedelijk ritme. Dat wordt be-
paald door school- en werktijden en in de avonduren en 
in het weekend door sport en vrije tijd. De voetbalvelden 
maken het levendig op dagen dat er gesport wordt. ‘Je 
voelt wel dat je echt in de stad woont. Maar zodra er niet 
gevoetbald wordt is het echt heel stil’.

Ondanks de hoge dichtheid voelt Laan van 
Spartaan open aan. De hoge dichtheid wordt 

gecompenseerd door het open middengebied en een 
verkeersluwe inrichting. De buurt biedt stedelijkheid 

(Boven)
Een 41-jarige man woont in een eensge-
zins-koopwoning in de Ben Brilstraat. ‘Er 
wonen in deze straat veertig kinderen. In de 
weekenden rennen tien tot vijftien kinderen 
rond. Het is een hele veilige omgeving voor 
kinderen maar toch stads. In de zomer zitten 
mensen buiten op straat en wordt er veel 
buiten gegeten. En we lijken wel een beetje 
op elkaar. Het is wel hoger dan gemiddeld 
opgeleid.’
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langs de Jan van Galenstraat en luwte en rust in het bin-
nengebied en in de bouwblokken. Daar waren bewoners 
ook naar op zoek. De aantrekkelijkheid van Laan van 
Spartaan is deze stedelijkheid in de luwte. Men kan de 
drukte van de stad zelf opzoeken. ‘Je woont in een grote 
stad, maar je woont wel heel rustig.’ Vooral de Noord-
strook van Laan van Spartaan is uitnodigend voor jonge 
gezinnen die in Amsterdam willen blijven wonen. Kleine 
kinderen kunnen in een hof of in een straatje spelen. ‘Er 
zijn geen doorgaande wegen, dat geeft heel veel rust’, 
aldus een van de bewoners met kleine kinderen.

De drie hoven in de Noordstrook zijn een 
geslaagd voorbeeld van hoe gezinnen met 

kinderen in de stad kunnen blijven wonen. Hier zijn drie 
blokken met eengezinswoningen en appartementen ge-
bouwd rondom autovrije binnenhoven die met poorten 
zijn afgesloten. Met de hoven zijn nieuwe collectieve 
woonmilieus gerealiseerd. In twee hoven met koop- en 
vrijesectorwoningen zijn veel contacten tussen gezin-
nen. De hoven worden intensief gebruikt door kinderen, 
evenals de tussenstraatjes. In de Ben Brilstraat zijn door 
bewoners picknickbanken neergezet en ze onderhouden 
plantenbakken. In hof B staan een trampoline, tafelvoet-
balspel en picknicktafels. Er wordt zomers geborreld en 
gebarbecued. Kinderen kunnen spelen in de afgeslo-

ten hoven en de autovrije 
straatjes en de deur kan 
openblijven wat ouders 
veel vrijheid geeft. ‘Het is 
een perfecte bescherm-
de plek om je kinderen 
te laten opgroeien’. Het 
zijn een soort dorpjes in 
de stad, zeggen meerde-
re bewoners. De meeste 
bewoners van de appar-
tementen - met uitzonde-
ring van die van de begane 
grond - maken weinig ge-
bruik van de hoven.  
Hof B en de Ben Brilstraat 
(louter koopwoningen) 
vinden bewoners gezel-

Nieuwe collectiviteit 

(Onder)
Een 44-jarige vrouw is opgegroeid in Sloter-
meer en woont in een vrije sector huur een-
gezinswoning in Hof C in de Noordstrook. ‘Ik 
vind het fijn dat het in Laan van Spartaan zo 
gemixt is. We zitten hier ook heel goed qua 
ligging. Het is een belachelijk mooie buurt. Je 
hebt hier zoveel, het is niet normaal.’ 

Openbare ruimte

liger dan Hof A dat bestaat uit een mix van koop- en 
vrije sector huurwoningen. De bredere Bep Bakhuys-
straat wordt minder toegeëigend door bewoners. Hof 
C met een mix aan vrije sectorhuurwoningen en sociale 
huurwoningen is anoniemer. Er spelen kinderen, maar 
hier zijn weinig contacten tussen de volwassenen. Er 
lijkt hier minder ‘eigenaarschap’ van het hof, ondanks 
een paar moestuinen. Dit komt door een combinatie van 
ruimtelijke maat, inrichting en grotere verschillen tussen 
bewoners. 

Het wonen in een hoge dichtheid in een hof 
heeft als nadeel geluidsoverlast. In de appartementen 
wonen vooral huishoudens zonder kinderen. Aan tijd-
stippen (in de avonduren) van buiten spelende kinderen 
willen sommige appartementenbewoners regels stellen. 
De dakopbouwen op de rug-aan-rug-woningen hebben 
in enkele gevallen geleid tot wrijvingen tussen buren van-
wege schaduwvorming. De hoven zijn verder vrij stenig 
en in de zomer zijn het hitte-eilanden.

De openbare ruimte in Laan van Spartaan no-
digt uit om een rondje te lopen om de voet-

balvelden, zoals met een hond. Bewoners noemen als 
prettige plek het houten plateau aan de waterkant bij 
de Wim van Estlaan. Aangenaam stedelijk is het trot-
toir bij Boes & Beis bij het drukke kruispunt van de Jan 
van Galenstraat. De openbare ruimte direct tegen de 
gevels van de eengezinswoningen in de Noordstrook 
is door bewoners toegeëigend met picknickbanken 
en plantenbakken. Over de inrichting van de openba-
re ruimte als verblijfsruimte zijn de meningen verdeeld. 
Het wordt als stenig ervaren. De inrichting van de kade 
bij de gracht kan beter. Het thema sport keert terug in 
de trimroute met sporttoestellen. Maar veel bewoners 
weten niet wat ze aan moeten met de sporttoestellen. Er 
zijn wel kinderen en jongeren die ze gebruiken. Studen-
ten en leerlingen van het ROC maken veel gebruik van 
de picknickbanken die bij Cordaan staan. De inrichting 
van de voetbalvelden met hoge hekken wordt als on-
prettig ervaren. De doorgang tussen de voetbalvelden 
is ’s avonds afgesloten en overdag kan je er niet lopend 
met de fiets door.
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De sociale mix in Laan van Spartaan wordt als 
evenwichtig ervaren. De contrasten zijn echter 

wel groot, met name tussen de complexen met koop- en 
vrije sectorhuurwoningen en de sociale huurwoningen. 
Er is weinig tot geen contact tussen kopers en sociale 
huurders. De meeste studenten zijn op de stad gericht. 
De voetbalvelden en de vereniging zijn wat dit betreft 
geen samenbindend element voor de buurt. Bij VVA/
Spartaan voetballen vooral kinderen en volwassenen 
met een niet-westerse migratie-achtergrond. Een be-
woner van een koopwoning, wiens kinderen de enige 
witte voetballers in een lichting zijn, vertelt: ‘Ik dacht dat 
de segregatie bij basisscholen erg was, maar bij voet-
balclubs is dat vreselijk’. De voetbalvelden zouden van 
meer betekenis kunnen zijn voor de buurt. 

Het samenleven vindt vooral op het niveau 
van het bouwblok plaats. In de Noordstrook heeft elk 
blok een eigen facebookgroep. Bewoners zijn sterk ge-
oriënteerd op het eigen blok en binnen een blok weer op 
de eigen straat of het hof. Een bewoonster van de Ben 
Brilstraat: ‘Ik heb weinig contact met de achterburen in 
het hof. De straat is voldoende, meer kan je ook niet aan’. 
Goede contacten met buren vindt men belangrijk. ‘De 
buren maken dat ik me thuis voel in Laan van Spartaan’. 
Met name tussen eerste bewoners zijn veel contacten. 
Tussen de verschillende blokken in Laan van Spartaan 
is weer weinig contact, met uitzondering van de tus-

senstraatjes in de Noord-
strook. Er zijn ook weinig 
aanleidingen om elkaar 
tegen te komen aangezien 
Laan van Spartaan geen 
basisschool heeft en be-
woners vooral elders hun 
boodschappen doen. 
In de appartementencom-
plexen zijn de omgangs-
vormen tussen buren wat 
afstandelijker en veel be-
woners vinden dat prima. 
Contacten in de gemeen-
schappelijke ruimten als 
galerijen, hallen en liften 
kunnen variëren van op-

Samenleven in de buurt

(Onder)
Een 24-jarige topsport student woont in een 
studio in De Tribune. Hij oriënteert zich op 
verschillende plekken in de omgeving, van 
het Bos en Lommerplein en het Mercatorplein 
tot diverse parken in de omgeving. ‘Ik voel me 
thuis in deze buurt. Chill dat in het midden van 
deze buurt sportvelden zijn.  Ik zou het wel 
leuk vinden als het voetbalveld open wordt 
gezet voor ons’. 

pervlakkig tot vriendelijk, waaronder het maken van een 
praatje. Ook zijn er verschillen tussen de complexen met 
koop- en vrije sector huurappartementen en de sociale 
huurcomplexen. De sociale huurcomplexen vormen een 
relatief gesloten en onbekende wereld voor de kopers 
en de vrije sector huurders. ‘We leven blijkbaar in twee 
verschillende werelden, ondanks dat je wel bij elkaar in 
de buurt woont’, zo stelt een vrije sector huurder. De 
mix is er wel maar de verbinding tussen verschillende 
groepen bewoners is niet van de grond gekomen, zegt 
ook de locatiemanager bij Cordaan. 

Ook in een ander opzicht is het gemeen-
schapsgevoel in Laan van Spartaan wat weggeëbd. In 
de beginjaren is nog veel geïnvesteerd in het Laan van 
Spartaan-overleg met vertegenwoordigers van alle blok-
ken en organisaties in de buurt. Er is ooit een buurtfeest 
georganiseerd en studenten van VoorUit hebben knut-
selmiddagen en een voetbaltoernooi voor kinderen geor-
ganiseerd. De laatste jaren gebeurt er weinig meer voor 
de hele wijk. Daar was corona natuurlijk mede debet aan.  

Laan van Spartaan is een goed functioneren-
de buurt. Wat wel wordt gemist is een buurtkamer. De 
voetbalkantine en de kantine van de sporthal hebben 
nooit een ontmoetingsfunctie voor de buurt gekregen. 
De klimhal heeft een eetcafé en Café Boes & Beis voor-
ziet nu in een ontmoetingsplek. Maar daarnaast is er 
behoefte – met name bij minder koopkrachtige bewoners 
– aan een laagdrempelige ruimte waar buren elkaar kun-
nen treffen, waar ze iets kunnen vieren en organiseren 
voor kinderen. In de beginjaren was er Coco’s Kitchen, 
een samenwerking van Cordaan en Combiwell. Dit so-
ciaal restaurant, gerund door bewoners van Cordaan, 
bleek echter niet rendabel en sloot de deuren. Een nieu-
we ontmoetings- en activiteitenplek in een bestaande 
ruimte kan daarom van toegevoegde waarde zijn voor 
Laan van Spartaan.

Meer weten?

Laan van Spartaan  
wonen en werken,
november 2011

De Laan van  
Spartaan: bewoner  
Tonny Verwoert
september 2013

Laan van Spartaan 
door de ogen 
van bewoners
januari 2015

Laan van Spartaan, 
Amsterdam: 
Walkthrough
november 2020
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7 — Conclusies, 
kanttekeningen 
en aanbevelingen

De Laan van Spartaan is een geslaagde 
nieuwe stadsbuurt. Zowel bewoners, on-
dernemers als professioneel betrokkenen 
zijn enthousiast over het resultaat. De be-
langrijkste elementen van het succes zijn 
de ligging in de ringzone – nabij metro 
en A10 –, het contrast tussen de stadse 

buitenzijde en het rustige binnengebied en de menging 
van bevolkingsgroepen, van woonvormen en van ste-
delijke functies. 

Het gebied onderscheidt zich daarnaast in po-
sitieve zin van andere nieuwe of vernieuwde buurten door 
de integratie van de sportvelden van VVA/Spartaan en 
het cluster van sport-, zorg- en onderwijsvoorzieningen 
in De Tribune en aan de Jan van Galenstraat. De hoven 
en woonstraten in de Noordstrook geven collectiviteit 
in het dagelijks gebruik een nieuwe, aantrekkelijke vorm.

Op basis van de interviews en de workshop met 
professioneel betrokkenen zijn desondanks enkele kant-
tekeningen te plaatsen en aanbevelingen te formuleren.

 → Het vervallen van een van de drie geplande voetbal-
velden beperkt het functioneren van VVA/Spartaan. 
Het chagrijn hierover lijkt nog steeds van invloed op 
het moeizame medegebruik van de velden door om-
wonenden. Vooral de oefenveldjes zouden een veel 
bredere functie kunnen vervullen, mogelijk in combi-
natie met een herontwerp van de nu niet goed func-
tionerende voetgangersdoorsteek tussen de velden.

 → Niet alle gebouwde parkeerplekken worden goed 
benut. Is een constructie denkbaar dat deze tegen 
een aantrekkelijk tarief gebruikt kunnen worden door 
(ouders van) leden van VVA/Spartaan?

 → De grote speelplek aan de Erasmusgracht ligt een flink 
deel van de dag in de schaduw. Mogelijk kan de nieuw 
in te richten groene plek bij het spoor een alternatief 
vormen.

 → Het trimparcours rond de velden van VVA/Spartaan 
doet nogal kunstmatig aan en lijkt nauwelijks gebruikt 
te worden. Vooral de fijn op de zon gelegen strook 
langs de binnengracht zou veel aantrekkelijker en 
groener ingericht kunnen worden.

 → De sporthal is van topniveau en biedt allerlei voorzienin-
gen, maar is matig toegankelijk en in feite onzichtbaar. 

De kantine van de sporthal had een betere relatie met 
het openbaar gebied kunnen krijgen. Het is jammer 
dat kindercircus Elleboog in 2016 moest sluiten. De-
LaMar-West met een zaal met 165 plaatsen is hiervoor 
een mooi alternatief; ook door het gebruik van de zaal 
voor het ontwikkelen van nieuwe musicalvoorstellin-
gen. Opvallend is echter dat ook het theater een heel 
gesloten karakter heeft.

 → Het ontbreken van een basisschool of een grote su-
permarkt wordt door de meeste bewoners voor lief 
genomen. Realisering van een ‘buurtkamer’ voorziet 
echter nadrukkelijk in een behoefte! Mogelijk kan de 
ruimte van Cordaan op de begane grond van De Tri-
bune hier een rol in spelen.

 → De nog vrije kavel op de hoek A10 – Jan van Galenstraat 
is bestemd voor een hotel. Realisering daarvan ligt niet 
in de lijn der verwachtingen. Het is interessant om een 
alternatief te verkennen in een open ideeënprijsvraag! 



Meer weten?
Scan de QR-code om de volgende 
documenten te bekijken.
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