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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 tweede buurtbiografie in de reeks docu-
menteert de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt. 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-ge-
bouwd-geleefd. Op basis van het materiaal van de Alli-
antie, de gemeente Amsterdam en de betrokken steden-
bouwkundigen en architectenbureaus reconstrueerde 
Maurits de Hoog de plangeschiedenis. Hein Coumou 
analyseerde de ruimtelijke opzet van de buurt. Luuk Kra-
mer fotografeerde het resultaat. Ivan Nio nam veertien 
interviews af en vormde zo een beeld van het leven dat 
zich hier nu afspeelt. Verspreid door de buurtbiografie 
zijn portretten opgenomen van verschillende betrokke-
nen – bewoners, ondernemers en de directeur van de 
basisschool. Een aantal van hen tekende ook een ‘mental 
map’ van de nieuwe buurt. 
Op 14 juni 2022 is een workshop gehouden met een groot 
aantal betrokkenen in de planvorming: Egbert Dekker en 
Lucy Drost (de Alliantie), Henk Hospers (vml. projectma-
nager Staalmanpleinbuurt), Stefan Bodecker (BFAS, nu 
Atelier Vincke), Frits Palmboom (Palmbout Urban Lands-
capes), Steef Buijs en Marlies van Diest (vml. Kwaliteits-
team Parkstad), Roelf Steenhuis (Steenhuis-Bukman 
architecten), Tako Postma (Inbo, nu zelfstandig), Arjan 
Gooijer (Vanschagen architecten), Wouter Stoer (Onix 
architecten), Emma Vos, Maartje Pittery en Fenna Haak-
ma Wagenaar (gemeente Amsterdam), Patricia van Ulzen 
en Anouk Distelbrink (bewoners Klarenstraat), Marlies 
Buurman, Ivan Nio, Hein Coumou en Maurits de Hoog 
(Van Eesteren Museum). Rob van Aerschot (vml. pro-
jectmanager Staalmanpleinbuurt) gaf schriftelijke input. 
Het onderzoek en de productie van de buurtbiografie 
zijn mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage 
van de Alliantie. 
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1 — Voorwoord
Een vernieuwde stadsbuurt

Voor u ligt de biografie van de recent ver-
nieuwde Staalmanpleinbuurt. Deze buurt 
in Amsterdam Nieuw-West is ontstaan in 
de jaren ’50 en ’60. Vanaf 2002 werden er 

plannen gemaakt voor vernieuwing. Woningcorporatie 
de Alliantie kreeg in 2007 na de opheffing van bureau 
Parkstad - het samenwerkingsverband van de vernieu-
wingsoperatie van de Westelijke Tuinsteden - de lead in 
de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt. In de afgelo-
pen 15 jaar is de buurt door middel van intensief overleg 
met de bewoners en andere samenwerkingspartners 
aangepakt.

Begin dit jaar (2022) zijn de laatste woonblok-
ken aan het Staalmanplein opgeleverd. Bijzonder in dit 
laatste stukje van de vernieuwing is dat er vooral gekozen 
is voor renovatie in plaats van sloop. In totaal zijn er 283 
woningen gerenoveerd in opdracht van de Alliantie. Dit 
is uitgevoerd door Logchies Renovatie en Onderhoud. 
De woningen zijn inmiddels verhuurd in het sociale seg-
ment, middensegment en deels verkocht. Ook de drie 
monumentale kiosken op het Staalmanplein zijn prachtig 
in stijl vernieuwd en weer in gebruik genomen door on-
dernemers. De nieuwe grote poort naar het Staalmanpark 
levert een ruime en open doorkijk op en zorgt voor extra 
verbinding tussen het Staalmanplein en Staalmanpark.

In mei 2022 vierden we 
samen met de buurtbewo-
ners een feestje en droeg 
de Alliantie het stokje over 
aan de gemeente Amster-
dam. De gemeente zal na 
de zomer van 2022 nog de 
laatste hand leggen aan de 
vernieuwing van de open-
bare ruimte. Zomer 2023 
kan de buurt dan gebruik-
maken van de nieuwe 
speelvoorzieningen in het 
uitgebreide Staalmanpark, 
genieten van de rust in de 
bloementuin en verblijven 
op het levendige en gezel-
lige Staalmanplein. 

Egbert Dekker, manager Vastgoed van de Alliantie sprak 
tijdens het opleverfeest in mei 2022: “Dit project is een 
prachtig voorbeeld van de innovatieve manier waarop 
wij duurzame, fijne woningen realiseren. Hier hebben 
we gerenoveerd en nieuwgebouwd met volop aandacht 
voor duurzaamheid en circulariteit. De woningen zijn 
van het gas af gegaan en alle daken liggen vol met zon-
nepanelen.”

Als sociale huisvester staan wij voor betaal-
bare woningen in diverse en leefbare wijken en buur-
ten. Een ‘thuis’ voor iedereen. De transformatie van de 
Staalmanpleinbuurt heeft daar in onze ogen écht het 
verschil gemaakt. We verwachten dat de bewoners van 
de Staalmanpleinbuurt zich ‘thuis’ (gaan) voelen in deze 
groene oase in Amsterdam Nieuw-West.

Wij willen de schrijvers van deze buurtbiogra-
fie hartelijk danken voor hun zoektocht in de archieven 
en de gesprekken met bewoners in de wijk. Wij wensen 
u veel leesplezier tijdens deze ‘trip down memory lane’.

Woningstichting de Alliantie

Link naar website de Alliantie  
- Staalmanpleinbuurt
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2 — Wat voorafging De Staalmanpleinbuurt is gebouwd in de jaren 
’50 en ‘60. De buurt lag lang een beetje apart: 
‘achter’ de Ringspoorbaan en ten zuiden van 

de Plesmanlaan met de brede Slotervaart. De meeste 
Amsterdammers kennen de buurt echter van de ligging 
bij het Slotervaartziekenhuis (opening 1975) en het NKI-
AVL (opening 1979).

De woningbouw is opgedeeld in drie projec-
ten voor verschillende woningbouwverenigingen: de 
Plesmanbuurt (462 woningen, Eigen Haard, ontwerp 
Ernest Groosman), de Dunantbuurt (265 woningen, 
De Dageraad, ontwerp Piet Zanstra) en de omgeving 
Staalmanplein (280 woningen, Het Westen, ontwerp Cor 
Keesman en Arthur Staal). In totaal iets meer dan 1.000 
woningen, met in 1998 2.835 en in 2006 2.624 inwoners. 

(Boven)
Luchtfoto Staalmanpleinbuurt, gezien naar 
het oosten, 1975. Op de voorgrond het Sloter-
vaartziekenhuis, Stadsarchief Amsterdam.

(Rechts)
Voorontwerp Uitbreidingsplan Tuinstad 
Slotervaart (gedeelte ten zuiden van de 
verlengde Heemstedestraat – de latere 
Staalmanpleinbuurt), 1956.

(Boven)
Topografische kaart, 2000.

Rond de eeuwwisseling veranderde de be-
volkingssamenstelling sterk. Het percentage ‘autoch-
tonen’ nam af van 45 % in 1998 naar 23 % in 2006, het 
percentage bewoners van Marokkaanse en Turkse komaf 
nam toe van 24 naar 46 %. Tegelijkertijd nam het aantal 
ouderen af (van 19 naar 12 %) en het aantal jongeren 
juist toe (van 29 naar 35 %). In 2004 moest 41 % van 155 
geïnterviewde huishoudens het doen met een inkomen 
van minder dan 1000 euro in de maand. 

Midden in de buurt lagen verschillende scho-
len – de Industrieschool voor meisjes (1963) en de Henri 
Dunantschool (1968) – en de vrolijke speeltuin De Wen-
telbaan. In de strook langs het spoor stonden naast de 
telefooncentrale en enkele kantoren de fabriek van Haust. 
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2000 2022
Voorzieningen

 Bedrijven en kantoren

 Kerken,tempels en gebedshuizen

 Maatschappelijke voorzieningen

 Detailhandel

 Horeca

Eigendom

 Sociale huurwoning

 Particuliere verhuur

 Eigenaar

Ontsluiting

 Portiekontsluiting

 Galerijontsluiting

 Corridorontsluiting

    Entree

Oenbare ruimte

 Speeltuin

 Openbaar groen

 Collectief groen

 Privétuin

 Trottoir / Fietspad

 Rijweg

 Water

 Braak / BouwplaatsExploded view bestaande situatie.
Tekening Hein Coumou.

2000

De drie woningbouwprojecten in de oor-
spronkelijke situatie passen in de reeks experimenten 
met stroken en hoven zoals die op allerlei plekken in de 
verkavelingsplannen voor de Westelijke Tuinsteden zijn 
gerealiseerd. 

De blokken van de Rotterdamse architect 
Ernest Groosman in de Plesmanbuurt kenmerkten zich 
door een combinatie van verschillende woningtypen 
rond drie besloten, collectieve hoven en brede straten: 
6-laagse galerijwoningen op een onderbouw aan de 
Plesmanlaan, 4-laagse portieketagewoningen op een 
onderbouw aan brede cul-de-sacs en 1-laagse oude-
renwoningen, ontsloten door een woonpad in de hof en 
met kleine tuintjes langs de Wilhelmina Druckerstraat. 
De net wat hogere galerijflat op een onderbouw aan de 
Ottho Heldringstraat markeert de entree van de buurt 
en de reeks hoven als geheel. 

Piet Zanstra’s hoven aan de zuidzijde van 
de buurt waren minder gedifferentieerd. Vijf haken van 
4-laagse portieketagewoningen op een verdiepte on-
derbouw vormden groene hoven met daarin ook steeds 
een doodlopende woonstraat. Door de verdraaiing van 
de haken en de plaatsing van rijtjes van 1-laagse oude-
renwoningen aan de singel werd in de diagonaal vanuit 
de hoven een relatie gelegd met de groene singel langs 
de Aletta Jacobslaan.      

In het door Cor Keesman en Arthur Staal 
ontworpen complex rond het Staalmanplein spelen 
‘herhaling’ en ‘reeksen’ een minder belangrijke rol. Het 
ontwerp is weliswaar opgebouwd uit 4-laagse stroken 
portieketagewoningen met dezelfde plattegronden en 
architectuur, maar de woningen liggen steeds aan een 
specifiek vormgegeven ruimte – plein, hof, straat, bin-
nenterreinen. De winkelruimtes op de begane grond aan 
het Staalmanplein, het ketelhuis, het kerkje, de kiosken 
en de strook van 1-laagse winkels/bedrijfsruimtes aan het 
Staalmanplein zorgden voor een verdere verbijzondering 
van de verschillende onderdelen van de compositie.
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(linkerpagina, eerste kolom van boven naar 
beneden) 

Klarenstraat, Groosman, ca. 1965 
– Stads archief Amsterdam

Oplevering Staalmanplein, 1960 
– Stads archief Amsterdam

Aletta Jacobslaan, Zanstra, 1959 
– foto Arsath Ro’is, Stadsarchief Amsterdam

Telefooncentrale Plesmanweg, 1955 
– Stadsarchief Amsterdam

(Linkerpagina, tweede kolom van boven naar 
beneden) 

Wilhelmina Druckerstraat, Groosman, 1958 
– Stadsarchief Amsterdam

Staalmanplein, Keesman en Staal, 1960 
– foto Arsath Ro’is, Stadsarchief Amsterdam

Dunantstraat, Zanstra, ca. 1965 
– Stads archief Amsterdam

Dunantschool, 1968 
– Stadsarchief Amsterdam

(Rechterpagina, met de klok mee) 

Speeltuin De Wentelbaan 
– Stadsarchief Amsterdam

Tijdelijke Einsteinschool, Staalmanplein, 
2004 – Stadsarchief Amsterdam

Kantoorgebouw Ottho Heldringstraat – 
Stadsarchief Amsterdam

Broedplaats OH3, 2020 – foto Casa Sofia
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Tim (43 jaar) woont sinds 6 jaar met zijn 
vrouw en zoontje van 6 jaar in een nieu-
we eengezinswoning in de Elisabeth Bod-
daertstraat. Hiervoor woonden ze in de 
Hoofddorppleinbuurt. ‘Aan de andere kant van de ring 
was toen wel een dingetje. We waren op zoek naar een 
nieuw huis, gezinsproof, niet uit Amsterdam willend.’ Hij 
is zeer te spreken over zijn koopwoning, met een mooie 
brede straat voor en naast een eigen tuin nog een grote 
gemeenschappelijke binnentuin. 

Hij woont in een gemengd blok met koop- en 
sociale huurwoningen. In de binnentuin heeft hij voor-
namelijk contact met de andere kopers. ‘Ik spreek wel 
eens mensen uit ons rijtje. Heb je een pilsje in je hand 
of glaasje wijn. Dat is het leuke van die binnentuin. Het 
beperkt zich wel tot dit rijtje. Je zit in hetzelfde schuit-
tje. Je hebt een koophuis. Het zijn mensen die net zoals 
jij zijn. Hoogopgeleid. Allebei een baan. Allemaal jonge 
kinderen. Gelijke interesses. Dat trekt naar elkaar toe. 
We hebben mondjesmaat contact met de overkant van 
de binnentuin. Mijn zoon speelt wel met kinderen uit de 
sociale huurwoningen. Maar de volwassenen uit de so-
ciale huurwoningen zie je heel weinig in de binnentuin’. 

Hij maakt zich zorgen over het ruwe speel-
gedrag in de buurt: ‘Mijn zoon speelt niet alleen. Ik zie 
ook veel agressie. Ook blanke kinderen worden gepest, 
omdat ze ‘anders’ zijn. Ik voel me daar niet prettig bij.’ 
Ze denken soms weleens aan verhuizen. ‘Wat wij nodig 
hebben is een veilige omgeving voor mijn zoon’. 

Tim wil zichzelf de kans geven om op andere 
manieren mensen te leren kennen. Hij is als vrijwilliger 
betrokken bij het wijkoverleg en de buurtkamer. ‘Er is niet 
alleen een verschil tussen mensen met een autochtone 
en een niet-westerse migratie achtergrond, maar het is 
ook nog eens rijk versus arm. Misschien kan ik nog iets 
bijdragen. Zoals kinderen helpen met onderwijs’. 

Buurtportret #1

Tim 
Urat Cohen is een 
van de twee direc-
tieleden van de Ein-
steinschool. De ba-

sisschool zit in een mooi gebouw met een muzieklokaal 
en een grote atelierruimte. Dit past in hun concept als
Montessorischool waar, naast lezen, schrijven en reke-
nen ook aandacht is voor de brede ontwikkeling van de 
kinderen. Alle kinderen krijgen in het atelier de mogelijk-
heid om hun talenten te ontwikkelen. Cultuuronderwijs 
is voor de school heel belangrijk.

Het is een relatief kleine school met 110 leer-
lingen. De school heeft te maken met grote verschillen 
in de wijk en in de school waardoor zij voor een grote op-
dracht staat om te laten zien dat deze verschillen ook een 
kracht zijn van de school. Het inspectierapport geeft aan 

de school een voldoende en in februari 
2022 heeft de Nederlandse Montes-
sori Vereniging de school erkend. De 
meeste ouders hebben een niet-wes-
terse migratieachtergrond. Alle kinde-
ren komen uit de Staalmanpleinbuurt. 
Over de vernieuwing van de buurt is Co-
hen positief. Er is meer rust gekomen 
in de buurt. De woonsituatie is volgens 
haar echt verbeterd: ‘Veel kinderen wo-
nen groot’. Tijdens de eerste lockdown 
had de docent van het atelieronderwijs 
knutselspullen in tasjes gedaan met uit-
leg. De tasjes brachten ze langs bij de 
kinderen thuis. ‘De ouders zeiden tegen 
ons, gelukkig hebben we wel een tuin. 
Wat dat betreft wonen we wel heel fijn’.

Het doel is meer een school 
te zijn van de buurt. Cohen is een van 
de initiatiefnemers van Stichting ST(r)
AAL die activiteiten organiseert voor 
kinderen. Doel is om te laten zien dat 
je ook fijn met elkaar kunt spelen zon-
der dat je met elkaar op school hoeft 
te zitten. Door daar ook ouders en in-
stellingen uit de buurt in mee te nemen 
kan er meer verbinding ontstaan in de 
Staalmanpleinbuurt. 

Buurtportret #2

Urat Cohen
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3 — Plannen voor 
vernieuwing van  
de buurt

De planvorming voor de vernieuwing van de 
Staalmanpleinbuurt kenmerkt zich door een 
paar grote sprongen in duidelijk te onder-
scheiden fasen. De vroege projecten ‘Hart 
Staalmanplein’ en ‘Spoorzone’ worden hier 
aangeduid als fase 0. In deze fase werkten het 

toenmalige stadsdeel Slotervaart en de Alliantie intensief 
samen. De projecten in fase 1-3 zijn gerealiseerd onder 
verantwoordelijkheid van de Alliantie in nauwe samen-
spraak met buurtbewoners. De laatste fase Plesman 
Plaza is een project van Flow Real Estate.   

De eerste stappen in de vernieuwing, globaal 
van 2002 tot 2010, concentreerden zich op 

de realisering van een nieuw ‘hart’ voor de buurt met het 
Staalmanpark, de Einsteinschool, de Blauwe Moskee en 
de sportzaal en de bouw van uiteindelijk 317 nieuwe wo-
ningen. Dit omvangrijke programma werd gerealiseerd 
op de plaats van de Haustfabriek in de strook langs het 
spoor en in het hart van de buurt op de plaats van de 
Industrieschool, de Dunantschool en speeltuin De Wen-
telbaan. Stefan Bödecker van BFAS was de ontwerper 
van het Uitwerkingsplan en verkende de ruimtelijke op-
zet van de nieuwe blokken. Er werden geen woningen 
voor gesloopt. Aanvankelijk werd ervan uit gegaan dat 
in de strook langs het spoor geen of slechts een beperkt 
aantal woningen gebouwd konden worden. Door maat-
regelen aan de gevel langs het spoor lukte dat toch. De 
compacte nieuwbouw is gecombineerd met bedrijfs-
ruimtes aan de Ottho Heldringstraat. 

Marlies van Diest en Steef Buijs adviseerden 
vanuit het Kwaliteitsteam Parkstad over kwaliteit en sa-
menhang van de plannen en de bouwprojecten.

Het planproces startte in 2002 met het vast-
stellen van het Vernieuwingsplan voor de Staalmanplein-
buurt en de Delflandpleinbuurt samen, onder de vlag van 
het toenmalige stadsdeel Slotervaart en conform de 
methodiek en principes zoals die waren geformuleerd 
door Bureau Parkstad in Ontwikkelingsplan Parkstad 
richting 2015 (uit 2001). Op dat moment werd gekoerst 
op integrale sloop-nieuwbouw en een sterkere menging 
onder de bewoners van de buurt, zowel naar inkomen, 
opleiding als achtergrond. Omdat in deze fase van de 
vernieuwing van de buurt geen woningen gesloopt en 

Fase 0 Hart Staalmanplein

Vernieuwingsplan 2002 en Plan Openbare 
Ruimte 2004 Staalmanpleinbuurt

(Linkerkolom)
Uitwerkingsplan Hart Staalmanpleinbuurt 
2003 – Schets spoorzone BFAS, 2002.

(Rechterkolom)
Plattegrond en maquette Hart Staalmanplein 
en Spoorzone met de uitgewerkte bouwplan-
nen, 2006.

alleen toegevoegd werden, konden bewoners uit de later 
te slopen woningen in de Plesmanbuurt doorschuiven 
naar de nieuwbouw. Die aanpak is volgehouden tot en 
met de laatste renovatieprojecten rond het Staalman-
plein. Het is interessant om nog eens goed op een rijtje 
te zetten hoe dit doorschuifsysteem gewerkt heeft en 
hoeveel procent van de oorspronkelijke bewoners een 
nieuwe plek in de buurt vond.
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(Boven)
Workshop Stadslab Slotervaart over inrich-
ting Staalmanpark met leerlingen Einstein-
school, 2006.

(Onder)
Link naar materiaal Face Your World over het 
Staalmanpark:

Plattegrond Uitwerkingsplan 2009, Palmbout 
Urban Landscapes.

Een belangrijk onderdeel 
van het Vernieuwings-
plan uit 2002 en het plan 
Openbare Ruimte uit 
2004 was de aanleg van 
een nieuw park midden 
in de buurt. Het plan voor 
de inrichting van het park 
werd in de periode 2005-
2011 gemaakt door Jeanne 
van Heeswijk in nauwe sa-
menspraak met (kinderen 
uit) de buurt binnen het 

Stedelijk Lab Slotervaart. Het kunstwerk in het park – 
de beer, ontworpen door Florentijn Hofman – werd een 
centraal oriëntatiepunt in de buurt. Een voetgangersroute 
verbindt het Staalmanpark met het Staalmanplein en de 
tramhalte aan de Huizingalaan.

Gelijk met het park werd de Ottho Heldring-
straat heringericht. Deze kreeg – net als de vernieuwde 
straten in de Delflandpleinbuurt – een profiel met een 
brede middenberm met bomen en parkeerplaatsen. Het 
gaat hier in feite om bezoekersparkeren. Voor de bewo-
ners van de nieuwbouw zijn parkeergarages onder de 
nieuwbouwblokken gerealiseerd.

In fase een en twee, van 2009 tot 2017, zijn op 
basis van het aangepaste Vernieuwings- en 

Uitwerkingsplan uit 2009 de blokken aan de noord- en 
aan de zuidzijde van de buurt ingrijpend vernieuwd. 216 
woningen in de Plesmanbuurt (fase 1) en 286 woningen 
in de Dunantbuurt (fase 2) maakten plaats voor 183, res-
pectievelijk 240 nieuwbouwwoningen. Eén portiekflat 
aan de Klarenstraat bleef behouden en werd als ‘klusflat’ 
omgebouwd tot 30 woningen.

Een grote verandering was dat de Alliantie 
opdrachtgever voor de vernieuwing werd na de ophef-
fing van Bureau Parkstad in 2007. De woningcorpora-
ties kregen de lead in de vernieuwing van de Westelijke 
Tuinsteden. De Alliantie kon die rol in de buurt spelen 
na een ruil van woningen met De Key en Eigen Haard. 
Op het galerijblok aan de Ottho Heldringstraat na werd 
de Alliantie zo eigenaar van alle bestaande woningen. 

Fase 1 en 2 Plesmanbuurt  
en Dunantbuurt

De corporatie koos er in feite voor om op-
nieuw te beginnen. Onder de titel We gaan het samen 
maken! startte een intensief proces van overleg en plan-
vorming over de aanpak van de buurt en een perspectief 
voor de bewoners - ‘bouwen voor de buurt 2.0’. In 2009 
stemde meer dan 90% van de bewoners voor het nieuwe 
Uitwerkingsplan.

Drie elementen uit het Uitwerkingsplan, 
ontworpen door Frits Palmboom van Palmbout Urban 
Landscapes, springen eruit: de beslissing om het groot-
ste deel van de woningen te vervangen, het ‘Staalman-
blok’ en de ‘bomenjazz’. 

Om tot een daadwerkelijke verbetering van 
de buurt te komen werd ervoor gekozen om een groot 
deel van de bestaande woningen te slopen en bij de 
nieuwbouw niet alleen appartementen, maar ook een-
gezinswoningen te bouwen. De laagbouw werd gereali-
seerd in de vrije sector – zowel koop als huur – en bood 
perspectief op een sterkere menging. Buurtbewoners, 
die zich zo’n woning konden veroorloven, konden zo ook 
in de buurt blijven wonen. 

Daarnaast werd voorgesteld om in het cen-
trale deel van de buurt het Staalmanpark uit te breiden 
en op de plaats van het Staalmanplein een nieuw stedelijk 
bouwblok te realiseren. De fraaie groepen volgroeide 
straatbomen vormden het uitgangspunt voor het nieuwe 
stratenplan en voor de aanplant van nieuwe bomen in 
het zuidelijk plandeel. Hierdoor kon ook een sterkere 
samenhang tussen de verschillende delen van de buurt 
bereikt worden. 

De sloop en nieuwbouw in de Plesmanbuurt 
startte nadat de nieuwbouw in het Hart en de Spoorzone 
in 2009 en 2010 was opgeleverd en de bewoners die dat 
wilden daarnaartoe doorverhuisd waren. Bewoners uit 
de Dunantbuurt konden vervolgens na de oplevering 
van de Plesmanbuurt in 2012 naar hun nieuwe woningen 
verhuizen. Hier is veel gebruik van gemaakt. Verschil-
lende bewoners verhuisden ook van een huurwoning 
naar een koopwoning. De vrije sector huurwoningen in 
de Plesmanbuurt zijn door de Alliantie na de bouw door-
verkocht aan Vesteda. Dit segment van de woningmarkt 
blijkt interessant voor mensen die voor een aantal jaren 
in Amsterdam wonen – ‘expats’.

Ligging vernieuwde Staalmanpleinbuurt in 
de Westelijke Tuinsteden, Uitwerkingsplan 
2009.

‘Bomenjazz’ van bestaande en nieuwe straat-
bomen met een groot park in het midden, 
Uitwerkingsplan 2009.
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Fase drie, van 2018 tot 2022, concentreer-
de zich juist op renovatie. Zou aanvankelijk 

slechts een deel van de blokken rond het Staalmanplein 
behouden blijven, uiteindelijk zijn na veel discussies en 
procedures alle door Keesman en Staal ontworpen 283 
woningen, het ketelhuis, de geschakelde kiosken en het 
bomencarré aangewezen als gemeentelijk monument en 
gerenoveerd. De strook met bedrijfsruimtes en garages 
langs de voetgangersroute van het Staalmanplein naar 
het Staalmanpark is wel gesloopt. Bij de renovatie is het 
woningbestand gedifferentieerd. Naast sociale huur zijn 
woningen met een middenhuur gerealiseerd. Ook zijn 
er gerenoveerde woningen verkocht. Kleine woningen 
werden bestemd voor vormen van begeleid wonen.

Door de planwijziging kon het Staalmanpark 
niet vergroot worden. Dit wordt gecompenseerd in het 
Inrichtingsplan voor de openbare ruimte door het afslui-
ten en herinrichten van de Elisabeth Boddaertstraat en 
de groene herinrichting van het Staalmanplein en de 
hof bij het kerkje. 

Op basis van een advies van de Bewonersad-
viescommissie is besloten de poort in de voetgangers-
route te verbreden en te verhogen. De herinrichting van 
de openbare ruimte start in het najaar van 2022

De woningen zijn van het gas gehaald en op 
de daken zijn zonnepanelen gelegd.

Fase 3 Staalmanplein e.o.

Fase 4 Plesman Plaza

Programma

Filmpje van aannemer Logchies over circu-
laire experimenten 

Plattegrond renovatieplan Staalmanplein e.o. 
en visualisatie Vanschagen Architecten van 
verhoogde poort in voetgangersroute.

(Boven)
Herinrichtingsplan openbare ruimte Staal-
manplein, inclusief herinrichting van de Elisa-
beth Boddaertstraat: autovrij en groener! 

(Onder)
Impressie Plesman Plaza, bouw 2022-2025.

Tot slot tekent zich een vierde fase af – Ples-
man Plaza. Na de nieuwbouw ter plaatse van 

de Haustfabriek en de transformatie van het kantoor ‘Op 
de Hoek’ zijn recent de kantoorpanden OH 1-3-5 ge-
sloopt. Deze waren tijdelijk in gebruik als broedplaats en 
ontmoetingsplek. Hier was onder andere Casa Sofia met 
een dependance van de OBA gevestigd. De telefoon-
centrale is aangewezen als gemeentelijk monument en 
zal herbestemd worden tot een sociaal-culturele voor-
ziening. Op de plaats van de voormalige kantoorpanden 
aan de Ottho Heldringstraat zullen 327 nieuwe woningen 
gebouwd worden.

Het totale aantal woningen in de Staalman-
pleinbuurt zal na fase vier zijn toegenomen 

van 1007 in 2010 tot uiteindelijk 1651; een forse ver-
dichting. Het resultaat is een sterk gedifferentieerd wo-
ningbestand met naast 888 sociale huurwoningen (54 
%) ook 257 middeldure huurwoningen (16 %), 296 vrije 
sector-huurwoningen (18 %) en 210 vrije sector-koop-
woningen (13 %). De dichtheid en de differentiatie in het 
programma maken de Staalmanpleinbuurt tot een echte 
stadsbuurt.
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Ontwikkeling programma 
Vernieuwing Staalmanpleinbuurt mh - september 2022

2003 Plan Openbare Ruimte 
Delflandplein-Staalmanplein,  
Veenenbos en Bosch

2005 Uitgangspunten supervisie 
Delflandplein-Staalmanplein,  
Van Diest en Buijs 

2009 Beeldkwaliteitsplan Delf-
landpleinbuurt-Staalmanpleinbuurt

2009 Jaarboek Stedebouw en 
Landschap – Staalmanpleinbuurt

2009 Stedenbouwkundig  
ontwerp Staalmanpleinbuurt,  
Palmbout Urban Landscapes

2009 Uitwerkingsplan  
Staalmanpleinbuurt

2010 Bestemmingsplan Delfland-
plein-/Staalmanpleinbuurt –  
Toelichting

2021 Definitief Ontwerp Openbare 
Ruimte Staalmanplein e.o.

Meer weten?

2000 2001 2003 2009 Gebouwd Totaal SH MH VSH VSK
Bestaand VernPlan Uitwerkings plannen

Hart Staalmanplein

Jamboni - Winhov 60 2010 60 60

Jamboni - Onix 110 120 74 2010 74 74

Jamboni - Parade 0 120 120 2010 183 30 30 60

63 63

Wonen op de hoek 2017 65 65

OH 1-3-5 2024 327 16 96 215

Totaal 0 110 240 317 709 308 126 215 60

Plesmanbuurt
Plesmanlaan 108 108 108 108

Ottho Heldringstraat 98 98 98 98

Renovatie/klusflat 
Klarenstraat

40 40 2014 30 30

Thuis-West 216 178 2015 183 132 51

Totaal 462 424 419 338 0 0 81

Dunantbuurt
Fase 2a-2b 265 286 2017 240 134 81 25

Totaal 265 286 240 134 0 81 25

Staalmanplein
Renovatie fase 3a 160 160 2019 160 81 79

Sloop/Ren fase 3b 120 96 2022 123 27 52 44

Totaal 280 256 283 108 131 0 44

Totaal  
Staalmanpleinbuurt

1007 1283 2024 1651 888 257 296 210
54% 16% 18% 13%

moskee, basisschool, kinderdagverblijf

sportzaal

bedrijfsruimte
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Anouk (38 jaar) woont met haar man en twee 
kinderen in een appartement in de ‘klusflat’ in de U.J. 
Klarenstraat. Ze kent de tuinsteden goed. Haar beide 
ouders komen uit Geuzenveld. Maar deze hoek van de 
tuinsteden was haar onbekend. Hiervoor woonden ze in de Baarsjes. ‘Het 
voelde wel dichtbij’. Ze waardeert de opzet van Nieuw-West. ‘Als ik de 
stad uit fiets krijg je een soort rust en ruimte. Precies zoals het bedoeld 
is. De profielen worden breder, er is meer groen, het is stiller. Dat vond 
ik prettig. Alles was toen nog onder constructie. Ik voelde ook een soort 
energie. Alles was in verandering. Ik had er een onwijs Berlijn gevoel bij’.  

Ze voelt zich betrokken bij de ontwikkelingen in de buurt en 
was onder andere lid van het adviesteam Staalmanplein. Ze vindt het 
ook een prettige buurt: ‘Door de rust voel ik me thuis. Ik vind de buurt 
in de winter wel een stuk minder leuk dan in de zomer. De buurt moet 
het hebben van het groen. Een rondje lopen in de Hoofddorppleinbuurt 
is ’s avonds nog leuk. Maar hier loop je alleen langs dichte gevels. In de 
avond voel ik me hier minder thuis. Maar ik voel me niet onveilig’. 

De Klarenstraatbewoners hebben onderling veel contact 
met elkaar. Hun kinderen maken ook veel gebruik van de binnentuin. 
Er is echter weinig contact met de sociale huurders aan de overzijde 
van de binnentuin. ‘De interactie is veel minder dan ik had gehoopt. Je 
zou zeggen kinderen zijn de beste manier voor integratie, maar dat 
valt ook tegen’. Datzelfde geldt op straat buiten. ‘Sporadisch lukt het 
wel om via de kinderen contact te hebben, maar je leeft toch best wel 
in je eigen wereld’. 

Buurtportret #3

Anouk

John is 62 jaar en heeft sinds 1985 
een kapsalon op het Staalmanplein. 
Hij is drie keer gewisseld van pand. 
Hij is gestart in een andere kiosk. Vrij 

snel daarna is hij verhuisd naar nummer 3 waar hij en zijn vrouw de bo-
vengelegen vierkamerwoning konden huren. 20 jaar geleden is hij met 
zijn gezin vertrokken naar Rijsenhout. Een paar jaar later is hij met zijn 
zaak verhuisd naar zijn huidige kiosk. 
Toen hij hier begon waren er nog buurtwinkels. Vanaf de oplevering van 
Nieuw-Sloten begin jaren negentig is het minder geworden. Bewoners 
gingen naar een eengezinswoning in Nieuw-Sloten. Er kwamen meer 
migranten wonen. Een aantal ondernemers ging naar het Sierplein en 
Belgiëplein. Er ontstond leegstand. ‘We komen uit een diep dal. We heb-
ben hier heel veel last gehad van de jeugd. Groepen van 30 tot 40 man 

Buurtportret #4

Kapper John

Ikram woont sinds 2010 met 
haar drie kinderen in een sociale 
huurwoning in het Hart. Ze heeft 
een ruime maisonnette met een 

voortuintje. Ze woonde hiervoor in een portiekflat die is 
gesloopt. Over haar nieuwe woning is ze heel tevreden. 
Over de vernieuwing van de buurt is ze ook positief. Ze 
stoort zich alleen wel aan het vele grofvuil bij de contai-
ners en het zwerfafval op straat. 

Ze vertegenwoordigt de huurders in het VvE 
overleg. Haar wooncomplex vindt ze kwetsbaar. ‘We zijn 
niet zo blij met al dat glas in de gevel. Er wordt veel ge-
voetbald. Als het glas kapot gaat is het duur en moeilijk te 
bestellen. Je ziet verloedering ontstaan’. Architectonisch 
vindt ze het gebouw bijzonder, maar niet heel praktisch. 
Een aantal toegangen zijn ook afgesloten. 

Ze kent veel mensen in het complex. Ze groe-
ten elkaar en maken af en toe een praatje. Met een enke-
ling is geen klik. Ze verleent incidenteel hulp aan andere 
bewoners. Ongeveer de helft van de bewoners in haar 

Buurtportret #5

Ikram

voor de deur. Maar ik heb me nooit echt onveilig gevoeld’.
John draait vooral op klanten die hij al jaren knipt. ‘Ik heb 
zeker 200 vaste klanten die hier elke 6 weken komen 
en dat al 30 jaar lang. Ze komen uit Zandvoort, Utrecht, 
Badhoevedorp, uit Lijnden, overal vandaan. Ze hebben 
hier gewoond of gewerkt’. Hij knipt ook personeel uit 
het ziekenhuis. 
De vernieuwing van het plein vindt hij geslaagd. ‘Ik ben 
niet zo van musea en oude dingen bewaren. Maar de 
kiosken zijn echt leuk om te behouden. Ze zijn hartstikke 
mooi geworden’. De kiosken zijn geïsoleerd en van het 
gas afgehaald. De renovatie vindt hij heel netjes gedaan. 
Alleen zou de renovatie maar 6 weken duren en het heeft 
een jaar geduurd. 

complex is van Marokkaanse afkomst. Ze 
biedt hulp aan bewoners die de Neder-
landse taal niet machtig zijn. Ze vindt het 
prettig om hier te wonen. Met bewoners uit 
de koopwoningen heeft ze geen contact. 
Die zijn erg op zichzelf en komt ze nau-
welijks tegen.  Ze heeft warme herinne-
ringen aan deze buurt waar haar kinderen 
zijn opgegroeid. Haar ouders wonen ook 
in de Staalmanpleinbuurt en zijn eveneens 
door verhuisd. ‘Ik kan in deze buurt mezelf 
zijn. De meeste mensen hebben hier geen 
vooroordeel over elkaar’. Ze komt zelf niet 
meer zo vaak in het Staalmanpark omdat 
ze haar kinderen nu wat ouder zijn. Coffee-
mania vond ze een fijne ontmoetingsplek: 
‘De sfeer was altijd rustig en prettig’. Het 
ontbreekt volgens haar nu aan contact-
momenten. Er is nergens een plek waar 
menging plaats vindt.

Door de renovatie heeft hij er nieuwe 
klanten bij gekregen. ‘De buurt gaat ze-
ker vooruit. Heeft echt geholpen. Ik vind 
alleen niet genoeg. Het is nog niet ge-
mengd genoeg’. Hij vindt het ook jammer 
dat in de plint van het plein geen woningen 
gemaakt zijn. ‘De bedrijfspanden blijven 
maar leeg staan of verhuurd aan ondui-
delijke bedrijfjes, terwijl we een tekort aan 
woningen hebben. Een winkel is hier kans-
loos. In twee uur tijd zie je hier tien mensen 
lopen. Het zal pas wat worden als je hier 
een Albert Heijn of een Dirk van den Broek 
hebt. Pas dan wordt het druk hier’. 
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In de ‘exploded view’ zijn de kenmerkende 
onderdelen van de gebouwde Staalmanplein-
buurt uiteengelegd in verschillende lagen.
De basislaag laat de openbare ruimte zien met 
de straten en de kenmerkende straatbomen, 
de interne ruimtereeks van Staalmanplein, 

voetgangersroute en Staalmanpark en de vier bijzondere 
randen: Plesmanlaan met de Slotervaart, de Aletta Ja-
cobssingel, de spoordijk en de Johan Huizingalaan

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

De functiemenging is beperkt. Niet-woon-
functies liggen rond de interne ruimtereeks Staalman-
plein-Staalmanpark en aan de Ottho Heldringstraat. 
Deze straat is ook de belangrijkste ontsluitingsweg.

4 — Gebouwd
Staalmanplein-
buurt

2000 2022
2022

Fasering deelprojecten Staalmanpleinbuurt. 
Voorzieningen in fase 0: 1 – Einsteinschool, 2 
– Staalmanpark, 3 – de Beer, 4 – zorgcentrum 
Cordaan, 5 – Blauwe Moskee.

afb 35b?j

Voorzieningen

 Bedrijven en kantoren

 Kerken,tempels en gebedshuizen

 Maatschappelijke voorzieningen

 Detailhandel

 Horeca

Eigendom

 Sociale huurwoning

 Particuliere verhuur

 Eigenaar

Ontsluiting

 Portiekontsluiting

 Galerijontsluiting

 Corridorontsluiting

    Entree

Oenbare ruimte

 Speeltuin

 Openbaar groen

 Collectief groen

 Privétuin

 Trottoir / Fietspad

 Rijweg

 Water

 Braak / Bouwplaats
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De projecten die gerealiseerd zijn in de eerste 
vernieuwingsfase in en rond het Hart Staal-

manplein wijken sterk af van de oorspronkelijke bebou-
wing in de rest van de Staalmanpleinbuurt. Dat geldt 
zowel voor woningtype, bouwhoogte en ontsluitingsvorm 
als voor de groepering van woningen en de collectieve 
buitenruimte. 

De nieuwe strook langs het spoor – ontwor-
pen door Arons en Gelauff en OD205 – is uiterst compact 
met naast het zorgcomplex van Cordaan de stadswonin-
gen boven de bedrijfsruimte aan de Ottho Heldringstraat 
en in de tweede linie forse blokken met maisonnettes 
en corridorwoningen in 12 lagen. Deze worden ontslo-
ten vanaf twee openbare ‘decks’ op de eerste laag, die 
met trappen en hellingbanen bereikbaar zijn vanaf de 
straat. De entrees van de woningen zijn niet gemakkelijk 
te vinden; de decks zijn betrekkelijk ‘hard’ vormgegeven. 

De woningen in het Hart – ontworpen door 
Onix en Winhov – vormen een superblok. De binnen-
ruimte is openbaar toegankelijk. In het blok zijn behalve 
woningen ook allerlei voorzieningen opgenomen – ba-
sisschool, kinderdagverblijf, sportzaal en een moskee. 

De galerijwoningen in het 
kloeke Winhov-deel wor-
den ontsloten vanaf de 
Ottho Heldringstraat; de 
maisonnettes en galerij-
woningen in het Onix-deel 
juist vanuit de openbare 
hof in het blok. Via trappen 
en een openbaar deck op 
een parkeergarage is de 
hof verbonden met het 
Staalmanpark. Ook dit 
deck is betrekkelijk ‘hard’ 
vormgegeven. 

Fase 0 - Hart Staalmanpleinbuurt

1 — Hart Staalmanplein
Onix architecten

Project: Nieuwbouw 74 wooneenheden, brede school 
(basisschool, kinderdagverblijf, buurthuis), moskee, 
bedrijfsruimte, parkeergarage, 2009-2010
Locatie: Henri Dunantstraat 10-68, Elisabeth  
Boddaerstraat 61-165
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, de Alliantie 
Ontwikkeling 
Architect: Onix architecten, coördinerend architect 
stedenbouw: Alex van de Beld, school: Alex van de Beld 
en Berit Ann Roos, woningen: Haiko Meijer, Moskee: 
Haiko MeijerStedebouw en Architectuur (Frans Ziegler)
Projectteam: Wouter Stoer, Anita Ruhle, René Har-
manni, Koen Looman 
Aannemer: Heddes Bouw

“De onderlegger voor dit bouwplan is het 
Uitwerkingsplan voor het Hart Staalman-
plein uit 2003. Aan de oostelijke en wes-
telijke rand sluit het aan op de bestaande 
bebouwing in hoogte, vormgeving en ma-
terialisatie. Het plan biedt naast woningen 
plaats aan een moskee, brede school, 
kinderdagverblijf en andere buurtvoor-
zieningen. De Blauwe Moskee is ongeveer 
1.000 m2 groot en telt een gebedsruimte, 

vijf klaslokalen en een ruimte voor lezingen.” 
“In het ontwerp is gekozen voor een opengewerkt en toe-
gankelijk bouwblok. De openbare ruimte van het park wordt 
het blok ingetrokken en vormt een openbare route door 
het blok heen. Hierdoor heeft elk gebouw een dubbele ori-
entatie. Door trappen, hellingen en galerijen ontstaat een 
continue openbare ruimte met landschappelijke kenmerken 
zoals niveauverschillen, variaties in vorm en gradaties van 
openbaarheid.” (uit plantoelichting Onix)
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(Met de klok mee)
Hart Staalmanplein gezien vanaf Staalman-
park, met Einsteinschool en trappen naar het 
binnengebied.

Woningbouw rond binnenhof

Blauwe Moskee

Plattegrond eerste laag superblok 
Hart Staalmanplein 
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2 — Hart Staalmanplein
Office Winhov

Project: Nieuwbouw 60 woningen en sportzaal, 2010 
Locatie: Elisabeth Boddaerstraat 61-73, 77-165, Henri 
Dunantstraat 2, Ottho Heldringstraat 200-204
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, de Alliantie 
Ontwikkeling 
Architect: Office Winhov, Jan Peter Wingender
Aannemer: Heddes Bouw

3 — De Parade
Arons en Gelauff

Project: Nieuwbouw 183 woningen (77 koop en 96 
huur) en 34 bedrijfsruimten, 2010
Locatie: Ottho Heldringstraat 7 - 37
Opdrachtgever: de Alliantie
Architect: Arons en Gelauff architecten, Floor Arons, 
Arnoud Gelauff
Aannemer: Heddes Bouw

Het woningblok maakt onderdeel uit van 
het 'Hart Staalmanplein' met woningen, 
een school, een kinderdagverblijf, een 
moskee en een sportzaal. Wingender 
Hovenier ontwierp een woongebouw 
met sportzaal aan de oostzijde van het 
complex. De sportzaal kan zowel door de 
school als door de buurt worden gebruikt. 
“De brede vensteropeningen in de plint 
van het gebouw zorgen voor een visueel 
contact tussen de straat en het achter-
gelegen verhoogde schoolplein. De route 

Tussen de spoorlijn en de Ottho Hel-
dringstraat ligt het project De Parade met 
bijna tweehonderd woningen, een par-
keergarage, winkels en bedrijfsruimten. 
De sociale huurwoningen zijn gebruikt 
om de bewoners uit de Plesmanbuurt te 
herhuisvesten. 

door de hal verbindt het schoolplein met de sporthal en de 
straat. Het smallere bovengelegen bouwvolume is in de 
lengte geleed en volgt daarmee de stedenbouwkundige 
maatvoering uit de omgeving.” 
“De woningen zijn flexibel indeelbaar; ruimtes kunnen aan 
elkaar worden gekoppeld waardoor een loftachtige indeling 
kan ontstaan. De buitenruimten zijn royaal en bepalen met de 
galerijen de uitstraling van het gebouw. Het consequent door-
voeren van het metselwerk in de plinten, koppen en borstwe-
ringen geven het gebouw een solide uitdrukking, waardoor 
het gebouw de gewenste uitstraling heeft in de vernieuwde 
Staalmanpleinbuurt.” (uit plantoelichting Office Winhov) 

“Aan de Heldringstraat is een stedelijke wand gecreëerd van 
woningen op winkels. Aan de oostelijke spoorzijde zijn ap-
partementen in hoogbouw gerealiseerd, waardoor de buurt 
wordt beschermd tegen treinlawaai. Het complex heeft een 
opgetild binnengebied op een parkeervoorziening. De en-
trees van de hoogbouw liggen daardoor een verdieping 
hoger dan de entrees van de panden aan de straatzijde.” 

(Links)
Gevel Ottho Heldringstraat – 
Foto Stefan Muller

(Onder)
Plattegrond begane grond met 
sportzaal, gevelaanzicht

(Onder)
Plattegrond
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“Om de lengte van het project te breken is het geheel 
opgedeeld in vijf losse bouwblokken, waartussen dwars-
straatjes omhooglopen. Deze verbinden de straat met 
de entreehallen in de hoogbouw, met zowel galerij- als 
corridorwoningen. De overdekte parkeervoorziening 
is op de begane grond onder het binnengebied en de 
hoogbouwblokken geplaatst en is bereikbaar via de 
spoorzijde. De winkels/bedrijfsruimten kunnen via de 
eigen parkeerstraat aan de achterkant worden bevoor-
raad. Op de winkels/bedrijfsruimten liggen eengezins-
woningen, die een tuin aan het binnengebied hebben.” 
(uit plantoelichting Arons en Gelauff) 

(Linksboven)
Bedrijfsruimte met bovenwoningen Ottho 
Heldringstraat

(Rechtsboven)
Gevels hoogbouw – foto Arons en Gelauff

(Linksboven) Plattegrond zorgcentrum met 
centraal atrium; 1 – begane grond, 2 – derde 
verdieping, 3 – zesde verdieping, 4 – negende 
verdieping

(Rechtsboven)
Atrium zorgcentrum

(rechtsonder)
Zorgcentrum Cordaan, gezien vanaf het 
Staalmanpark

4 — De Parade – Zorgcentrum Cordaan 
OD 205
Project: Nieuwbouw 27 WIBO- en 8 zorgwoningen in 
combinatie met verpleeghuis met 11 woongroepen 
met in totaal 66 units en zorgsteunpunt met thuis-
zorg, verpleging en fysiotherapie, wijkrestaurant, 
kapper en 54 parkeerplaatsen, 2010-2012
Locatie: Ottho Heldringstraat 13-17
Opdrachtgever: de Alliantie voor Cordaan
Architect: OD 205 architecten, Peter Defesche en Jef 
van der Putte
Aannemer: Heddes Bouw en Ontwikkeling BV

Het zorgcentrum van Cordaan aan de Ot-
tho Heldringstraat en het Staalmanpark, 
naar een ontwerp van OD 205, heeft een 
complex gestapeld programma in een 
hoog volume met in totaal 12 bouwlagen. 
Op de onderste lagen zijn de entree, de 

zorgfuncties, het restaurant en het terras met uitzicht 
op het park geconcentreerd. De groepswoningen voor 
ouderen met psychogeriatrische problemen en 24-uurs-
zorg zijn gelegen rond een groot, licht atrium midden in 
het gebouw. Daarboven liggen de zelfstandige woningen 
voor ouderen met een lichte zorgindicatie.
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5 — Inrichting openbare 
ruimte Staalmanpark

Middenin de wijk ligt het Staalmanpark. 
Het ontwerp van het Staalmanpark is sa-
men met jonge buurtbewoners gemaakt. 
Jong en oud maken nu veel gebruik van 
de sport- en spelmogelijkheden in het 
park. De Staalmanbeer kijkt toe! De Beer 

van 12 meter hoog met een kussen onder de arm is een 
echte markering in de wijk. Kunstenaar Florentijn Hof-
man bedacht en maakte hem samen met jongeren van 
jongerenwerkplaats de Blauwe Olifant. 

(Vorige pagina)
Staalmanpark

AT5-uitzending 
Aanbouw over Staalmanpark, 
2012

Fase 1 en 2  
Plesmanbuurt en Dunantbuurt

De projecten uit de eerste en tweede fase 
zijn herinterpretaties van de oorspronkelijke 
hovenstructuur met een sterkere differen-

tiatie van woningtypes, vooral door de toevoeging van 
eengezinswoningen in twee en drie lagen. 

Een opvallend verschil tussen het noordelij-
ke en zuidelijke plandeel is de parkeeroplossing. In de 
blokken van Steenhuis-Bukman in de Plesmanbuurt is 
het gebouwd parkeren volledig ondergronds opgelost. 
Dat zorgt voor aangename groene binnenhoven. In de 
INBO-blokken in de Dunantbuurt wordt geparkeerd op 
de met hekken afgesloten binnenterreinen. Ook delen 
van de openbare ruimte op straat zijn ingericht als pri-
vé-parkeerplekken (en met een slagboom afgesloten).  

De gehandhaafde klusflat aan de Klarenstraat 
laat zien wat differentiatiemogelijkheden zijn binnen het 
casco van een traditioneel portiekblok.
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6 — Plesmanbuurt – Thuis West
Steenhuis-Bukman
Project: 183 woningen en 126 pp in twee parkeer-
garages, 2013
Locatie: Elisabeth Boddaertstraat 2-16, 11-41, Emilie 
Knappertstraat 2-16, 11-43, Johan Huizingalaan 587-
615, Wilhelmina Druckerstraat 20-55, 60-98, 110-148
Opdrachtgever: de Alliantie
Architect: Steenhuis-Bukman Architecten
Aannemer: Slokker Bouwgroep

7 — Klarenstraat – Vanschagen architecten, 
CPO/VVO Klussen op de Klarenstraat 
Project: Renovatie 30 woningen 
Locatie: U.J. Klarenstraat 5-65
Opdrachtgever: Voorstudie: Woningcorporatie de 
Alliantie; uitvoering: Vereniging van Opdrachtgevers 
Klussen op de Klarenstraat
Architect: Vanschagen Architecten, Arjan Gooijer
Aannemer: Casco: Slokker Bouwgroep; afbouw: 
diverse

“Eind 2010 won Steenhuis Bukman Ar-
chitecten de architectenselectie voor 
het bouwen van ruim 180 woningen in 
de Plesmanbuurt in Amsterdam Sloter-
vaart. Binnen de oorspronkelijke open 
bouwblok-verkaveling maken bestaan-
de woningen plaats voor diverse nieuwe 
woningtypologieën. Het unieke groene 
karakter van de buurt blijft gehandhaafd 
in het plan, waarin open hoeken en door-
zichten naar de groene binnenhoven be-
langrijke uitgangspunten vormen. De wo-
ningen zijn een mix van huur en koop en 
van appartementen en grondgebonden 
woningen. Geparkeerd wordt in onder-
grondse garages.” 

“Het seriematige en repetitieve karakter 
van wederopbouwarchitectuur is in de 
nieuwe architectuur overgenomen; te-

gelijk zijn de woningen veel beter individueel afleesbaar 
geworden. Dit accentueren is ook doorgezet in het ma-
teriaalgebruik: betonnen frames, metselwerk dat mooi 
van kleur en textuur is, metalen kozijnen.” 
Het nieuwbouwplan is in intensieve samenwerking met 
huidige bewoners in een inspraakgroep en buurtavon-
den tot stand gekomen. Als blijk daarvan zitten op de 
gevels betonnen panelen met portretten in reliëf van 
buurtbewoners. Om ook de buurtjeugd te betrekken 
bij het bouwen en de wijkvernieuwing heeft het bureau 
architectuurles gegeven op de Einsteinschool.” (Uit plan-
toelichting Steenhuis-Bukman architecten)

Een vrolijk onderdeel van het project zijn de betonnen 
gevelreliëfs met ‘buurthelden’, ontworpen door kun-
stenaar Reinier Bosch. Kinderen uit de buurt fotogra-
feerden markante buurtbewoners. De portretten zijn 
3D uitgeprint, uitgefreesd uit houten mallen en in beton 
gegoten. Ook binnen in de gebouwen zijn buurbewoners 
afgebeeld. 

Plattegrond nieuwbouw 
Plesmanbuurt

Gevelreliëf

Laagbouw hoek Wilhelmina Druc-
kerstraat-Emilie Knappertstraat

Aanzicht gevel binnentuin voor en na de reno-
vatie, beeld uit: DIY Klarenstraat, zelfbouw en 
de herontdekking van de portiekflat, Jap Sam 
books, Heijningen 2017. 
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“Aan de Klarenstraat herontwikkelde een 
groep van 30 kopers tussen 2012 en 2015 
een in 1958 gebouwde portiekflat tot een 
gedifferentieerd woongebouw. Het Ver-
nieuwingsplan uit 2009 zette vooral door 
sloop-nieuwbouw in op het differentiëren 
van de woningvoorraad en het aantrek-
ken van nieuwe groepen bewoners. In het 
noordelijk deel van de buurt is één door 
Ernest Groosman ontworpen portiekblok 
gehandhaafd en in de nieuwbouwverka-
veling opgenomen. Door dit blok als klus-
flats aan te bieden mikte woningcorpo-
ratie de Alliantie op het aantrekken van 
bewoners met andere leefstijlen en het 
ontwikkelen van een sterk collectief. Ad-
viesbureau Urbannerdam en Vanschagen 
Architecten onderzochten de mogelijk-
heden van het complex, de te realiseren 
kwaliteit en de daarmee samenhangen-
de kosten. De nieuwe bewoners vormden 
vanaf 2012 een VvO – een Vereniging van 
Opdrachtgevers –, die opdracht gaf voor 
de aanpak van het casco. Bij de afbouw 
schakelden de individuele bewoners 
verschillende aannemers in. Sommigen 

voerden de afbouwwerkzaamheden zelf uit.”
“Het project laat zien dat naoorlogse portiekflats meer 
kansen bieden en op meer enthousiasme kunnen re-
kenen dan vaak wordt gedacht. De 40 identieke flats 
van ieder 74 m2 zijn omgezet in een woongebouw met 
30 unieke woningen van nieuwbouwkwaliteit, met een 
oppervlakte variërend van 40 tot 190 m2. 
De garages en bergingen in de plint zijn getransformeerd 
tot woonruimte met voordeuren aan de straat. Zo ont-
staat een grotere betrokkenheid op de woonomgeving 
en konden ook stadswoningen met tuin worden gereali-
seerd. Samen met drie andere blokken omzoomt de Kla-
renstraat een binnentuin. Hieraan grenzen de privé-tui-
nen (40 m2) van de begane grondwoningen. Vanuit de 
trappenhuizen is een directe toegang naar de collectieve 
tuin gemaakt zodat ook de appartementen hiervan pro-
fiteren. De privé-buitenruimte voor de appartementen 
bestaat uit de oorspronkelijke loggia’s aan de straatzijde. 
Daarnaast kan een balkon van 2 bij 4,5 m aan de tuinzijde 
worden toegevoegd. De constructie van het blok maakt 
het mogelijk deze balkons aan het gebouw te hangen, 
zonder dat er kolommen nodig zijn. De appartementen 
op de bovenste verdieping hebben naast de mogelijkheid 
van een balkon nog de gelegenheid een dakhuisje en een 
dakterras (45m2) te maken, direct bereikbaar vanuit de 
woning.” (uit plantoelichting Vanschagen Architecten) 

Binnentuin Klarenstraat-blok

Klusflat

Nieuwbouw Dunantbuurt, gezien 
vanaf de Aletta Jacobssingel bij 
de entree aan de Ottho Heldring-
straat.

8 — Plesmanbuurt – Thuis West
Steenhuis-Bukman
Project: Nieuwbouw 240 woningen, oplevering 2017
Locatie: Annette Versluyspad 4-50, Elisabeth 
Boddaertstraat 60-80, 167-177, Henri Dunantstraat 
5-189, Johan Huizingalaan 711-721, Johannes van der 
Steurstraat 3-23, Ottho Heldringstraat 206-348, 
William Boothstraat 4-24
Opdrachtgever: de Alliantie, vrije sector huurwonin-
gen: Vesteda
Architect: Inbo, Tako Postma
Aannemer: Slokker Bouwgroep

“Voor de nieuwbouw in de Dunantbuurt 
heeft Inbo het ontwerp gemaakt. In het 
ontwerp hebben we een slimme verka-

veling bedacht, die de oorspronkelijke stempel vervangt 
door een nieuw repeterend samenspel van apparte-
menten en eengezinswoningen. In de nieuwe blokken is 
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het parkeren aan de achterzijde van de 
woningen opgelost, waardoor er ruimte 
ontstaat voor brede plantsoenen tus-
sen de appartementen en het water. De 
Dunantstraat krijgt een bebouwing die 
afwisselend uit hoge gezinswoningen en 
appartementengebouwen bestaat.” 
“Alle woningen worden gemaakt met een-
zelfde architectuurtaal, die wordt geka-

rakteriseerd door een kloeke terra-kleurige massa, met 
terugliggende vierkante vlakken. De grijze vierkanten 
worden gemetseld in stenen met een bijzondere frog, 
die gezamenlijk een kleiner vierkantpatroon in de gevel 
vormen. De woningen aan de zuidzijde langs het water 
krijgen een verhoogde voortuin, die privacy biedt voor 
de bewoners, maar vanaf de straat toch een nieuwe le-
vendige uitstraling zal opleveren.”
(uit plantoelichting Inbo)Schets INBO met bewerking verka-

velingsvoorstel uit Vernieuwingsplan 
2009 met diagonaal doorzicht naar de 
Aletta Jacobssingel.

Laagbouw Dunantbuurt.

(Rechts) Plattegrond Staalmanplein 
en omgeving

(Linkerkolom)
Kiosken Staalmanplein, oorspronke-
lijke situatie, foto Vanschagen)

Kiosken Staalmanplein, nieuwe situa-
tie, foto Vanschagen)

(Rechterkolom)
Poort Elisabeth Boddaertstraat, 
oorspronkelijke situatie, foto Van-
schagen)

Poort Elisabeth Boddaertstraat, 
nieuwe situatie, foto Rufus de Vries)

Fase 3 - Staalmanplein en omgeving

9 — Renovatie Staalmanplein e.o.
Vanschagen architecten
Project: Renovatie 283 woningen, 12 winkels/bedrijfs-
ruimten, 3 kiosken, oplevering 2018-2022 
Opdrachtgever: Woningcorporatie de Alliantie
Architect: Vanschagen Architecten, Arjan Gooijer
Aannemer: Logchies

"Bij de zorgvuldige renovatie van de wo-
ningen rond het Staalmanplein door Van-
schagen architecten is de blokopbouw 
op een paar onderdelen na gehandhaafd. 
 De bebouwing rond het Staalmanplein is 
een gemeentelijk monument. De renova-
tie vormt het sluitstuk van de vernieuwing 
van de Staalmanpleinbuurt. Dit vroeg om 
een hoogwaardige renovatie, én om een 
betere inbedding van het complex in de 
buurt zelf. Langs de Huizingalaan vormen 
de gerestaureerde kiosken weer de ka-
rakteristieke stedenbouwkundige gele-
ding. Elders in het complex werden door-
braken gemaakt, gevels geopend, kleine 
onderdoorgangen vergroot. Steeds is aan 
de poorten programma gekoppeld; wo-
ningentrees, portiektoegangen, etalages. 

Het accoya-hout in de poort komt terug in de luifel van 
de kiosken. 
Via de vergrootte poort loopt een route vanaf het Staal-
manpark tot aan het AVL-ziekenhuis. Hieraan liggen park, 
plein en oude ketelhuis: nu het nieuwe wijkkantoor van 
de Alliantie. 
Het complex is gedifferentieerd. Naast portiekwoningen 
in een variatie van grootte, eigendomsvorm en huur-
stelling is er het Staalmanplein met kiosken, winkels en 
horeca. Clusters van kleinere woningen worden gehuurd 
door cliënten van Ypsilon, die ook een eigen huiskamer 
beheert.  
Tijdens de renovatie groeide de duurzaamheidsambitie. 
De inzet van stadsverwarming en PV werd uitgebreid 
met circulariteit (bijvoorbeeld de nieuwe keukens). De 
pergola langs de centrale route is samengesteld uit de 
tijdelijke staalconstructie die nodig was om de poort te 
realiseren." (uit plantoelichting Vanschagen architecten).
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Fase 4 – Ottho Heldring 10 — Wonen op de Hoek
Project: Transformatie kantoorpand naar 65 wonin-
gen, 2017
Locatie: Ottho Heldringstraat 41-173
Opdrachtgever: de Alliantie i.s.m. Socius
Architect: Van Ginneken Architecten, Gert Jan Weemaes
Aannemer: Plegt-Vos

11 — Plesman Plaza 
Project: Sloop kantoorpanden, nieuwbouw 372 
woningen (sociale en middenhuur), 1000 m2 soci-
aal-cultureel/horeca in voormalige telefooncentrale 
(gemeentelijk monument), parkeergarage met 86 
plaatsen, 2022-2025
Locatie: Ottho Heldringstraat 1-5
Opdrachtgever: Flow Real Estate voor ASR Real Esta-
te en Rochdale
Architect: MVSA Architects
Aannemer: SBB

Op de hoek van de Ottho Heldringstraat 
en Aletta Jacobslaan heeft woningcor-
poratie de Alliantie in samenwerking met 
Socius, ‘Wonen op de Hoek’ ontwikkeld 
door middel van de transformatie van 
een al geruime tijd leegstaande kantoor-
pand. In deze transformatie is naast het 
zoeken naar een praktische herindeling 
extra aandacht besteed aan het woonge-
bouw-waardig maken van het bestaande 
pand zodat het beter past in zijn omge-
ving. Door de jaren heen is er meer en 

Op de vrijgekomen kavel, naast de te 
renoveren telefooncentrale en dichtbij 
het metrostation, wordt een compact 
nieuwbouwproject gerealiseerd. Achter 
laagbouw in drie lagen aan de Ottho Hel-
dringstraat wordt een drietal woontorens 
gerealiseerd. De hoogste aan een entree-
plein aan de straat is 70 meter. 

meer woningbouw rondom het betreffende kantoorpand 
opgericht. Het aanbrengen van de balkons, galerijen en 
het creëren van een leefbaar entreegebied heeft hieraan 
enorm bijgedragen. Het pand is onderverdeeld in 32 
appartementen en 33 studio’s. De woningen zijn zelf-
standig en beschikken allemaal over een eigen keuken 
en badkamer. Een deel van de woningen wordt bewoond 
door jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning 
hebben gekregen (statushouders), en door kwetsbare 
jongeren. Alle bewoners dragen bij aan de gezamenlijke 
leefomgeving, waarbij bewoners de ruimte krijgen om 
samen het project te beheren.

In de telefooncentrale worden sociaal-culturele functies 
en horeca ondergebracht. Op de parkeergarage wordt 
een binnentuin voor de aanliggende blokken gemaakt.

Plattegrond en aanzicht getransfor-
meerd kantoorpand Wonen op de 
Hoek

Wonen op de Hoek, verdiepte entree.

Blokopbouw Plesman Plaza

Impressie binnenterrein
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5 — Staalman-
pleinbuurt: de  
geleefde stad 

Diversiteit aan woningen 

Bewoners  

In 2016 maakte een bewoonster van een 
koopwoning deze tekening van de Staal-
manpleinbuurt en omgeving. Daar is het 
inmiddels verdwenen Coffeemania nog op 
te zien, een belangrijke ontmoetingsplaats 
in de buurt. Vijf jaar later vertelt ze dat ze nog 
steeds tevreden is over het gemengde blok 
met gemeenschappelijke binnentuin: ‘Ik vind 
gemengde blokken heel belangrijk. Juist het 
dagelijks zien slaat een soort brug. En je groet 
elkaar ook.’ 

De identiteit van een buurt wordt bepaald door 
de bebouwing, voorzieningen, de bewoners 
en de bewoningsgeschiedenis. Wat is de  
Staalmanpleinbuurt voor een buurt gewor-
den? Wat is het karakter? Wie wonen er 
eigenlijk? En hoe wordt deze vernieuwde buurt 
gebruikt en ervaren? 1

Tot in de jaren tachtig woonden in de Staal-
manpleinbuurt nog relatief veel eerste bewo-

ners. Volgens een oudere bewoonster die sinds 1984 in de 
buurt woont was het een gezellige buurt met veel onder-
linge contacten. Net als elders in de Westelijke Tuinsteden 
trokken de meer kapitaalkrachtige bewoners in de loop 
van de jaren tachtig naar nieuwere buurten of naar ge-
meenten buiten Amsterdam. In de jaren tachtig vestigen 
zich steeds meer bewoners met een migratie-achter-
grond, In de jaren negentig ontstaan er in toenemende 
mate problemen met hangjongeren en criminaliteit. 

Het doorbreken van de eenzijdige woning-
voorraad en de concentratie van sociale problematiek 
zijn belangrijke redenen om de Staalmanbuurt te ver-
nieuwen. Een mix aan koop, vrije sector huur en socia-
le huur, en van appartementen en eengezinswoningen 
moest leiden tot een meer gemengde bevolkingssamen-
stelling in de Staalmanpleinbuurt. 

Op 1 januari 2022 telt de Staalmanplein-
buurt 3268 inwoners. Het 
is een kinderrijke buurt. In 
2021 bestaat 29% van de 
huishoudens uit gezinnen 
met kinderen (in heel Am-
sterdam is dat 16%). Van 
de bewoners is 15% een-
oudergezin (in Amster-
dam is dat 9%). In 2021 
was 38,5% alleenstaand, 
wat weer een stuk lager 
is dan het Amsterdamse 
percentage van 53%. 
Van de bewoners heeft 
64% een niet-westerse 
achtergrond, wat aan-
zienlijk hoger is dan het 
Amsterdamse gemiddelde 

van 37% en ook dat van Nieuw-West (54%). Dit percen-
tage is door de vernieuwing afgenomen (in 2010 was het 
nog 77%). Van de bewoners in de buurt heeft 33% een 
Marokkaanse achtergrond (in 2010 was dat 40%). Van 
de bewoners is 24% autochtoon. 

Terwijl in heel Slotervaart het percentage 
nieuwe stedelingen sterk is gestegen naar 26% is dat 
percentage van deze groep in de Staalmanpleinbuurt 
blijven steken op 13%. Dat percentage ligt zelfs lager 
dan het gemiddelde van Nieuw-West (15%). Dit geeft aan 
dat de gentrificatie van de Staalmanpleinbuurt beperkt 
is gebleven. 

Er is een grote variatie aan woningen gerea-
liseerd. Het streven van de Alliantie was dat 

bewoners in de buurt wooncarrière konden maken. Veel 
sociale huurders konden doorstromen binnen de buurt 
waardoor ook sociale netwerken behouden konden blij-
ven. Hun verbeterde woonsituatie in grotere en betaal-
bare sociale huurwoningen beschouwen deze bewoners 
als een grote vooruitgang. Een sociale huurder vertelt 
dat hij het uitzonderlijk vindt om een betaalbare nieuwe 
sociale eengezinswoning te hebben in Amsterdam. Van 
de bewoners in het complex Het Hart is 80 procent door 
verhuisd in de buurt. Veel oudere bewoners zijn verhuisd 
naar het ouderencomplex in de Ottho Heldringstraat. 

Alle geïnterviewde bewoners zijn tevreden 
over hun nieuwe woning. Wel vindt een bewoonster in 
complex Het Hart dat dit gebouw met een glazen gevel 
kwetsbaar is. De huurders zien opnieuw verloedering 
ontstaan en ramen die afgeplakt werden. 

Bewoners vinden het jammer dat de gevels 
van de gerenoveerde flats niet gereinigd zijn. ‘Nu lijkt 
het alsnog oud’. 

Door de stedelijke vernieuwing hebben nieu-
we stedelingen zich in de buurt gevestigd, zoals in de 
klusflat in de U.J. Klarenstraat, de koopappartementen 
in de Ottho Heldringstraat en de koopeengezinswonin-
gen in Oever West en in de Elizabeth Boddaertstraat. 
Zij zijn vooral afkomstig uit het Amsterdam ‘binnen de 
ring’ (met name Hoofddorppleinbuurt en de Baarsjes) of 
kwamen uit een andere stad. Ze zochten een betaalbare 
koopwoning in Amsterdam. Ook de nabijheid van de oude 
stad was een reden om voor de Staalmanpleinbuurt te 
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kiezen, alhoewel sommigen wel even twijfelden over de 
locatie buiten de ring. Enkelen hadden al een link met 
Nieuw-West omdat hun ouders er hadden gewoond of 
omdat ze hier zelf vroeger op school hebben gezeten. 
Het kindvriendelijke woonmilieu met brede straten en 
binnentuinen sprak met name jonge gezinnen aan. De 
Klusflat bood de mogelijkheid om voor weinig geld de 
indeling en afwerking van een appartement zelf te be-
palen.2 En in de Elizabeth Boddaertstraat is het voor 
Amsterdamse begrippen een enorme luxe om een eigen 
parkeergarage onder je huis te hebben, zo vertelt een 
van de bewoners. 

De appartementencomplexen langs de Ottho 
Heldringstraat (‘De Parade’) vormen een stedelijk woon-
milieu op zich. Het vrije uitzicht wordt gewaardeerd, zeker 
op de hogere verdiepingen. Er wordt wel een kloof ervaren 
tussen de blokken met koop- en vrijesector huurappar-
tementen en sociale huurwoningen. In de afgelopen jaren 
hebben zich in de koopappartementen veel expats geves-
tigd. Er wordt ook steeds meer verhuurd aan studenten. 
Het wonen krijgt daardoor een anoniemer karakter. Nieu-
we bewoners stellen zich vaak niet eens voor, aldus een 
koper van een appartement. Op zich gaat het samenleven 
nog wel goed, ook al wonen mensen hier dicht op elkaar. 
In de zomermaanden kan er geluidsoverlast zijn: ‘Dan heb 
je soms dat mensen ’s avonds laat zitten te babbelen’. 

Alle geïnterviewde bewoners zeggen dat ze 
een sociaal gemengde buurt prettig vinden. Anders dan 
in de vooroorlogse buurten in Amsterdam heeft men niet 
het idee dat de gentrification is doorgeslagen. Kopers 
zijn in de minderheid. Er is nog een substantieel aan-
deel sociale huurwoningen. Daarnaast zijn in de buurt 
veel vrije sector huurwoningen toegevoegd waar een 
diverse groep huishoudens woont, waaronder starters 
en ondernemers. Sommige kopers vinden dat er meer 
sociale huurwoningen mogen worden verkocht om de 
balans meer in het voordeel van koopwoningen om te 
buigen. De sociaaleconomische verschillen in de Staal-
manpleinbuurt zijn net als in andere vernieuwde buurten 
in Nieuw-West in de afgelopen jaren wel sterk toegeno-
men. De prijzen van de koopwoningen zijn in een paar 
jaar tijd meer dan verdubbeld. De gemiddelde prijs van 
woningen ligt nu rond de 5000 euro per vierkante meter 
met uitschieters naar 6000 euro. 

De ligging en bereikbaarheid van de Staal-
manpleinbuurt worden als uitstekend erva-

ren. Het ligt naast een tram- en metrohalte en vlakbij 
de snelweg, niet ver van station Lelylaan en dichtbij het 
Hoofddorpplein en het Nieuwe Meer/Oeverlanden. Ie-
mand beschrijft de buurt als het beste van twee werel-
den. ‘Je bent in twee tellen in de stad en je bent zo buiten.’ 
Geuzenveld en Osdorp vonden sommigen dan ook te 
ver. ‘Dit is het dichtste bij de stad wat ik kon krijgen’. 
Voor hen is de Johan Huizingalaan een nieuwe westelijke 
grens van ‘hun’ stad. 

Door de ligging net buiten de ring en op loop-
afstand van de Hoofddorppleinbuurt is de Staalman-
pleinbuurt aantrekkelijk voor nieuwe stedelingen. Voor 
kleinschalige voorzieningen en cafés blijven veel nieuwe 
stedelingen op de Hoofddorppleinbuurt en de Baars-
jes gericht. Zij ervaren de Staalmanpleinbuurt als een 
overgangsgebied tussen het suburbane Nieuw-Sloten 
en de meer stadse Hoofddorppleinbuurt. Toch hadden 
veel nieuwe bewoners hun hoop gevestigd op meer le-
vendigheid in de buurt, met buurtwinkels en cafés. Voor 
hen blijft de Westlandgracht de grens waar de ‘echte’ 
stedelijkheid begint. Sommigen zijn daarom wat ambi-
valent over hun nieuwe buurt. Daarnaast oogt de Staal-
manpleinbuurt in de zomermaanden groen, maar kan het 
in de winter kaal en kil overkomen. 

De Staalmanpleinbuurt 
kenmerkt zich door een 
stedelijkheid in de luwte. 
Met name de gezinnen 
willen in een rustige buurt 
wonen in de nabijheid van 
stedelijke voorzieningen. 
Zo zegt een bewoner: ‘Ik 
zou de buurt beschrijven 
als rustig, maar wel met 
alle voorzieningen voor 
boodschappen dichtbij. 
Iemand anders: ‘Ik voel 
me thuis in deze buurt. 
Drukte kan je opzoeken 
en rust niet. Ik vind het 
fijn dat het hier rustig wo-
nen is. We pakken vaak de 

Ligging

Een vrouw van 75 jaar woont in een sociale 
huurwoning in een appartementencomplex. 
Ze oriënteert zich voor kleinschalige winkels 
in sterke mate op de Hoofddorppleinbuurt. 
‘Waar ik woon is het beste van twee werelden. 
Je bent in twee tellen in de stad en je bent 
zo buiten. Ik heb wel behoefte aan een plek 
zoals Casa Sofia. Dat je in je buurtje iets kan 
doen. Dat hoeft niet elke dag, maar dat het 
er is als je wil’.
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tram naar het centrum voor alle gezelligheid’. Dagelijkse 
boodschappen doet men in de supermarkten op het 
Belgiëplein, Delflandplein of Sierplein.

Er zijn in de buurt verschillende gemeen-
schapjes op blok en straatniveau ontstaan tus-

sen nieuwe bewoners (vaak jonge gezinnen), zoals in de 
Henri Dunantbuurt (Oever West), de Elizabeth Boddae-
rtstraat, de U.J. Klarenstraat en ook tussen bewoners in 
de appartementencomplexen in de Ottho Heldringstraat. 
Zo hebben de Klarenstraatbewoners veel contact met 
elkaar. De gelijkgestemdheid van de directe buren was 
voor hen ook een reden om zich hier te vestigen. Ook in 
Oever West is tussen de bewoners van de koopwoningen 
veel contact. Er worden gemeenschappelijke activiteiten 
georganiseerd, van een glühwein feestje in de winter tot 
barbecues in de zomer. Ze delen ook een Slack groep. 
Maar dat is hier uitsluitend voor de 20 koopwoningen. De 
sociale huurders waar ze een binnenterrein mee delen 
maken geen deel uit van deze groep. 

In de Staalmanpleinbuurt zijn gemengde 
straten en woonblokken met sociale huur en koopwo-
ningen gerealiseerd die een binnentuin met elkaar de-
len. Beoogd werd om op een vanzelfsprekende manier 
onderling contact te laten ontstaan tussen verschillen-
de bevolkingsgroepen. Er blijkt in deze blokken echter 
weinig tot geen contact tussen kopers en huurders, ook 

niet in het gemengde blok 
waar het CPO-project van 
de U.J. Klarenstraat deel 
van uitmaakt. De kopers 
ontmoeten elkaar wel in-
formeel in de binnentui-
nen waar kinderen spelen 
en waar ze af en toe een 
borrel drinken of iets or-
ganiseren. Een sociale 
huurder van Marokkaan-
se afkomst die woont aan 
zo’n gemeenschappelijke 
tuin zegt dat ze het gevoel 
heeft dat ze er niet welkom 
is. Een andere bewoonster 
met een Marokkaanse 

achtergrond vertelt dat het gebruik van een collectieve 
binnentuin niet in haar wooncultuur zit die veel sterker 
naar binnen is gericht. 

De progressieve Klarenstraat bewoners 
voelen zich sterk betrokken bij de buurt en hebben op 
verschillende manieren geprobeerd om verbinding te 
leggen met andere groepen bewoners, onder andere 
door het organiseren van een taartenbakwedstrijd in 
de binnentuin. Het eerste contact was een succes, maar 
heeft zich niet doorgezet. De afstand tussen verschillen-
de bewoners heeft niet alleen een culturele achtergrond, 
maar ook met inkomen en opleiding te maken. Een be-
woonster uit de Klarenstraat: ‘Veel dingen proberen we 
wel samen te doen, maar dat gaat vrij moeizaam. Op één 
na, zijn sociale huurders nooit actief in de VvE’. Iemand 
anders: ‘Ik denk dat het van hun kant ook een beetje wan-
trouwen is tegenover ons, wij zijn toch de rijke stinkerds’. 

Geografen en stadssociologen pleiten door-
gaans voor homogene blokken in heterogene wijken. 
Daar is in de Staalmanpleinbuurt duidelijk van afgewe-
ken. De gemengde bouwblokken bewijzen dat dit in zeker 
opzicht toch goed kan gaan. De menging leidt niet tot 
veel contact, maar er zijn ook geen grote conflicten. Door 
de ruime maat, de zorgvuldige inrichting en het goe-
de beheer van de binnentuinen ondervindt men weinig 
hinder van elkaar. Een hovenier onderhoudt de binnen-
terreinen met hagen. Uiteenlopende bewoners leven 
op blokniveau betrekkelijk ontspannen naast en met 
elkaar. Er zijn ook kopers die deze menging waarderen: 
‘Ik vind het belangrijk dat je samen rond zo’n tuin woont. 
De meerwaarde zit in simpele kleine dingen. Dat je allebei 
gewoon de was staat op te hangen. Dat je wederzijds 
ziet waar je dagelijks mee bezig bent. We hebben allebei 
verjaardagen, dan hangen we slingers op. En juist dat 
dagelijkse elkaar zien slaat een soort brug. En je groet 
elkaar ook. Ik vind die gemengde blokken heel belangrijk’. 
De meningen van bewoners over de gemengde blokken 
zijn wel verdeeld. Een nieuwe stedeling in een gemengd 
blok denkt er anders over. ‘Als je mij eerlijk zou vragen 
wat zou je het liefste aan de overkant hebben dan heb 
ik het liefste mensen zoals ik.’ 

In de grotere appartementencomplexen zijn 
allerlei incidentele, lichte contacten tussen bewoners. 
Dat contact kan bestaan uit groeten en een praatje ma-

Een nieuwe stedeling is eigenaar van een 
eengezinswoning met een collectieve bin-
nentuin. Hij is zeer tevreden over zijn woning. 
Hij maakt zich wel zorgen over de grote soci-
ale tegenstellingen in de buurt. ‘Ik wil mezelf 
een kans geven om meer mensen in de wijk 
te leren kennen. Meer gevoel krijgen wat er 
bij andere mensen speelt. Misschien kan ik 
nog iets bijdragen. Maar als je mij eerlijk zou 
vragen wat zou je het liefste aan de overkant 
van de binnentuin willen hebben dan heb ik 
het liefste mensen zoals ik’. 

Nieuwe collectiviteit in  
gemengde blokken  
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ken. Er is ook onderlinge hulpverlening. Ook tussen de 
huurders onderling is er contact met bewoners waar men 
het mee kan vinden, zoals een Marokkaanse bewoonster 
in Het Hart vertelt. ‘We hebben elkaars telefoonnummer 
en kletsen af en toe. Met sommige buren heb je geen klik. 
Het is bepaald gedrag wat je irriteert. Maar met de rest 
van de buren, is het wel goed. Ik ken vrij veel mensen. 
Vaak groeten, oppervlakkige praatjes’. 

Het Staalmanplein was tot en met de jaren 
tachtig het hart van de buurt met een slager, 

bakker, groenteman, een supermarktje en fietsenwinkel. 
Door de bouw van Nieuw-Sloten en groei van omliggende 
winkelpleinen (zoals het Sierplein) met supermarkten en 
de veranderende bevolkingssamenstelling vertrokken 
zelfstandige winkeliers. Het Staalmanplein leidde vanaf 
dat moment een moeizaam bestaan. Met de stedelijke 
vernieuwing is vooral ingezet op een nieuw hart voor de 
buurt in de vorm van het Staalmanpark en een brede 
school. 

De Einsteinschool is het centrum van de 
buurt, maar heeft niet voor alle gezinnen deze functie. 
Het nieuwe gebouw heeft plek voor 300 kinderen, maar 
de school heeft al enige jaren met krimp te maken. De 
school telt nu 110 leerlingen. Het is een volledig zwarte 
school. De vorige directeur had de hoop dat door de ver-
nieuwing de school zou groeien en een gemengder ka-
rakter zou krijgen. Dat is niet gebeurd. De Einsteinschool 
heeft bij de nieuwe, hoger opgeleide en meer bemiddelde 
bewoners geen goede reputatie. De school heeft ook te 
kampen met het succes van meer gemengde scholen 
in omliggende buurten zoals de Fiep Westendorp in de 
Delflandpleinbuurt waar een ouder initiatief is geweest, 
de Zevensprong in Nieuw-Sloten en de Notenkraker in 
de Hoofddorppleinbuurt. Een moeder uit een koopwo-
ning: ‘Ik wil niet dat mijn kind daar als enige witte kind 
zit. Het onderwijsconcept lijkt me wel prima.’ Ook som-
mige Marokkaanse ouders vinden de Einsteinschool te 
zwart en brengen hun kinderen naar gemengde scholen. 
Een Marokkaanse moeder wiens kinderen wel op deze 
school zitten: ‘Lastig is dat het Montessori-onderwijs is 
in een zwarte wijk. Het is niet voor ieder kind gunstig. 
Dus je moet er wel bovenop zitten. Mijn kinderen gaan 
hier iedere dag wel met plezier naar school. De directie 

en de leerkrachten doen hun best om er het beste van 
te maken’. 

De buurt was voorzien van een aantal andere 
maatschappelijke voorzieningen. Een paar daarvan zijn 
alweer verdwenen. Achter de Einsteinschool was een 
ontmoetingsruimte voor de buurt, maar die functioneert 
niet meer als zodanig. Het wijkrestaurant van Cordaan 
liep niet goed en is failliet gegaan. In de Ottho Heldring-
straat bevindt zich een gymzaal die ook door de buurt 
kan worden gebruikt. Sinds een jaar is er naast de school 
weer een buurtkamer. Een groep bewoners heeft het 
beheer zelf op zich genomen. 

De Blauwe moskee trekt bezoekers met ge-
mengde nationaliteiten en functioneert op een hoger 
schaalniveau dan alleen de Staalmanpleinbuurt. Een 
enkeling is wel eens op een open dag geweest. ‘We wa-
ren bij de moskee geweest toen ze het gebed versterkt 
zouden brengen. Er waren toen weinig buurtbewoners’. 

Het aanbod aan commerciële voorzieningen 
in de buurt wordt als karig ervaren. De geïnterviewde 
bewoners hebben het vaak over Coffeemania in de in-
middels gesloopte broedplaats OH10. In de beginjaren 
vonden daar vergaderingen plaats en leerde men an-
dere nieuwe bewoners kennen. Er waren buurtborrels 
en er werd gekookt voor de buurt. Coffeemania werd 
later Casa Sofia onder leiding van Mohamed Mahdi.3  
Beide koffiecafés speelden bij diverse bewoners een 

belangrijke rol in hun ge-
voel van thuiszijn in de 
Staalmanpleinbuurt. Het 
verdwijnen van deze voor-
ziening werd als een grote 
aderlating gezien. Casa 
Sofia heeft een doorstart 
gemaakt in het voormali-
ge Slotervaart ziekenhuis, 
maar dat is een eind lopen. 
Veel bewoners vertellen 
dat ze nu in de Staalman-
pleinbuurt een publieke 
ontmoetingsplek missen, 
in de vorm van een café 
met terras of een buurt-
winkel. Ze missen een 

Een Marokkaanse man woont al sinds 1978 in 
de Staalmanpleinbuurt. Hij is met zijn gezin 
verhuisd naar een nieuwe eengezinswoning in 
de sociale huur. Hij vindt de vernieuwing een 
enorme vooruitgang, voor hem persoonlijk 
en voor de buurt. ‘Tot tien jaar geleden was 
het verpauperd. Met veel hangjongeren en 
criminaliteit. De bevolkingssamenstelling is 
weer gemengd. Je ziet naast Marokkaanse en 
Turkse gezinnen ook weer blanke gezinnen en 
Hollandse gezinnen. Je ziet een multiculturele 
samenleving zoals het eigenlijk hoort’. 

Voorzieningen
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laagdrempelige plek om af te spreken en onbekenden 
terloops tegen te kunnen komen. De plint met bedrijven 
in de Ottho Heldringstraat geeft de buurt wel een mul-
tifunctioneel karakter, maar de ramen van veel etalages 
zijn afgeplakt. De Marokkaanse bakker is de enige winkel. 

Het Staalmanplein was voor de renovatie 
nauwelijks een betekenisvolle plek met voorzieningen 
en winkels. De geïnterviewden kwamen er weinig. Een 
Marokkaanse vrouw: ‘heel af en toe hebben we daar een 
ijsje gehaald of een wok. Voor de rest ben ik er nooit 
gekomen. Een keer in de speeltuin. Ik hoop dat daar iets 
leuks komt. Er is weinig in de buurt te doen’. Een nieuwe 
stedeling: ‘Wat je wel mist is dat je om de hoek weinig 
hebt, terwijl er wel de ruimte voor is. Daardoor is er ook 
minder connectie met de buurt want je gaat naar je werk 
en je komt thuis. De rest moet je ergens anders halen’. 
Bewoners zien op het Staalmanplein graag horeca en 
winkels die bijdragen aan levendigheid.4 Nu het plein is 
gerenoveerd zijn er nieuwe kansen. Maar de huren zijn 
hoog. Cruciaal is wat er aan voorziening(en) en winkels 
gaat komen. De meningen over de levensvatbaarheid 
lopen sterk uiteen. 

De opgeknapte openbare ruimte komt tege-
moet aan de vele gezinnen met kinderen. Het 

Staalmanpark en de verschillende kleinere speelplekjes 
in en tussen de straten worden goed bezocht door kin-
deren van verschillende leeftijden. In het Staalmanpark 
spelen altijd kinderen en soms zijn daar ouders bij. Voor 
hen is het park het hart van de buurt. Een Marokkaanse 
moeder vertelt dat ze liever in het park zit dan in haar 
binnentuin. ‘Ik heb het idee dat het hier opener is, toe-
gankelijker. Mijn kinderen vinden het hier superleuk met 
andere kindjes. Ze spelen hier bijna iedere dag. Als het 
warm is zitten we bijna dagelijks in het park’. 

Uit de gesprekken blijkt dat witte kinderen het 
Staalmanpark mijden of ze spelen er alleen onder toe-
zicht van hun ouders. Er zijn signalen van agressief speel 
en pestgedrag bij kinderen die hier zonder hun ouders 
spelen. Een bewoonster uit een koopwoning: ‘Ik kom er 
niet heel graag. Mijn kinderen spelen in de kleine speel-
tuintjes. Of we gaan naar speeltuintjes buiten de buurt’.  

De verhoogde openbare ruimte achter de 
school wordt als erg stenig ervaren. 

Volwassenen gebruiken de openbare ruimte 
in de buurt maar in beperkte mate. Sommigen maken 
weleens een rondje door de buurt met hun kinderen of 
met de hond. Een van die rondjes loopt langs de spoor-
dijk. De oriëntatie van de kopers is vooral gericht op hun 
meest directe omgeving: de binnentuin en de stoep. De 
groenstroken voor de kadewoningen van de Dunantbuurt 
zijn door de bewoners toegeëigend voor groenten- en 
plantenbakken en trampolines. 

Alle geïnterviewden – kopers en sociale huur-
ders – ergeren zich aan het zwerfafval in de openbare 
ruimte en het te vroeg of te laat buiten zetten van grofafval. 

Alle geïnterviewden vinden de Staalmanplein-
buurt door de vernieuwing vooruitgegaan. ‘De 

buurt is mooier en frisser geworden. Het was best wel 
eentonig en het is nu leuker. De buurt is vooruitgegaan en 
gemengder geworden’, aldus een oudere bewoonster. De 
leefbaarheid is verbeterd. Men constateert minder crimi-
naliteit en vandalisme. Er zijn veel minder hangjongeren. 
Positief is ook dat er veel betrokken bewoners zijn, met 
verschillende culturele achtergronden, die actief waren 
in de participatie of in hun eigen netwerk. Er zijn allerlei 
informele netwerken in de buurt. Zoals tussen de kopers 
onderling en bij de Marokkaanse bewoners binnen de 
eigen etnische groep en familie. Er is veel onderlinge 
hulp binnen het eigen sociale weefsel. 

Door de vernieuwing is er een nieuwe mix aan 
groepen bewoners ontstaan. Het proces van participatie 
heeft deze verschillende groepen bewoners tijdelijk bij 
elkaar gebracht. In de laatste fase van de vernieuwing 
bestond het adviesteam opnieuw uit een diverse groep 
bewoners. Toch zijn er nauwelijks bestendige contacten 
tussen de verschillende groepen bewoners. Het samen-
leven in deze buurt is gemengd maar wel apart, zoals een 
van de bewoners het verwoordde. In alle gesprekken 
wordt dit beeld van gescheiden leefwerelden bevestigd. 
‘Ik heb het idee dat iedereen een beetje naast elkaar 
leeft’, zegt iemand uit een koopappartement. Een nieuwe 
stedelinge: ‘Ik heb het idee dat veel mensen op hun eigen 
eilandje zitten. Het is wel gescheiden’. 

Toch zijn er geen grote conflicten. Er is eerder 
sprake van een vreedzame coëxistentie. Het samenleven 
gebeurt redelijk ontspannen. Wel is er de wens naar meer 

Leefbaarheid en
samenleven

Openbare ruimte
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verbinding en naar plekken waar men anderen tegen kan 
komen. Het gebrek aan verbinding komt ook doordat er 
nauwelijks gemeenschappelijke voorzieningen zijn. Een 
nieuwe stedeling: ‘In de buurt zelf is niets. Je ziet elkaar 
op straat, maar hoe je verder contact moet leggen is 
lastig’. Een Marokkaanse bewoonster: ‘Het ontbreekt 
aan contactmomenten. Ik zie bijna nergens een plek waar 
vermenging plaats vindt’. Een oudere bewoonster: ‘Ge-
mengd zoals in Coffeemania vond ik meer dan genoeg. 
Je hoeft niet zwaar bevriend te zijn of dat je op straat 
een praatje maakt. Zo’n plek is belangrijk en meer hoeft 
ook niet’. 

1 In de Staalmanpleinbuurt zijn 16 interviews afgenomen 
met bewoners in verschillende complexen (koop en sociale 
huur), een schooldirecteur en een ondernemer. Daarnaast 
zijn er gesprekken gevoerd met de Alliantie (wijkbeheer-
ders). In de buurt zijn ook regelmatig observaties in de 
openbare ruimte verricht. 

2 De totstandkoming van de Klusflat Klarenstraat is uitge-
breid beschreven in: P. van Ulzen, R. de Vies & A. Buissink 
(red), DIY Klarenstraat. Zelfbouw en de herontdekking van 
de portiekflat. Jap Sam Books, 2017.

3 Over Casa Sofia en Mohamed Mahdi schreef journaliste 
Floor Milikowski een essay in: Wij zijn de stad. De buitenwijk 
als kloppend hart. Uitgeverij Pluim, 2021. 

4 Zie: Adviesteam Staalmanpleinbuurt, Samen op weg naar 
een vernieuwde en meer aantrekkelijke Staalmanplein-
buurt, Amsterdam, 22 juni 2017.

6 —Conclusies, 
kanttekeningen en 
aanbevelingen

Met de laatste fase in aanbouw kunnen eerste 
conclusies getrokken worden over het resul-
taat van de vernieuwing. Veel bewoners en 
professioneel betrokkenen bij de vernieuwing 
zijn enthousiast over de vernieuwde buurt. 
De Staalmanpleinbuurt is een rustige, veel 

gemengder buurt geworden, waar het prettig wonen 
is. De buurt is sterk geïntensiveerd, maar heeft met het 
Staalmanpark een veel gebruikt en redelijk goed func-
tionerende nieuwe openbare ruimte gekregen. De grote 
beer in het park is een sterk oriëntatiepunt. 

De ontdekking van de kwaliteit van het be-
staande bomenbestand in de straten en hun bijzondere 
groepering – de bomentaal of bomenjazz – moet een 
bijzonder moment zijn geweest. De volgroeide bomen 
geven de vernieuwde buurt een sterke identiteit. In het 
bijgestelde Uitwerkingsplan uit 2009 zijn de bomenpro-
fielen in het noordelijk plandeel en in het middendeel als 
uitgangspunt voor de nieuwe verkaveling gehanteerd. De 
profielen zijn bovendien doorgezet in het zuidelijk deel, 
dat aanvankelijk een andere opbouw had. Dit versterkt de 
interne samenhang in de Staalmanpleinbuurt als geheel.

Meer dan de helft van alle oorspronkelijke 
woningen is gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Be-
woners en andere betrokkenen zijn zonder uitzondering 
heel tevreden over de uiteindelijke keuze om de blokken 
rond het Staalmanplein niet te slopen, maar grondig te 
renoveren. Het is een heel karakteristiek complex.

In alle nieuwbouwprojecten is baksteen 
toegepast in de gevel, in allerlei tinten rood en bruin. 
Dat zorgt voor een rustig ruimtelijk beeld. De blauwe, 
‘moorse’ details van de moskee en de betonbanden in 
de projecten van Onix en Steenhuis-Bukman zijn heel 
karakteristiek. De betonbanden verwijzen naar de ver-
gelijkbare elementen in de architectuur van de blokken 
van Keesman en Staal rond het Staalmanplein. Ook de 
vrolijke, schuin geplaatste balkons in die blokken kregen 
een bewerking in de gevels van de nieuwe blokken van 
Steenhuis-Bukman.        
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Discussie over en ontwerponderzoek naar de 
vorm, gebruiksmogelijkheden en betekenis van de cen-
trale openbare ruimte in de Staalmanpleinbuurt vormen 
een rode draad in de planvorming. 

 → In het Plan Openbare Ruimte uit 2003 werd gekoerst 
op aanleg van een langgerekte versie van het Staal-
manpark, van de Huizingalaan tot aan het hoge volume 
van het nieuwe zorgcomplex in de spoorzone. In het 
bijgestelde Uitwerkingsplan van 2009 werd het Staal-
manpark weliswaar flink vergroot, maar werd op de 
plaats van het Staalmanplein een fors nieuw bouwblok 
geprojecteerd. 

 → Het besluit om de bebouwing rond het Staalmanplein 
te handhaven doorkruiste de eerdere ideeën op het 
eerste gezicht, maar uiteindelijk is een veel betere op-
lossing gevonden. Het Staalmanplein en de aangren-
zende groene hof worden opnieuw ingericht, zodat 
de openbare ruimte meer gedifferentieerd en beter 
bruikbaar wordt. Staalmanplein, hof en Staalmanpark 
worden bovendien verbonden door een verbeterde 
voetgangersroute. Vooral de op advies van de bewo-
nerscommissie verhoogde poort tussen hof en park 
maakt de ruimtereeks sterker. De detaillering van de 
poort door Vanschagen architecten met de entrees 
naar de bovengelegen woningen maakt de poort ook 
’s avonds veilig.

 → Het is jammer dat de eenlaagse strook met winkels 
en bedrijfsruimtes aan het Staalmanplein gesloopt is. 
De Helena Mercierstraat is daardoor weliswaar conti-
nu en opener geworden, maar het nieuwe hekwerk is 
maar een beperkt alternatief voor de structurerende 
werking van de bijzondere bebouwingsstrook. In het 
verlengde hiervan is een opknapbeurt en een meer 
open karakter van het kerkje in de groene hof een 
cruciaal punt. Een andere, dagelijkse gebruiksfunctie 
van dit paviljoen voor de buurt zou de route van het 
plein via de groene hof naar het park betekenisvoller 
en prettiger kunnen maken.

Hoe zal de buurt zich verder ontwikkelen? Na de herin-
richting van de openbare ruimte op en rond het Staal-
manplein eind 2022 en de oplevering van Plesman  
Plaza in 2024 is de grootschalige vernieuwingsoperatie  

afgerond. Nu al is duidelijk dat de vernieuwing een groot 
succes is, zowel sociaal als ruimtelijk. Desondanks te-
kenen zich nog een paar uitdagende vraagstukken af:  

 → Allereerst een opknapbeurt of een mogelijke herbestem-
ming van het kerkgebouwtje in de groene Staalmanhof 
naar een dagelijks te gebruiken openbare buurtfunctie. 
Het lijkt erop dat hier vooral gemeente en stadsdeel aan 
zet zijn. Hoe zou dat vorm kunnen krijgen?

 → Bij de start van de vernieuwing was gehoopt dat de Ein-
steinschool aan het Staalmanpark een centrale functie in 
het ‘Hart’ van de buurt zou spelen. Dat is nog niet goed 
gelukt. Het aantal leerlingen is beperkt. Verschillende ou-
ders brengen hun kinderen naar scholen buiten de buurt. 
Hoe zou de buurtfunctie van de school het beste versterkt 
kunnen worden? 

 → Het herontwerp van het stenige, openbare deck in het su-
perblok in het Hart is een belangrijke opgave. Zou het een 
groene binnentuin kunnen worden, ’s nachts afgesloten? 
Of misschien toch een compact bouwvolume toevoegen 
ter plaatse van de trappen, een openbare buurtfunctie, 
gecombineerd met de basisschool?

 → Het functioneren van het Staalmanplein als betekenisvolle 
plek voor de buurt en de omgeving hangt sterk af van de 
ondernemers die in de plint een ruimte (gaan) huren. Welk 
beleid wordt daarbij gevoerd? En hoe kan het Staalman-
plein (en de buurt als geheel) profiteren van de herontwik-
keling van het Slotervaartziekenhuis? Kan de Huizingalaan 
minder een barrière en eerder een aangename groene 
stadslaan worden? Worden aan de andere kant van de 
straat ook nieuwe voorzieningen gerealiseerd?

 → Hoe zal de bevolkingssamenstelling zich verder ontwikke-
len? Worden meer sociale huurwoningen verkocht (vgl. de 
recente verkoop van een sociale huurwoning aan de Johan 
Huizingalaan)? Kan ‘verkamering’ voorkomen worden? 
En hoe om te gaan met de grote omloopsnelheid in de 
bewoning van veel vrije sector huurwoningen?

 → Tot slot kan het helpen als bewoners en de Alliantie ge-
zamenlijk een visie ontwikkelen op het samenleven op 
blok- en buurtniveau! Zou het ‘kwartaaloverleg’ tussen 
bewoners, corporatie n gemeente nieuw leven ingeblazen 
kunnen worden – nu niet meer om over de vernieuwing te 
overleggen, maar juist over het beheer en het samenleven?
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