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1. SPEL

2. FEEST

3. DANS

Veelzijdig, uitdagend, vrij, uniek, creatief en
kunstzinnig
Ongewoon, dynamisch, onbeheerst, prikkelend,
extreem, verrassend, innovatief, tijdelijk, verbouw

[ hout, steen, verf en staal ]

Variatie, kruidig, kleurkarakter, compact,
entrepreneur, samenkomen, ontmoeten
Rommelig, feestelijk, ontspannen, druk, buiten, smaak

[ steen, terra, eten, detail ]

Rust, ruimte, sport, gezond, vitaliseren
Natuur, energie, functioneel groen, kwaliteit

[ water, sla, rucula, gras ]



1. SPEL

wild groen en water park groen en kanalen/sloten parken en wegen



2. FEEST

vrij ‘bos’ en vrij water mix groen, plassen en sloten parkjes, straatjes en wegen



3. DANS

grrot park en kanalen mix hoog- een laagbouw, grachten parkjes, straatjes en allees, compact



groen:  landelijk/puur   >  stad/cultuur



bouwen:  eenvoudig   >  stads



mensen:  rust   >  actief



mens:  ambachtelijk/puur   >  sociaal/cultuur



mediterraan:  warm/stevig   >  kleur/echt



bouw:  naturel-beschermend   >  uitbundig-groots



mens:  eigen/comfortabel   >  uitbundig/kunstzinnig



materiaal:  basic / natuur   >  high-tec / extreem



bouw:  eenvoudig/eigen   >  samen/groots-eigenwijs



1. SPEL



2. FEEST



3. DANS



SPEL
- vrijstaande villa’s
-terrasbouw
- volkstuin/ datsja
- koop
- lage dichtheid

- parkwegen
- allee’s

- leisure
- beaty en wellness
- duurzaam
- maatschappelijk verantwoord

- sportvoorziening
- recreatie
- gezondheidscentra

- park en plantsoen
- beschermde natuur

- verantwoordelijke stedelingen
- post materialisten
- ecologen

- vlinders

- planning

- Groene scheg

Bebouwing

Infrastructuur

Bedrijvigheid

Welzijn

Groen

Bewoners

Dieren

Rol overheid

Rol in A’dam

DANS
- kasba
- labyrint
- huur
- hoge dichtheid

- gesloten pleinen
- stadstraten

- markt
- winkels
- terrassen
- etnisch ondernemerschap

- maatschappelijk culturele inst.
- geloof/gebedshuizen
- buurtcentra

- pocketparken / platanen
- half verharding

- klassieke en moderne burgerij
- tolerant en actief

- duiven

- stimulerend

-culturele smeltkroes

FEEST
- casco bouw
- koop en huur
- variatie in dichtheid

- kriskras

- broedplaatsen
- kleinschalige bedrijven
- IT, design, creatieve ambacht
- cultureel creatief ondernemerschap

- cultuur en expositieruimte
- creatieve projecten
- kunst / ateliers

- rest- en rafelranden
- onbeschermd en onbedoeld groen

- creatievellingen
- hedonische idealisten
- opwaartse mobielen

- fretten

- gedogen/ terugtrekkend

- vrije ruimte / proeftuin



SPEL:
Het stadsdeel moet weer een echte tuinstad worden met een openbare ruimte
die ook daadwerkelijk functioneert als ontmoetingsruimte voor mensen met
verschillende leefstijlen en culturele achtergronden.
Het is heerlijk om hier op fietsafstand van het centrum van Amsterdam te
wonen en toch een gevoel te hebben buiten te leven. De bomen en heesters
die zijn aangeplant, zijn al behoorlijk volgroeid.
De meeste flats zijn opgeknapt. Vaak zijn twee oude woningen samengevoegd
tot één nieuwe. Op één portiek wonen nu alleenstaanden en gezinnen door
elkaar.
Ook zijn er wel flatblokken gesloopt. In de plaats daarvan zijn waterpartijen
en buurtparkjes aangelegd. Het zijn weelderige tuinen geworden met pleintjes,
pergola’s, kinderspeelplaatsen, stalletjes en zitjes, waar de sfeer prettig en
relaxed is en een paar keer per jaar buurtfeesten worden gehouden. De hele
buurt doet dan mee; jong en oud, bruin en blank, man en vrouw.



FEEST:
Sommigen denken dat het allemaal veel te rommelig wordt. Maar het blijkt
juist goed aan te sluiten op de Amsterdamse mentaliteit, de eigenwijsheid en
de eigenzinnigheid. Zonder betutteling, zonder dwang. Het blijkt dat het
stadsdeel nu ook veel schoner en veiliger is dan een jaar of tien geleden.
Er zijn diverse vrije ontwikkelingszones ontstaan met flexibel opgezette
woonstructuren en een grote variatie aan kleinschalige bedrijfjes, voorzieningen,
ateliers en woon/werkwoningen. Ook zijn oude flats door particulieren
aangepast. Sommige flats zijn gerestaureerd als cultureel monument. Andere
blokken zijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwe hotels, B&B voorzieningen
en zorghotels. Een wooncollectief van Surinaamse ouderen heeft plannen voor
de ontwikkeling van kleinschalige woonzorgcomplexen in het Sloterpark.
Zij eisen daar speciale routes voor de rollators en de scootmobiels.



DANS
Bloemkool, kebab en couscous coëxisteren naast elkaar als eilanden van de
archipel. Het is een grote maatschappelijke diversiteit, die in het stadsdeelleven
aangenaam zichtbaar wordt in verschillende cultuuruitingen, voorzieningen en
woonvormen, waardoor de bewoners zich hier goed thuis voelen.
Aan de variatie in huizen, pleinen, kerken en openbare ruimtes kan je aflezen
wie waar woont. In de tuinen bij de huizen staan de ene keer kabouters en
windmolens, en een huis verder staan er replica’s op schaal van het Kremlin.
Sinds kort is er een intocht van Japanners in het stadsdeel, en die brengen
weer Japanse eethuisjes, internetcafés, bonsaiwinkeltjes en kimononaaiateliers
met zich mee. Maar evenzogoed wordt het Plein ’40-’45 nog gedomineerd door
de Turkse middenstand met allerlei kleine winkeltjes met huishoudelijke
spulletjes, computerrand-apparatuur en bancaire voorzieningen.
Het is er een levendigheid van jewelste.



SPEL  “Weet je, ik ben zo blij dat
ik toen die stap heb gezet. Ik woon hier
nu inmiddels al een paar jaar en de wijk
is er zó op vooruit gegaan!”. Margriet
vertelt hoe stadsdeel Geuzenveld-
Slotermeer er nu, anno 2018, uitziet.

“Het is zo heerlijk om vlak bij het centrum van
Amsterdam te wonen (ik ga nog altijd met de
fiets) en toch het gevoel te hebben van een
soort buitenleven. Het is net een parklandschap,
want de bomen en heesters die zijn aangeplant,
zijn nu al behoorlijk volgroeid.

Ik heb het overigens ook helemaal getroffen
met om de hoek het vernieuwde Plein 40-45.
En aan de overkant van mij heeft het
stadsdeelbestuur een flatblok gesloopt. In
plaats daarvan is de waterpartij doorgetrokken
en er is een buurtparkje gemaakt. Binnenkort
is daar weer een tuinfeest, ik geloof al de
derde dit jaar, en dat is hartstikke gezellig
want ik ontmoet steeds weer nieuwe mensen.

Wist je trouwens dat ik een nieuwe vriend
heb? Hij woont ook hier in de wijk, ik kwam
hem tegen bij de stadsboerderij aan de
Sloterplas en het was gelijk raak. We gaan
regelmatig dansen in het Geuzenpaleis aan
het Confuciusplein, dat helemaal als
uitgaansgebied is vernieuwd (weet je nog hoe
erg dat plein er aan toe was aan het begin
van eeuw?). Je moet echt eens een keer
langskomen.”

Wanneer ik vanaf de A10 de Jan van
Galenstraat inrijd, treft mij de indrukwekkende
dubbele bomenrij links en rechts van de weg
als groene poort naar het stadsdeel. Waar
vroeger het sportpark was, is nu een combinatie
ontwikkeld van diverse gebouwde
sportvoorzieningen, aan de sportsector
gerelateerde bedrijvigheid en wonen boven
de sporthallen (speciaal bedoeld voor
topsporters vanwege hun trainingsroosters).

Ik kruis een mij onbekende waterloop, kennelijk
een nieuwe blauwe verbinding tussen de
Sloterplas en de waterpartij bij het
stadsdeelkantoor. Op de oevers zijn kleine
villa’s gebouwd. Er staat een richtingaanwijzer.
Rechtdoor kom ik bij de stadsboerderij, de
stadsakkers en de volkstuinen. Pas nu valt mij
op dat links en rechts van de weg op sommige
plekken huizenblokken zijn gesloopt. Ze hebben
plaats gemaakt voor weelderige tuinen met
pleintjes met pergola’s en zitjes. In de
Reindorp-Warande is op dit moment kennelijk
een festijn aan de gang. De hele buurt lijkt
mee te doen; jong en oud, bruin en blank,
mannen en vrouwen. Het verrast me dat de
sfeer zo prettig en relaxed is.



FEEST  Wanneer Rachid in 2008
een nieuwe atelierruimte zoekt, kijkt hij
eerst rond in de binnenstad en op de
eilanden. Het blijkt erg moeilijk om iets
te vinden. Na lang zoeken tipt een vriend
hem over nieuwe mogelijkheden in
Geuzenveld-Slotermeer. Hij hoort over
nieuwe broedplaatsen en over
cascoruimtes die er gebouwd worden. Hij
spreekt mensen over het bewind in het
stadsdeel met betrekking tot zelfregulatie,
minder regels, eenvoudiger vergunningen.

Dat blijkt uit het Plan Vrijplaats uit 2007. De
sturingsfilosofie van het stadsdeelbestuur sluit
volledig aan bij de maatschappelijke omslag
in het denken over de vrijheid en
verantwoordelijkheid van de burger in de
multiculturele samenleving. De vroegere
achterstand van Geuzenveld-Slotermeer blijkt
nu een voorsprong te zijn. Waar andere
stadsdelen kampen met een overmaat aan
regels en beperkingen, kan dit stadsdeel relatief
eenvoudig, op organische wijze groeien op
basis van initiatieven van bewoners, bedrijven
en instellingen zelf.

In het Plan Vrijplaats 2007 kiest het
stadsdeelbestuur voor de ‘ruimte voor
zelfredzaamheid’ (dat is ook de ondertitel van
het plan), voor initiatieven van onderop. Die
overheid stuurt alleen nog op een aantal
structurele basiskwaliteitseisen en - wanneer
gevraagd – ondersteunt ze de bewoners en
bedrijven als ‘civil servant’.

In het begin blijkt het behoorlijk zoeken, vallen
en opstaan te zijn. Want waar zijn dan die
vrijplaatsen en kan dat wel binnen de
stedenbouwkundige structuur? Sommige
bewoners denken dat het allemaal veel te
rommelig wordt en dat het ten koste gaat van
de oorspronkelijke tuinstadgedachte. Maar dan
wijst iemand er op dat het juist goed aansluit
op de Amsterdamse mentaliteit, de  eigen-

wijsheid en de eigenzinnigheid.
Zonder betutteling, zonder dwang.

Rachid: “This is the best thing that ever
happened to me! Ik zit hier in een fantastische
ruimte, samen ontworpen en gebouwd door
ons kunstenaarscollectief. Nadat het in 2009
klaar was, hebben we vijf jaar geleden nog
ruimtes bijgebouwd en ook de interne opzet
is aangepast. Dat kan gemakkelijk, zo flexibel
is dit pand. Ook onze groep is dynamisch. Er
maken nu drie Chinezen deel van uit en we
verwachten dit najaar een aantal Ghanezen.
Ik hoop dat daaruit weer nieuwe artistieke
impulsen ontstaan. Het wordt wereldkunst,
man.

Je moet echt eens komen kijken, je herkent
Geuzenveld-Slotermeer gewoon niet meer.
Het is nu een en al variatie aan kleinschalige
bedrijfjes, voorzieningen, ateliers en
woon/werkwoningen. Ook is vanzelf een
afwisseling ontstaan van hectische plekken
(de nieuwe pleinen waar regelmatig happenings
plaatsvinden) en contemplatieve rusthoven
van de nieuwe groene ondernemers.

Ik hoorde van de week dat een wooncollectief
van Surinaamse ouderen plannen heeft voor
de ontwikkeling van kleinschalige
woonzorgcomplexen in het Sloterpark. Het is
leven in vrijheid aan de rafelrand van een
wereldstad!

Ook veel van de oude flats, die je waarschijnlijk
nog kent, zijn door particulieren aangepast.
Dat levert een bonte verscheidenheid op, want
rondom de Burgemeester Vening Meineszlaan
kwamen mensen op het idee om de typische
jaren vijftig gebouwen te behouden en te
restaureren als cultureel monument, terwijl
een paar stappen verder tegenover het
Gerbrandypark de boel is gesloopt en
verschillende hotels en B&B voorzieningen zijn
gebouwd. Die voorzieningen mikken zowel op

de backpackers, die nu in grote getale naar
Amsterdam komen vanwege Geuzenveld-
Slotermeer, maar ook op de vele zakenmensen
die wanneer ze een paar dagen in ons land
zijn, gebruik kunnen maken van de ‘rent a
room’ service.”

Ik had verwacht een rommelig stadsdeel aan
te treffen, afgaande op zijn beschrijving, maar
tot nu toe is het ontzettend meegevallen. Er is
wel heel veel afwisseling in de bebouwing. De
jongen die koffie brengt vertelt dat het stadsdeel
nu veel schoner en veiliger is dan een jaar of
tien geleden. Er zijn verscheidene particuliere
initiatieven ontstaan om de vinger aan de pols
te houden ten aanzien van onderhoud, beheer
en sociale veiligheid. Een logisch gevolg van
de keuze voor meer verantwoordelijkheid. Het
één hoort bij het ander. Je kan niet allerlei
regels versoepelen wanneer daar geen groter
sociaal engagement tegenover staat. Het is
frappant dat in de Vrijplaats Geuzenmeer zo’n
hechte sociale cohesie is gegroeid. Eenheid in
een bonte verscheidenheid.

Wat me ook opvalt zijn de talrijke kleinschalige
servicepunten van de stadsdeelorganisatie.
Hier wonen en werken veel kunstenaars, maar
wanneer we de straat oversteken valt me
plotseling het grote aantal creatieve bedrijfjes
op – sommige nog in de ouderwetse ICT-sector,
maar het merendeel zijn diensten aanbiedend
in de entertainmentbranche. Veel van de
gebouwen zijn trouwens uitgebouwd met serres
en veranda’s en ook op de brede trottoirs staan
verscheidene kiosken.

We steken het nauwelijks veranderde Een-
drachtspark over en komen bij de Haarlemmer-
weg. Ik geloof mijn eigen ogen niet. Wat vroeger
een racebaan voor auto’s tussen Amsterdam
en Haarlem was, is nu een fietspad annex
speciale baan voor scootmobiels van ouderen
geworden. Stad en rand zijn hier geheeld.



DANS  Stadsdeel Geuzenveld-
Slotermeer is in 2018 ingericht op basis
van het Plan Archipel. De basisfilosofie
ervan is simpel: op het niveau van het
stadsdeel als geheel kan een smeltkroes
ontstaan, wanneer op het niveau van de
buurt voldoende eigen identiteit kan
worden gewaarborgd.

Niet de stedelijke, meer op anonimiteit
georiënteerde leefwijze staat daarbij centraal,
maar veeleer de op onderlinge betrokkenheid
gebaseerde ‘dorpscultuur’, inclusief
emancipatie, wederzijds vertrouwen, de
verantwoordelijkheid voor elkaar binnen de
eigen kring en de bijbehorende eigen vorm
van gezelligheid en sociale binding. “Bloemkool,
kebab en couscous kunnen naast elkaar
coëxisteren als eilanden van de archipel”, staat
op pagina 7 van het Plan Archipel. Het vormt
de weerslag van maatschappelijke diversiteit,
die in het stadsdeelleven zichtbaar gemaakt
wordt in verschillende cultuuruitingen en
voorzieningen van buurt tot buurt. Dat draagt
ertoe bij dat bewoners zich hier meer gaan
thuis voelen.

Bewoner Pjotr vertelt: “Ik stel het op prijs om
je op de hoogte te stellen van de huidige stand
van zaken. Misschien moet je maar eens
langskomen, want in de tien jaren die nu
verstreken zijn, is er heel veel veranderd in
Geuzenveld-Slotermeer. Op de eerste plaats
natuurlijk ons eigen Russische plekje, dat we
kort na de start in 2008 Oeral-Amsterdam
hadden gedoopt, maar dat al snel door het
leven ging als ‘Oeral’. Niet alleen iedereen in
Amsterdam en in de regio weet dat je hier
moet zijn voor typisch Russische producten,
maar ook in onze geboortestreek staan we
goed bekend. En dat is positief voor de
handelscontacten.

Op de tweede plaats: de angst van voorheen
is verdwenen, men respecteert elkaar en de

 kleurrijke omgeving meer doordat de
geborgenheid in eigen kring zo groot is
geworden. Ik denk dat het merendeel van de
mensen in Geuzenveld-Slotermeer in al hun
bonte verscheidenheid in het brede palet van
dit eilandenrijk een groot gevoel van trots
hebben om in dit stadsdeel te kunnen wonen,
leren, naar de kerk te gaan en (soms) te
kunnen werken.

De buurt naast ons rondom het Eendrachtspark
heet Klein-Bacau en, zoals je misschien raden
kan: de meeste bewoners komen uit de
omgeving van Bacau, de hoofdstad van
Moldavië in Roemenië. Samen hebben we
trouwens een orthodox-katholieke kerk gesticht.

Zo kent het stadsdeel een schakering van
buurten, die ieder voor zich aan hun bewoners
de beste kansen bieden voor het verwerven
van een betere positie op de arbeidsmarkt en
voor ontwikkeling, scholing en zorg. Samen
vormen we als het ware één wereldfamilie en
wie we zijn is af te lezen aan onze huizen,
pleinen, kerken en openbare ruimtes. Ik zeg:
dit is dé manier om op relaxte wijze met elkaar
om te gaan en elkaar te ontmoeten vanuit
verschillende culturele achtergronden. En dit
is de enige plek in de regio waar het succesvol
tot stand is gebracht, want als ik het goed
begrijp is men in andere plaatsen nog lang
niet zover.

Hij wijst lachend naar een huis aan de overkant
van de straat waar op het dak enkele torentjes
met de typische uienbollen zijn verschenen.
“Maar sommigen kunnen het ook overdrijven”,
zegt Pjotr. “Je zou eens moeten gaan kijken
in het voormalige sportpark Jan van Galen
naast de A10. Daar is nu sinds kort een Japanse
buurt, compleet met Japanse eethuisjes,
internetcafés, bonsaiwinkeltjes en kimono-
naaiateliers. Die zijn hier neergestreken toen
niet Siemens, maar een Japans consortium de
opdracht kreeg voor de aanleg van de

zweeftrein van Amsterdam naar Berlijn”.
We komen nu in één van de oudste Turkse
buurten van Amsterdam. Het heeft wel wat
weg van Istanbul. In de loop van de tijd zijn
er heel wat huisjes bijgebouwd (en ook hier
met op sommige plekken de betonijzers als
bewapening die door het voorlopige dak heen
steekt) en bijgevolg is er als vanzelf een wirwar
aan kleine steegjes ontstaan. De straat wordt
omzoomd door allerlei kleine winkeltjes met
huishoudelijke spulletjes,
computerrandapparatuur en bancaire
voorzieningen. Het is er een levendigheid van
jewelste, zo midden op de dag. “Veel inwoners
van het stadsdeel – no matter waar ze vandaan
komen – komen hier hun spulletjes kopen”,
zegt Pjotr. “Het enige dat het stadsdeelbestuur
moest doen, was de zaak vrijgeven voor
commerciële exploitatie”.

Het stadsdeelbestuur heeft een belangrijke rol
gespeeld met het Plan Archipel.

Snel wordt echter de omslag gemaakt naar het
principe van het bestuur op basis van
drager/inbouw. Kort gezegd komt dat er op
neer dat de overheid zorgdraagt voor de
publieke dragers van het stadsdeel (de
hoofdassen voor verkeer, de belangrijke
stadsdeelvoorzieningen, de coördinatie tussen
de buurten, het stadsdeelmanagement en
dergelijke) en de zorg voor de buurten in
belangrijke mate overlaat aan de buurtcomités,
die bij de start van Plan Archipel in 2008 zijn
opgericht.

Het is inmiddels avond geworden. Het is nu
donker en overal zijn de lichten aangegaan. Ik
zie echter geen eenvormige zee van lichtjes,
maar een schitterend, feeëriek schouwspel.
Alle buurten lijken zo hun unieke, eigen type
nachtelijke verlichting te hebben. Het is een
prachtig gezicht.


