
 1

Gebiedsplan 2018 
De Pijp/Rivierenbuurt



 2

In dit gebiedsplan leest u wat de belangrijkste thema’s zijn in De Pijp en de 
Rivierenbuurt en wat de gemeente in 2018 samen met bewoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties per thema gaat doen.

Inhoud

Inleiding 3

Prioriteit 1  
Meer balans tussen de groeiende centrumfuncties en de leefbaarheid in  
de woonbuurten, met name in de Oude Pijp 5

Prioriteit 2  
Sterker inzetten op de potentie van de Diamantbuurt, de IJselbuurt en  
de Rijnbuurt 13

Prioriteit 3  
Meer samenwerking tussen de vele goed georganiseerde netwerken in  
het gebied 20

Prioriteit 4  
Betere inpassing van de grootstedelijke ontwikkelingen Kop Zuidas/RAI  
in de aangrenzende buurten 25

Prioriteit 5  
Veilige Verkeersroutes 30



 3

Inleiding

Kenmerken en ontwikkelingen 

Gebied De Pijp/Rivierenbuurt maakt samen met de gebieden Oud-Zuid en Buitenveldert/Zuidas deel 
uit van stadsdeel Zuid. 
De Pijp bestaat uit drie buurten: Oude Pijp, Nieuwe Pijp en Zuid-Pijp. De wijk wordt gekenmerkt 
door een levendige mix van wonen met winkels, horeca, kleine bedrijven en maatschappelijke 
voorzieningen.
Ook de Rivierenbuurt, een populaire woonbuurt, bestaat uit drie wijken: de Rijnbuurt, de IJselbuurt en 
de Scheldebuurt. De woningen in de IJsel- en de Rijnbuurt zijn gemiddeld kleiner dan in de rest van 
Zuid en het gemiddelde inkomen ligt hier wat lager. In de Scheldebuurt, die beschikt over veel grote 
woningen, wonen relatief veel mensen met een hoge opleiding. 
De Veluwebuurt en de Diamantbuurt zijn onderdeel van respectievelijk de Scheldebuurt en de Zuid-
Pijp, maar worden in het gebiedsplan vaak apart benoemd.

De Pijp is in de afgelopen twintig jaar veranderd van een kwetsbare stadswijk in een bruisend 
en divers stedelijk gebied. De huizen zijn opgeknapt, het creatieve ondernemerschap en het 
uitgaansleven bloeien. Wanneer de Noord/Zuidlijn halverwege 2018 gaat rijden, zullen nog meer 
bezoekers en toeristen de weg naar De Pijp vinden. Naar verwachting zullen dagelijks 42.500 reizigers 
gebruikmaken van metrostation De Pijp in de Ferdinand Bolstraat en 20.000 van metrostation 
Europaplein. 
Ook de Rivierenbuurt verandert. Door de aanleg van de Noord/Zuidlijn, de ontwikkeling in Kop Zuidas 
– waar in hoog tempo woningen, scholen, winkels en een hotel verrijzen – en de uitbreiding van de 
RAI ontstaat er een andere dynamiek in deze woonbuurt. Dit is vooral voelbaar in de Veluwebuurt.

De Diamantbuurt, de IJselbuurt en de Rijnbuurt – alle drie wijken met veel woningen in de 
sociale sector – tellen relatief veel kwetsbare huishoudens en er is meer sprake van psychosociale 
problematiek dan in de rest van het gebied. De zorg- en welzijnsinstellingen in De Pijp/Rivierenbuurt 
zijn dan ook vooral in deze buurten actief. De sociale wijkteams verbinden deze instellingen met 
elkaar en zorgen voor goede samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en cliënten. 

We zien bij bewoners en ondernemers een sterke betrokkenheid bij hun buurtgenoten en de 
ontwikkelingen in hun omgeving. Er worden diverse maatschappelijke initiatieven opgezet en in de 
Rivierenbuurt verrichten meer bewoners vrijwilligerswerk dan in alle andere buurten van Amsterdam. 
De Pijp telt een grote groep bewoners en ondernemers die meedenken over knelpunten en 
oplossingen.
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Totstandkoming van het gebiedsplan

Sinds 2016 werkt de gemeente met gebiedsagenda’s waarin de prioriteiten voor een periode van vier 
jaar zijn opgenomen. De agenda’s zijn opgesteld op basis van analyses en in nauwe samenwerking 
met bewoners, ondernemers en organisaties in het gebied. Op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad de 
gebiedsagenda 2016-2019 vastgesteld. 

De prioriteiten uit de gebiedsagenda 2016-2019 voor De Pijp/Rivierenbuurt zijn:
�� Meer balans tussen de groeiende centrumfuncties en de leefbaarheid in de woonbuurten, met 
name in de Oude Pijp;
�� Sterker inzetten op de potentie van de Diamantbuurt, IJselbuurt en Rijnbuurt;
�� Meer samenwerking met en tussen de vele goed georganiseerde netwerken in het gebied; 
�� Betere inpassing van de grootstedelijke ontwikkelingen Kop Zuidas/RAI in de aangrenzende 
gebieden;
�� Continueren van de inzet op veilige verkeersroutes blijft van groot belang, vooral op schoolroutes.

Ook voor de jaarlijkse gebiedsplannen, die uit die agenda voortvloeien, is de inbreng van 
betrokkenen essentieel. De gebiedsteams gaan geregeld de wijk in om meningen en ideeën te peilen 
bij bewoners(groepen), ondernemers, professionals en vrijwilligers.  
Tijdens de bijeenkomsten van de initiatiefgroep G250 Werkt! in 2017 zijn nieuwe thema’s op tafel 
gekomen die aandacht behoeven. De Dialoog in Zuid-bijeenkomsten, waarop we met bewoners 
praten over zorg en welzijn, zijn ook een belangrijke informatiebron. Voor het eerst hebben we dit jaar 
voor elk van de drie gebieden een aparte bijeenkomst gehouden. Ook nieuw dit jaar was de Dag van 
het Gebied: tijdens deze dag houden organisaties open huis en laten we zien welke initiatieven en 
maatschappelijke activiteiten er in de buurt worden ontplooid. 
  
We hebben ons in 2017 extra ingespannen om nieuwe doelgroepen te bereiken. Zo heeft 
Wijkcentrum De Pijp samen met het Marokkaanse expertisecentrum Emcemo een iftar georganiseerd 
(de iftar is de maaltijd na zonsondergang tijdens de ramadan) en hebben we gesprekken gevoerd met 
leerlingen van een aantal basisscholen. Daarnaast zijn online enquêtes voorgelegd aan internationals 
en ondernemers. De gebiedsteams hebben ook straatinterviews gehouden. In vervolg daarop hebben 
we in de Rivierenbuurt een tapasmaaltijd gehouden met een kleine groep betrokkenen om een 
aantal onderwerpen uit te diepen die bij die interviews naar boven waren gekomen. Bovenstaande 
activiteiten hebben naast nieuwe contacten ook waardevolle informatie opgeleverd, die haar neerslag 
vindt in dit gebiedsplan. 



Prioriteit 1  
Meer balans tussen de 
groeiende centrumfuncties 
en de leefbaarheid in de 
woonbuurten, met name in 
de Oude Pijp

De Pijp en de Rivierenbuurt zijn populair bij bewoners en bezoekers. Door hun 
kleinschaligheid, goede bereikbaarheid, tolerantie en gevarieerde voorzieningenaanbod 
dragen deze buurten sterk bij aan de aantrekkingskracht van de stad. 

Het groeiende aantal bezoekers heeft positieve kanten, maar brengt ook uitdagingen 
op het gebied van de leefbaarheid. Uit de buurttop G250 van maart 2015, de 
bewonersenquête van 2016 en de enquête onder ondernemers in 2017 is naar voren 
gekomen dat men last heeft van ongewenst gedrag, lawaai, vervuiling, onveiligheid in 
het verkeer en ruimtegebrek. 
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De gemeente investeert veel in verbeteringen op bovenstaande terreinen.  
We werken daarbij steeds vaker en intensiever samen met bewoners en ondernemers. 
De initiatiefgroep ‘G250 Werkt!’, die is voortgekomen uit de buurttop G250 in 
2015, fungeert als broedplaats voor samenwerkingsverbanden rondom verschillende 
thema’s. Werkgroep De Schone Pijp is daar het meest aansprekende voorbeeld van. 
Dit jaar zijn de thema’s ‘toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking’ en 
‘duurzaamheid’ aan de gezamenlijke agenda toegevoegd. 

Waaraan gaan we werken in 2018?

Maatregel 1.1 Aanpak horecaoverlast

In 2018 gaan we verder met de eerder in gang gezette acties, met specifieke aandacht voor het 
terugdringen van geluidsoverlast en het beperken van aantal en grootte van de terrassen in de 
openbare ruimte.

Activiteit 1.1.1 Actualisatie bestemmingsplan De Pijp 2018
In het nieuwe bestemmingsplan wordt verdere uitbreiding van horeca onmogelijk gemaakt en worden 
horecabestemmingen opgeheven bij panden die op dit moment geen horecafunctie hebben.
Eind 2017 is het definitieve ontwerpbestemmingsplan voor inspraak vrijgegeven. Aan het begin van 
de zomer wordt het definitieve bestemmingsplan vastgesteld in de gemeenteraad en in het najaar 
treedt het bestemmingsplan in werking.

Activiteit 1.1.2 Opstellen terrasplannen
We gaan terrasplannen opstellen met gebiedspecifieke voorwaarden waaraan aanvragen voor nieuwe 
en/of uitbreidingen van terrassen worden getoetst. De eerste locaties waarvoor we deze plannen 
maken zijn de Van Woustraat, de Frans Halsbuurt, het zuidelijke deel van de Ferdinand Bolstraat, de 
Albert Cuypstraat en de Ceintuurbaan.

Activiteit 1.1.3 Introductie gastheren op het Gerard Douplein en omgeving
De ondernemers van het Gerard Douplein zijn een bedrijveninvesteringszone (BIZ) aan het oprichten. 
Een van de eerste actiepunten van de BIZ wordt het aanstellen van gastheren die horeca-bezoekers 
op een vriendelijke manier vragen rekening te houden met andere gebruikers en buurtbewoners. 
Gelet wordt vooral op geluids-, fietsparkeer- en afvaloverlast.

Maatregel 1.2 Aanpak afvaloverlast

In 2016 heeft een aantal ondernemers en bewoners – later verenigd in werkgroep De Schone Pijp 
– een actieplan opgesteld om samen met de gemeente De Pijp schoner te maken. Inmiddels is de 
uitvoering van dit plan in volle gang. Bewoners voeren bewustwordingscampagnes (zo delen ze 
afvalgrijpers uit en verspreiden ze flyers en bierviltjes met informatie over afvalinzameling), er is een 
intensiever schoonmaakregime ingevoerd en er worden ondergrondse afvalcontainers aangelegd. 
Deze acties hebben al veel resultaat opgeleverd. In 2018 leggen we de focus onder meer op 
een efficiënte inzameling van bedrijfsafval, controle op verkeerd geplaatste afvalzakken en het 
schoonhouden van afvalcontainerlocaties.



Activiteit 1.2.1 Collectieve inzameling van bedrijfsafval 
De horecaondernemers van de Eerste van der Helststraat, het Gerard Douplein en de Eerste 
Sweelinckstraat werken aan een collectief inzamelcontract, dat onder meer tot doel heeft het aantal 
containers op straat en het aantal vervoersbewegingen in de buurt te beperken. Naar verwachting 
gaat het contract begin 2018 in. Andere geïnteresseerde ondernemersverenigingen in de Oude Pijp 
kunnen later aansluiten. 

Activiteit 1.2.2 Uitvoering actieplan van werkgroep De Schone Pijp 
De Schone Pijp zet zijn bewustwordingscampagnes voort. Een selecte groep bewoners en 
ondernemers gaat daarnaast de handhavers ondersteunen door hen te wijzen op onjuist geplaatst 
afval; in geval van overtreding wordt er een boete uitgeschreven. In De Oude Pijp wordt – op voorstel 
van de werkgroep – een experiment opgezet met een klein afvalrecyclepunt om na te gaan of dat tot 
betere afvalscheiding leidt en tot minder grofvuil op straat.

Activiteit 1.2.3 Schoonhouden 
afvalcontainerlocaties 
Eind 2017 is in zowel de Nieuwe als de Oude 
Pijp (met uitzondering van de Frans Halsbuurt 
en de Albert Cuyp) gestart met ondergrondse 
afvalcontainers. Extra aandacht gaat uit naar 
locaties waar vaak afval naast de containers 
wordt geplaatst (hotspot-aanpak). Dit kan de 
vorm hebben van extra schoonmaakbeurten, 
voorlichting aan omwonenden of aanpassingen 
aan de omgeving. Ook worden deze locaties 
intensiever gecontroleerd op verkeerd geplaatst 
afval.  
De Rivierenbuurt, waar al enige tijd geleden 
ondergrondse containers zijn aangebracht, telt 
veel adoptanten die de gemeente helpen bij 
het schoonhouden van de omgeving van de 
containers.  
Het concept van de afvalbakadoptanten gaan we 
ook in De Pijp introduceren.

Maatregel 1.3 Verbeteringen stadslogistiek 

De bloeiende economie en het succes van winkels en horeca in de Oude Pijp brengt ook een 
toename van het aantal leveringen met zich mee. Dat heeft een negatief effect op de bereikbaarheid 
en de luchtkwaliteit. Ook is er veel hinder door verkeerd gebruik van laad- en losplaatsen. In 2018 
willen we de overlast met innovatieve methoden aanpakken.

Activiteit 1.3.1 Sensoren als hulpmiddel bij de controle op laad- en losverkeer  
Op vier laad- en losplaatsen voeren we een pilot uit met sensorsystemen die de handhavers 
attenderen op onjuist gebruik van deze vakken. Als blijkt dat met de systemen overtredingen sneller 
worden opgemerkt, gaan we deze techniek breder toepassen.

 7



Activiteit 1.3.2 Regulering vrachtverkeer in de Oude Pijp 
Uit onderzoek is gebleken dat veel vrachtwagens die de Oude Pijp in rijden niet helemaal vol zijn. 
Door vrachten samen te voegen kan het aantal vervoersbewegingen wellicht worden beperkt.  
Samen met logistieke partners starten we een technisch en juridisch onderzoek om de mogelijkheden 
tot regulering te verkennen.

Maatregel 1.4 Verlaging 
fietsparkeerdruk 

Na enkele succesvolle pilots en experimenten in 
de afgelopen jaren zijn op een aantal locaties in De 
Pijp maatregelen getroffen om de fietsparkeerdruk 
te verlagen. Rondom de Albert Cuypmarkt en 
het uitgaansgebied in de Oude Pijp zijn laad en 
losplekken omgezet tot vakken waar laden en 
lossen wordt gecombineerd met fietsparkeren. 
Ook is gebleken dat fietsers bereid zijn hun fiets 
te stallen op een plek die op enige afstand van de 
eindbestemming ligt.  
In 2018 wordt het aantal fietsparkeervoorzieningen 
opnieuw uitgebreid. Daarnaast verwijderen we 
doorlopend fietswrakken en fietsen die langer dan 
zes weken ongebruikt in het rek blijven staan.

Activiteit 1.4.1 Meer fietsparkeervoorzieningen 
in de Oude Pijp 
In de Frans Halsbuurt is een omvangrijk 
herinrichtingsproject gaande, waarbij onder meer 
vakken worden aangelegd voor fietsen, scooters, bakfietsen en fietsen met kratten.  
De Albert Cuyp-garage, die aan deze buurt grenst en die in het eerste kwartaal van 2018 opengaat, 
beschikt over zestig stallingsplaatsen waar gebruikers van de garage hun fiets kunnen neerzetten.  
Ook de Van Woustraat krijgt een nieuwe inrichting; als onderdeel van dat project kijken we op welke 
punten in de straat ruimte is voor fietsparkeervakken.  
Voor de gebruikers van de Noord/Zuidlijn komen er overdekte fietsenstallingen. Daarnaast komt er 
een nieuwe buurtfietsenstalling in de voormalige Stadsbank van Lening (Gerard Doustraat 156).  
Deze biedt plaats aan ongeveer tweehonderd fietsen voor abonnementhouders. De stalling krijgt een 
voetgangersentree aan de Albert Cuypstraat. 
Met handhavingsmaatregelen, communicatie en coaches beperken we het aantal verkeerd 
geparkeerde fietsen. Daarbij gaat extra aandacht uit naar knelpuntlocaties, zoals de Eerste van der 
Helststraat. Fietsen die langer dan zes weken ongebruikt in het rek staan worden verwijderd.  
Voor de Ferdinand Bolstraat, die onderdeel is van de Rode loper, wordt een verbod voorbereid op 
het parkeren van fietsen buiten de voorzieningen. 

Activiteit 1.4.2 Aanpak fietsparkeerknelpunten in Nieuwe Pijp, Zuid-Pijp en Rivierenbuurt
Ook in de minder drukke wijken van De Pijp/Rivierenbuurt gaan we fietsparkeervoorzieningen 
bijplaatsen. Daarvoor hanteren we als uitgangspunt de knelpuntenlijst die in 2016 is opgesteld 
naar aanleiding van een inventarisatie en meldingen door bewoners.. Enkele locaties waar extra 
fietsparkeervoorzieningen komen zijn: Amstelkade, Hemonystraat, Smaragdplein, Maasstraat, 
Waalstraat, Van Ostadestraat, Ruysdaelkade, Pieter Aertszstraat en Europaboulevard.
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Maatregel 1.5 Meer ruimte voor voetgangers en mensen met een 
fysieke beperking

De openbare ruimte in de Oude Pijp is krap en de doorgang voor voetgangers wordt vaak 
belemmerd door geparkeerde fietsen, afvalcontainers, terrassen en uitstallingen van winkeliers.  
Vooral voor mensen met een fysieke en/of visuele beperking, maar ook voor mensen met 
kinderwagens is het soms lastig manoeuvreren. Onder andere de werkgroep Onbeperkt Zuid, die 
opkomt voor de belangen van mensen met een fysieke beperking, vraagt al langer aandacht voor 
deze kwestie en ook bij de initiatiefgroep ‘G250 Werkt!’ staat het punt hoog op de agenda.  
In aanvulling op een aantal lopende verbeteracties gaan we in 2018 samen met de belanghebbenden, 
inclusief ondernemers, nieuwe voorstellen inventariseren en uitwerken. Om meer ruimte te scheppen 
wil de gemeente ondergrondse parkeergarages bouwen en parkeerplaatsen op straat opheffen.

Activiteit 1.5.1 Ruimte voor voetgangers in de Frans Halsbuurt
De herinrichting van de Frans Halsbuurt start in 2018. De eerste fase is de Ruysdaelkade, daarna volgt 
de Eerste Jacob van Campenstraat, die gaat fungeren als looproute van en naar het Museumplein. 
Een groot deel van de autoparkeerplekken wordt verwijderd, in ruil voor nieuwe plaatsen in de Albert 
Cuypgarage. De ruimte die op straat vrijkomt wordt gebruikt voor fietsparkeerplekken en ruimere 
trottoirs. De werkzaamheden zullen ongeveer vijf jaar duren.

Activiteit 1.5.2 De Oude Pijp toegankelijker maken voor mensen met een fysieke beperking
Samen met G250 Werkt! gaan we ideeën uitwerken om de openbare ruimte in de Oude Pijp 
toegankelijker te maken voor mensen met een fysieke beperking. De focus zal vooral liggen op 
bewustwording en gedragsverandering. Daarnaast gaan we een knelpuntenlijst opstellen voor deze 
wijk.

Activiteit 1.5.3 Verkenning mogelijkheden voor een voetgangervriendelijke Gerard Doustraat
In de Gerard Doustraat is een verkenning uitgevoerd naar manieren om de stoep en de straat 
efficiënter te gebruiken. Die verkenning had de vorm van een ‘straatlab’, waarin bezoekers, bewoners, 
ondernemers, stratenmakers, vuilnismannen en andere gebruikers met elkaar aan tafel gaan zitten om 
de knelpunten in een specifieke straat te bespreken en oplossingen te bedenken. Met deze werkwijze 
wordt het vraagstuk van alle kanten belicht en ontstaat er een genuanceerd beeld.  
De sessie voor de Gerard Doustraat heeft een aantal voorstellen opgeleverd. In 2018 kijken we welke 
aangedragen oplossingen voor de Gerard Doustraat in praktijk gebracht kunnen worden.

Activiteit 1.5.4 Nieuwe regels voor de Rode Loper
Met de officiële opening van het noordelijke deel van de Rode Loper (tussen Stadhouderskade en 
Ceintuurbaan) zijn er nieuwe regels ingegaan voor het gebruik van de openbare ruimte. Terrassen en 
uitstallingen van winkels zijn verboden, waardoor er meer ruimte is voor voetgangers en fietsers.  
De straat is autovrij en gemotoriseerd verkeer mag alleen tussen 9 en 12 uur laden en lossen in de 
straat. De nieuwe regels worden door heldere, eenduidige informatie bekendgemaakt en we zetten 
handhavers in om ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd.



Activiteit 1.5.5 Opening Albert Cuypgarage
De nieuwe Albert Cuypgarage, die ruimte biedt 
aan zeshonderd auto’s, wordt in het eerste 
kwartaal van 2018 opgeleverd. Op dat moment 
start de herinrichting van de Frans Halsbuurt. 

Activiteit 1.5.6 Voorbereiding bouw 
Willibrordusgarage 
In november 2017 heeft de gemeenteraad 
besloten om onder het plein tussen de Sint 
Willibrordusstraat en de Servaes Noutsstraat 
een parkeergarage aan te leggen met ongeveer 
266 plekken. Het voetbal- en basketbalveldje 
en de speeltuin op het plein zullen tijdens de 
bouwperiode een andere locatie krijgen.

Maatregel 1.6 Geleiding van de 
reizigersstromen van en naar de 
Noord/Zuidlijn

Op 22 juli 2018 wordt de Noord/Zuidlijn feestelijk geopend. Onder de Ferdinand Bolstraat en onder 
het Europaplein komen metrostations, beide met twee stationstoegangen. Naar verwachting maken 
dagelijks circa 62.500 reizigers gebruik van deze stations. Er zijn al veel maatregelen getroffen 
om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Daarbovenop breiden we in 2018 het aantal 
fietsparkeervoorzieningen uit.

Activiteit 1.6.1 Maatregelen rond het metrostation Albert Cuyp 
Zodra de metro gaat rijden worden de tramlijnen 16 en 24 samengevoegd tot een nieuwe lijn die 
de route van de huidige lijn 24 volgt. Bij de Ceintuurbaan worden twee openbare fietsenstallingen 
gerealiseerd (op de Ceintuurbaan en in de Eerste Jan van der Heijdenstraat), met plek voor 
zevenhonderd fietsen. Met behulp van een digitaal verwijssysteem kunnen fietsers snel zien waar nog 
plaats is. Coaches gaan toezicht houden om te voorkomen dat fietsen op verkeerde plekken worden 
neergezet.  
Toeristen zullen de Noord/Zuidlijn gebruiken om een bezoek aan De Pijp te combineren met een 
museumbezoek aan het Museumplein. Voor hen brengen we rond de stations bewegwijzering aan. 
Bovendien richten we de Eerste Jacob van Campenstraat in als wandelroute.

Activiteit 1.6.2 Monitoren reizigersstromen na opening station Europaplein
Station Europaplein ligt vlak naast het beurs- en congrescentrum RAI, MBO College Zuid en de 
Culinaire Vakschool. In het ontwerp van het station is rekening gehouden met drukke momenten en 
dagen: er worden onder andere vijfhonderd nieuwe fietsparkeerplekken gerealiseerd.  
We gaan de reizigersstromen monitoren om tijdig in te kunnen grijpen, mochten zich alsnog 
problemen voordoen.
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Maatregel 1.7 Verbeteringen Albert Cuypmarkt 

Met de toenemende drukte in De Pijp krijgt ook de Albert Cuypmarkt meer bezoekers. Er is 
onderzoek gedaan naar het (economisch) functioneren en de organisatie van de markt. Uit dat 
onderzoek is een aantal punten naar voren gekomen die verbeterd kunnen worden. In 2018 gaan  
we daaraan werken. 

Activiteit 1.7.1 Nieuwe indeling marktkramen
Begin 2018 vindt een herindeling van de Albert Cuypmarkt plaats. Dan worden de vrije marktplaatsen 
uitgegeven als vaste plaatsen. Marktondernemers die ook een winkel hebben, kunnen de plek voor 
hun winkel kiezen als deze vrij is en er komt een experimentele zone voor onder andere biologische 
producten. Ook komt er meer ruimte voor kramen met bakplaten. Het aantal stroopwafelkramen 
wordt aan een maximum gebonden. 

Activiteit 1.7.2 Inperken uitstallingen
De doorgang is zowel voor als achter de kramen te smal. We gaan deze onveilige situaties aanpakken. 

Activiteit 1.7.3 Afvalinzameling verbeteren
De ondernemersvereniging van de Albert Cuypmarkt (OVAC, waarin de marktkooplieden zijn 
verenigd) en de bedrijfsinvesteringszone Albert Cuyp (BIZ, waarin de winkeliers zijn verenigd)) 
onderzoeken de mogelijkheden om het bedrijfsafval beter te organiseren.

Maatregel 1.8 Behoud van diversiteit in de woningvoorraad

Door de populariteit van De Pijp en de Rivierenbuurt staat de woningmarkt onder druk. Koop- en 
huurprijzen stijgen snel, waardoor de lagere en middeninkomensgroepen weinig kans hebben op een 
woning binnen het gebied. Voor ouderen die slecht ter been zijn is het lastig een benedenwoning 
in de eigen buurt te vinden. Ook het toewijzen van woningen aan andere specifieke groepen, zoals 
statushouders en mensen met een GGZ-achtergrond, is een aandachtspunt. In 2018 breiden we met 
een aantal transformatieprojecten de woningvoorraad uit. Bovendien treffen we maatregelen op het 
gebied van ouderenhuisvesting. 

Activiteit 1.8.1 Transformatie van particulier vastgoed
In 2018 wordt onder meer gewerkt aan de volgende transformatieprojecten:
�� Het voormalige stadsdeelkantoor op Karel du Jardinstraat 61-67 wordt getransformeerd tot een 
appartementengebouw met 77 middeldure huurwoningen, maatschappelijke voorzieningen in de 
plint en een ondergrondse parkeergarage;
�� De gevel van Scheldeplein 1-3 wordt gerenoveerd en het gebouw krijgt een extra verdieping met 
negen appartementen;
�� In de Lutmastraat 181 komen vier kleinschalige woonvoorzieningen voor dementerenden met een 
laag inkomen. Elke unit bestaat uit negen sociale huurwoningen en een gezamenlijke huiskamer 
met keuken en terras. De bewoners krijgen hier zorg aangeboden die wordt betaald vanuit het 
persoonsgebonden budget. 

Activiteit 1.8.2 Ondersteuning woningcollectieven 
Stichting !Woon is in 2017 samen met de gemeente, Wijkcentrum De Pijp en de stadsdorpen een 
campagne gestart om mensen te informeren over het concept van collectief wonen. Vooral ouderen 
hebben interesse getoond. Ze worden ondersteund bij het formeren van groepen. Als er een groep 
is met concrete plannen wordt aan woningcorporaties gevraagd om vastgoed te zoeken dat bij hun 
wensen past.



Activiteit 1.8.3 Gebruik van verhuisregelingen voor ouderen bevorderen 
Samen met !Woon en de woningcorporaties willen we ervoor zorgen dat meer mensen gebruik 
gaan maken van de regelingen ‘Van hoog naar laag’ en ‘Van groot naar beter’, die ouderen een 
verhuisvergoeding bieden. Met ouderen in de Zuid-Pijp gaan we in gesprek over de voordelen van 
verhuizing naar een woning die beter op hun behoefte is afgestemd. 

Activiteit 1.8.4 Onderzoek naar effectiviteit van tussentreden
In 2017 heeft Stadsdorp Rivierenbuurt een proef gehouden met tussentreden als hulpmiddel bij het 
traplopen voor mensen die slecht ter been zijn. Tussentreden zijn blokjes die op de treden van een 
trap worden geplaatst om de staphoogte te halveren. De gemeente Amsterdam voert op basis van 
de uitkomsten, en in samenwerking met het stadsdorp, gesprekken met diverse deskundigen om vast 
te stellen in welke situaties de tussentreden een oplossing kunnen bieden. 

Activiteit 1.8.5 Lang leven in Plan Berlage
Plan Berlage is een geliefde, maar niet erg ‘ouderenvriendelijk’ ingerichte woonwijk. Zo zijn er 
nauwelijks woningen met een lift en is ook de openbare ruimte niet overal afgestemd op mensen 
die slecht ter been zijn. Het project Lang Leven in Plan Berlage is een initiatief van bewoners die 
oplossingen willen ontwikkelen om de fysieke en sociale toegankelijkheid van de wijk te vergroten. 
De initiatiefnemers nodigen buurtgenoten uit om ideeën aan te dragen en helpen bij de uitwerking 
daarvan.

Maatregel 1.9 
Kwaliteitsverbetering Sarphatipark

Conform het eerder opgestelde beheerplan 
voor het Sarphatipark gaan we in 2018 beginnen 
met de aanleg van een natuurspeeltuin en 
diervriendelijke oevers.

Activiteit 1.9.1 Ecospeeltuin 
In 2018 wordt een nieuwe speeltuin aangelegd 
waar kinderen van 8-13 jaar op een avontuurlijke 
manier in aanraking kunnen komen met de 
natuur. Hiervoor worden het basketbalveld en het 
pannaveld verplaatst. Kinderen uit de buurt en 
andere belanghebbenden praten mee over het 
ontwerp van de speeltuin. 

Activiteit 1.9.2 Diervriendelijke oevers
In 2017 is een begin gemaakt met het verlagen van 
de vijveroevers in het Sarphatipark. Dit komt het 
ecologisch milieu en de biodiversiteit ten goede. 
Daarnaast brengen we langs de oever onderwaterrillen aan (een vlechtwerk van wilgentakken waar 
geen grote vissen, eenden en honden doorheen kunnen dringen) zodat kleine vissen en waterplanten 
de kans krijgen daar tot wasdom te komen. Deze werkzaamheden doen we samen met de vrijwilligers 
van het Sarphatipark.
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Prioriteit 2  
Sterker inzetten op  
de potentie van de 
Diamantbuurt, de 
IJselbuurt en de Rijnbuurt

Zuid is een bloeiend stadsdeel: het is in trek bij ondernemers en zowel jongeren, 
gezinnen als ouderen wonen er graag. We willen dat iedereen van deze bloei 
meeprofiteert. De Diamantbuurt, de IJselbuurt en de Rijnbuurt tellen veel 
minimahuishoudens, het percentage (jeugd)werkloosheid ligt er hoog en het aantal 
mensen met psychische problemen neemt toe – opvallend is het grote aandeel van 
jongeren in deze groep. In de laatste jaren zien we ook dat steeds meer mensen in deze 
buurten zich eenzaam voelen. 

De jongeren uit de Diamantbuurt, de IJselbuurt en de Rijnbuurt hebben onze aandacht. 
Velen van hen werken hard aan hun toekomst. Wij bieden deze groep een breed palet 
aan ondersteunende en motiverende activiteiten, want we vinden het belangrijk dat de 
jeugd opgroeit in een omgeving die fungeert als springplank én als vangnet. 
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De instroom van nieuwe kwetsbare huishoudens, zoals bewoners met psychische 
problemen en statushouders, vergt extra aandacht. We willen niet alleen deze mensen 
zelf de begeleiding bieden die zij nodig hebben om zich staande te houden, maar ook 
zorgen dat omwonenden ergens terecht kunnen als zij zich zorgen maken of overlast 
ervaren. Ook de vrijwilligers die zich inzetten om buurtgenoten te helpen worden niet 
vergeten.
 
De rol van vrijwilligers bij hulp aan kwetsbare bewoners wordt steeds belangrijker. 
Overal ontstaan kleinere en grotere ‘communities’ van mensen die elkaar zoveel 
mogelijk helpen.  
Zorg- en welzijnsprofessionals werken steeds nauwer met vrijwilligers samen.  
Zij stimuleren en ondersteunen de groei van de communities. 
Vanuit de stedelijke Aanpak Eenzaamheid ontwikkelen we in 2018, in samenspraak 
met bewoners en professionals, innovatieve interventiemethodes en verbeteren we de 
bestaande methodes.

We willen ook de economie in deze wijken stimuleren. Het zuidelijke deel van de 
Van Woustraat blijft wat winkelaanbod en uitstraling betreft achter bij de rest van de 
straat. Ondernemers en pandeigenaren worden door de gemeente gefaciliteerd om de 
kwaliteit van de winkelstraat te versterken. 

Waaraan gaan we werken in 2018?

Maatregel 2.1 Betere toekomstkansen en meer weerbaarheid voor de 
jeugd

In De Pijp/Rivierenbuurt leven relatief veel gezinnen in armoede. Uit onderzoek blijkt bovendien dat 
in dit gebied het drugs- en alcoholgebruik onder jongeren tamelijk hoog ligt en dat een aanzienlijke 
aantal kinderen kampt met overgewicht: in de Zuid-Pijp geldt dat voor ruim een kwart van de 
tienjarigen. Kwetsbare gezinnen en jongeren krijgen van ons extra aandacht en we stimuleren 
maatschappelijke initiatieven als de Jongerentop, die in november 2017 door jongeren zelf met groot 
succes is georganiseerd.

Activiteit 2.1.1 Aanpak armoede onder gezinnen en jongeren
In samenwerking met maatschappelijke partners en sociaal betrokken bewoners hebben we 
een pakket armoedemaatregelen ontwikkeld. Het volledige pakket staat beschreven in het plan 
‘Wijkgerichte armoedeaanpak 2017-2018’. In 2018 gaan we samen met de gezinnen en jongeren na 
wat armoede voor hen betekent, welke mogelijkheden zij zien om hun positie te verbeteren en welke 
voorzieningen er voor hen beschikbaar zijn.

Activiteit 2.1.2 Middelengebruik door jongeren terugdringen 
We willen jongeren bewust maken van de gevaren van drugs- en alcoholgebruik, zodat ze 
verantwoorde keuzes maken. Op de IVKO en het Berlage Lyceum gaan jongerenwerkers van 
Combiwel en medewerkers van Streetcornerwork een mentorles geven over de gevolgen van 
verslavende middelen. Aanvullend organiseren zij voorlichtingsbijeenkomsten in de wijken.  
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We gaan bij jongeren zelf te rade over de vraag met welke methodes we het middelengebruik 
kunnen terugdringen. Bovendien houden we een pilot met ‘mystery guests’. Dit zijn jongeren die 
avondwinkels en coffeeshops bezoeken om te kijken hoe er wordt omgegaan met minderjarigen die 
alcohol of drugs willen kopen. Ze geven tips en leggen uit hoe de verkopers op een conflictmijdende 
manier kunnen weigeren middelen te verstrekken. 

Activiteit 2.1.3 Versterken pedagogisch klimaat op het plein bij de Vechtstraat 
Basisschool de Catharinaschool en jongerencentrum Combiwel De Rijn (dat zich richt op jongeren in 
de leeftijd van 10 tot 18 jaar) zitten tegenover elkaar aan de Vechtstraat. De organisaties hebben de 
handen ineengeslagen om de toekomstkansen en weerbaarheid van (kwetsbare) jeugdigen in deze 
buurt te verbeteren. Zij stemmen hun inhoudelijke programma’s op elkaar af en trekken samen op 
bij activiteiten. Zo beheren ze beide de nieuwe speel- en ontmoetingsplek tussen de school en het 
jongerencentrum (waar voorheen een fietspad lag) en organiseren ze voorlichtingsbijeenkomsten 
over middelengebruik, (cyber)pesten en andere thema’s. Eind 2017 zijn de organisaties begonnen 
met het traject ‘Pedagogisch Klimaat’, in samenwerking met ouders, andere buurtorganisaties en 
de kinderen en jongeren zelf. Het doel van dit traject is dat alle partijen dezelfde veiligheids- en 
opvoedingsnormen hanteren voor de jeugd. Zo ontstaat er gedeelde verantwoordelijkheid.  
Hoe het traject er precies uit gaat zien en welke acties er worden ondernomen, wordt in overleg met 
alle betrokkenen bepaald.

Activiteit 2.1.4 Onderzoek naar welzijnsactiviteiten voor jongvolwassenen
We hebben extra oog voor jongeren tussen 18 en 28 jaar en gaan onderzoeken of het welzijnsaanbod 
in De Pijp en de Rivierenbuurt voor deze groep toereikend is. We willen weten wat jongvolwassenen 
bezighoudt. Maken zij gebruik van de voorzieningen die er zijn, zoals de activiteiten van 
Streetcornerwork, mantelzorgondersteuning, sportactiviteiten, begeleiding naar werk? Wat ontbreekt 
er? Samen met pop-up store City Youth – een servicepunt in de Rijnstraat dat jongeren begeleidt op 
het gebied van opleiding en werk – gaan we met jongeren in gesprek over deze onderwerpen.  
We ondersteunen ook initiatieven van jongvolwassenen zelf. 

Activiteit 2.1.5 Onderzoek ‘Opgroeien in De Pijp en de Rivierenbuurt’
Eind 2017 voeren we een onderzoek uit onder kinderen en hun ouders in de Rijnbuurt, de IJselbuurt, 
de Burgemeester Tellegenbuurt en de Diamantbuurt. De vraag die centraal staat is: wat betekent 
het om in deze buurten op te groeien? We willen meer inzicht krijgen in wat er speelt, welke 
bewonersinitiatieven er zijn en hoe we die kunnen ondersteunen. We streven er ook naar het formele 
aanbod in de buurten (waaronder jongerenwerk, armoedevoorzieningen en opvoedondersteuning) 
beter te laten aansluiten op de behoefte van kinderen en ouders. In 2018 gaan we aan de slag met de 
uitkomsten van het onderzoek. 

Activiteit 2.1.6 Op Gezonde Tour
Als onderdeel van de Amsterdamse Aanpak Gezond gewicht zijn we eind 2017 in de Zuid-
Pijp (Diamantbuurt en Burgemeester Tellegenbuurt) gestart met het programma Op Gezonde 
Tour. Bewoners worden met een training over gezonde leefstijl opgeleid tot Op Gezonde Tour 
Ambassadeurs die vervolgens andere bewoners (waaronder ook kinderen) stimuleren om ook 
gezonder te leven. We betrekken het lokale netwerk van formele en informele organisaties en 
sleutelfiguren bij het project en werken samen met een team van deskundigen, waaraan onder meer 
een pedagoog en een diëtist deelnemen.  
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Activiteit 2.1.7 Ondersteuning voor jonge mantelzorgers op het ROC Zuid
Leerlingen die zorg dragen voor familieleden hebben soms te weinig tijd voor hun studie.  
Het ROC geeft deze leerlingen nu al de ruimte om langer over hun opleiding te doen. In 2018 
gaan we jonge mantelzorgers vragen aan welke andere vormen van begeleiding zij behoefte 
hebben. Iedere week heeft een mantelzorgcoach op het ROC Zuid een spreekuur. Voor sommigen 
is een gesprek al voldoende, anderen zijn geholpen met een vrijwilliger aan huis of contact met 
leeftijdsgenoten in dezelfde situatie.

Maatregel 2.2 Ondersteuning voor kwetsbare bewoners in de wijk

We zien een toename van het aantal kwetsbare bewoners in de wijken, vooral in straten met veel 
corporatiewoningen. Het gaat om mensen met psychische problematiek, statushouders en mensen 
die voorheen in een maatschappelijke opvang woonden. Een deel van de corporatiewoningen wordt 
gebruikt voor de huisvesting van deze kwetsbare groepen.  
De komst van deze nieuwe bewoners heeft gevolgen voor hun buurtgenoten. Ten eerste wordt er een 
beroep op omwonenden gedaan om te helpen – waaraan velen gehoor geven. Ten tweede zien we 
dat er soms overlast ontstaat. Op sommige plekken is de grens van de informele draagkracht bereikt. 
In 2018 besteden we daarom specifiek aandacht aan buurtbewoners en vrijwilligers. Daarnaast kijken 
we wat de kwetsbare groepen nodig hebben om een bestaan op te bouwen in de wijk. 

Activiteit 2.2.1 Buurtbewoners betrekken bij de opvang van kwetsbare bewoners
We willen weten hoe we bewoners die zorgen voor of overlast ervaren van kwetsbare buren het best 
kunnen ondersteunen. Samen met (informele) wijkpartners en corporaties gaan we in eerste instantie 
in de Zuid-Pijp en de Diamantbuurt onderzoek doen naar deze vraag.

Activiteit 2.2.2 Integratie van statushouders
De gemeente, corporaties en Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan (SVAZ) bieden een breed 
palet aan ondersteunende activiteiten om statushouders te helpen volwaardig deel te nemen aan de 
Nederlandse samenleving. Eind 2017 is een bijeenkomst gehouden voor zorg- en welzijnsorganisaties 
en SVAZ om gezamenlijk te bepalen hoe we het aanbod beter kunnen laten aansluiten op de 
behoeften van statushouders en op de lokale netwerken en initiatieven. Het komende jaar gaan we 
met de uitkomsten aan de slag. Begin 2018 organiseren we bovendien een inspiratiebijeenkomst voor 
bewoners die graag iets willen betekenen voor vluchtelingen en statushouders. 

Activiteit 2.2.3 Voorbereiding van huisvestingsprojecten met statushouders 
De gemeente heeft in 2017 de panden Henrick de Keijserstraat 14 en de Rijnstraat 113/ 
Vechtstraat 92 aan woningcorporaties verkocht die deze gaan ombouwen tot in totaal circa 
vijftig sociale huurwoningen, die deels bestemd zijn voor statushouders. De panden worden naar 
verwachting begin 2019 opgeleverd. In 2018 gaan we op beide locaties de komst van de nieuwe 
bewoners voorbereiden. We kijken welke vorm van samenwonen en beheer passend is en welke 
maatschappelijke instellingen en projecten er in de buurt zijn die de statushouders kunnen helpen  
zich een plek te verwerven in de buurt. We betrekken buurtbewoners en lokale zorg- en 
welzijnspartners bij de voorbereiding.
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Activiteit 2.2.4 Pilot ‘Thuis in de wijk’
Stichting Dynamo en HVO Querido zijn eind 2017 een pilot gestart in de Rivierenbuurt om mensen 
die beschermd wonen in een locatie van HVO Querido in contact te brengen met bewoners en 
aanbieders van activiteiten in de wijk. De pilot moet inzicht geven in de maatregelen die nodig zijn  
om mensen die nu nog beschermd wonen te begeleiden bij het zelfstandig wonen. In deze pilot 
wordt ook onderzocht wat buurtbewoners nodig hebben om deze kwetsbare nieuwe buurtgenoten  
te helpen. 

Activiteit 2.2.5 Impact van het welzijnsaanbod in de wijken vergroten
Verschillende welzijnsorganisaties, zoals de Huizen van de Wijk, organiseren activiteiten voor en 
door buurtbewoners. Door deze activiteiten, die soms vooral gezelligheid bieden, te koppelen aan 
programma’s tegen eenzaamheid, armoede of werkloosheid, kunnen we de impact van het bestaande 
welzijnsaanbod vergroten. In 2018 onderzoeken we hoe we dit vorm kunnen geven.

Maatregel 2.3 Burenhulp

Steeds meer bewoners zetten zich als vrijwilliger in voor buurtgenoten die bijvoorbeeld in armoede 
leven, met psychische problemen kampen of zich eenzaam voelen. 
We zien deze ontwikkeling in de buurthuizen die door bewoners zijn opgezet en ook door bewoners 
worden beheerd, zoals het Buurtgebouw Henrick de Keijserplein en Plan C, maar ook in de goed 
georganiseerde informele netwerken, zoals Village de Pijp en de Stadsdorpen, en de vele kleine 
‘communities’ die spontaan op straat- en buurtniveau ontstaan.  
(Welzijns)organisaties en gemeente spelen een stimulerende en faciliterende rol. De banden tussen 
formele en de informele hulpverleners worden steeds hechter. In 2018 bouwen we verder aan de 
communities in de wijken. We ondersteunen de bewoners die zich inzetten als vrijwilliger en/of 
initiatiefnemer; we koppelen krachtige aan kwetsbare bewoners en blijven de samenwerking tussen 
informele en formele netwerken bevorderen.

Activiteit 2.3.1 Ondersteuning vrijwilligers 
Stadsdeel Zuid heeft een ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers. Het volledige aanbod staat 
beschreven in het plan ‘Voor Elkaar in Zuid: versterken vrijwillige inzet en informele netwerken  
2017-2018’. In 2018 gaan we in gesprek met vrijwilligers in De Pijp en de Rivierenbuurt. We willen 
(beter) weten waar ze mee te maken krijgen en ervoor zorgen dat het ondersteuningsaanbod aansluit 
op hun behoefte. Daarbij werken we samen met formele wijkpartners, zoals de Vrijwilligersacademie, 
en met informele netwerken.

Activiteit 2.3.2 Wijkzorgnetwerk toegankelijker maken 
Niet alle bewoners met een hulpvraag weten de weg naar formele ondersteuning te vinden. 
Omwonenden en vrijwilligers zijn vaak de eersten die het merken als er bij buurtgenoten sprake is van 
eenzaamheid, verborgen armoede, psychische problematiek of verwaarlozing. In 2018 onderzoeken 
we met een kleine groep sociaal betrokken buurtbewoners hoe het wijkzorgnetwerk toegankelijker 
gemaakt kan worden voor kwetsbare groepen.

Activiteit 2.3.3 Bewoners met een hulpvraag koppelen aan bewonersinitiatieven
In het Huis van de Wijk De Pijp en ook daarbuiten worden activiteiten voor en door bewoners 
georganiseerd. Combiwel ondersteunt deze initiatieven en brengt het aanbod bij bewoners onder  
de aandacht. 
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Activiteit 2.3.4 Taalplan Zuid 
Uit onderzoek blijkt dat er in De Pijp en Rivierenbuurt naar verhouding meer laaggeletterden wonen 
dan in andere delen van Amsterdam. Met het Taalplan Zuid 2017-2018 pakken we dit aan, onder meer 
door taalcursussen aan te bieden.  
We gaan de vrijwilligers die deze cursussen geven, ondersteunen door ‘taaltafelbijeenkomsten’ te 
organiseren. Alle taalvrijwilligers in het gebied zijn daar welkom, zodat ze van elkaar kunnen leren en 
elkaar kunnen inspireren. 

Maatregel 2.4 Sociale binding versterken

Als onderdeel van de stedelijke Aanpak Eenzaamheid is in 2017 in De Pijp/Rivierenbuurt een 
onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat 11 procent van de bewoners zich zeer eenzaam voelt. 
Gevoelens van eenzaamheid die langdurig aanhouden, hebben invloed op de gezondheid en op de 
mate waarin mensen deelnemen aan de samenleving. 
In 2018 besteden we extra aandacht aan dit thema. Eind 2017 zijn, in samenspraak met bewoners 
en professionals, experimenten gestart om eenzame mensen uit hun isolement te halen. Als deze 
een positief resultaat hebben, borduren we hier in 2018 op voort. We ontwikkelen innovatieve 
interventiemethodes en verbeteren de bestaande methodes. Daarbij zijn we alert op tekenen 
van andere problematiek, zoals armoede of verwaarlozing, en gaan we na of er behoefte is aan 
andersoortige hulp, bijvoorbeeld bij het huishouden.

Activiteit 2.4.1 Pilot ‘Zicht op sociale problematiek achter de voordeur’ 
Medewerkers en vakmensen van woningcorporaties komen geregeld achter de voordeur bij bewoners 
en constateren sociale problemen daardoor soms eerder dan maatschappelijke instanties. We trainen 
medewerkers van woningcorporaties om signalen te herkennen en zo nodig zorg- en welzijnspartners 
in te schakelen. 

Activiteit 2.4.2 Welkomstpakket voor nieuwe bewoners corporatiewoningen 
Samen met woningcorporaties Ymere, de Alliantie en Stadgenoot hebben we een welkomstpakket 
samengesteld voor nieuwe bewoners van corporatiewoningen. In dit pakket vinden zij informatie 
over het Sociaal Loket en (welzijns)activiteiten in hun buurt en over de mogelijkheden om een 
bewonersinitiatief op te zeten. Ook wordt de burenhulp via ‘Voor elkaar in Zuid’ geïntroduceerd.

Maatregel 2.5 Stadsstraat Van Woustraat-Rijnstraat versterken

Vanaf het Rembrandtplein loopt een doorgaande verbinding via de Utrechtsestraat, de Van Woustraat 
en de Rijnstraat over de Utrechtse brug naar het nieuwe Amstelkwartier. We willen deze ‘stadsstraat’, 
die De Pijp en de Rivierenbuurt, doorkruist, een uitstraling geven die bij de functie past. Samen 
met alle betrokkenen gaan we het zuidelijk deel van de Van Woustraat integraal aanpakken om de 
kwaliteit te verhogen . Ondernemers zullen daardoor sneller investeren in een winkel of bedrijf in dit 
deel van de straat. 
We zetten bovendien de freezone in de Rijnstraat voort, richten de Van Woustraat opnieuw in (zie 
prioriteit 5) en verfraaien het Martin Luther Kingpark (zie prioriteit 4). De aanleg van het vernieuwde 
archiefterrein biedt kansen om de economie verder te versterken.



Activiteit 2.5.1 Integrale aanpak zuidelijk deel Van Woustraat 
De afgelopen jaren hebben we de mogelijkheden verkend om het zuidelijke deel van de Van Woustraat 
– tussen Tolstraat en Jozef Israëlskade – fysiek, sociaal en economisch te ontwikkelen. Eind 2017 
is een integrale aanpak gestart: samen met ondernemers, bewoners, pandeigenaren, politie en 
winkelstraatmanagers schetsen we een samenhangend toekomstbeeld en werken we aan een actieplan.  
Het succes hiervan hangt af van de inzet alle betrokken partijen. Alleen met een gezamenlijke inspanning 
kunnen we het kwaliteitsniveau, de levendigheid en de veiligheid van de straat daadwerkelijk verhogen. 

Activiteit 2.5.2 Omwonenden betrekken bij het 
kunst- en cultuuraanbod van het vernieuwde 
archiefterrein 
In 2018 wordt de herontwikkeling, bouw en 
renovatie van de gebouwen op en rond het 
voormalige gemeentearchiefterrein afgerond. 
Op het terrein verrijzen nieuwe woningen en een 
hotel. Daarnaast opent het Cultuurhuis, waarin 
de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en 
Ostade A’dam (voorheen het Ostadetheater) 
hun intrek nemen, zijn deuren. Het archiefterrein 
wordt daarmee een levendige woonwijk met een 
gevarieerd kunst- en cultuuraanbod.  
Het Cultuur Cluster Asscher (een 
samenwerkingsverband tussen de OBA, Ostade 
A’dam, broedplaats Cinetol, Combiwel en IVKO 
school) organiseert in aanloop naar de opening 
van het Cultuurhuis activiteiten en projecten met 
en door bewoners uit de aangrenzende buurten. 
Daarmee willen deze instellingen een sterke band 
creëren tussen de buurt en het Cultuurhuis. 

Activiteit 2.5.3 Verkenning voorzieningenaanbod 
rondom ‘Fordlocatie’
In het stedelijk woningbouwprogramma ‘Koers 20-25’ is onder meer het terrein van de voormalige 
Fordkantoren (tussen Utrechtse brug en Martin Luther Kingpark) als optie aangewezen voor de bouw van 
nieuwe woningen.  
We voeren een verkenning uit naar de mogelijkheden die deze locatie biedt. Onderdeel van die verkenning 
is een inventarisatie van het voorzieningenaanbod in de omgeving om vast te stellen of uitbreiding 
noodzakelijk is in verband met de verwachte toename van het aantal bewoners. Op basis van de bevindingen 
wordt een plan van aanpak opgesteld. Daarbij bekijken we hoe we een eventuele uitbreiding van het 
voorzieningenaanbod kunnen combineren met de plannen ter versterking van de Rijnstraat. 

Activiteit 2.5.4 Verkenning aantrekkelijke entree Rijnstraat 
De klankbordgroep ‘Pilot Freezone’ heeft de wens uitgesproken voor een nieuwe entree voor de Rijnstraat 
(gezien vanaf de Utrechtse Brug), met een uitstraling die past bij het veranderende karakter van de 
omgeving. In 2018 voeren we een verkenning uit. 
Het pand van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt (Rijnstraat 113-115) wordt in 2018 verbouwd. In overleg 
met bezoekers en het bestuur van het Huis van de Wijk is besloten een tijdelijke huisvesting te creëren in het 
plantsoen op de hoek van de President Kennedylaan en de Rijnstraat. Er worden portocabins geplaatst, die 
daar ongeveer een jaar blijven staan. Daarna verhuist het Huis van de Wijk terug. De tijdelijke aanwezigheid 
van het Huis van de Wijk in het plantsoen zorgt voor extra levendigheid bij de entree van de Rijnstraat.  
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Prioriteit 3  
Meer samenwerking 
tussen de vele goed 
georganiseerde netwerken 
in het gebied

In de Pijp en de Rivierenbuurt zetten opvallend veel bewoners zich in voor hun buurt.  
Er zijn talloze bewonersinitiatieven, vrijwilligers(organisaties) – onder meer op het 
gebied van zorg en welzijn – en bewoners- en ondernemersnetwerken. De groei van het 
aantal gezinnen heeft een positief effect op de sociale cohesie, omdat juist gezinnen 
zich vaak verbonden voelen met hun directe leefomgeving en elkaar gemakkelijk weten 
te vinden.
 
Uit de in 2016 gehouden bewonersenquête bleek dat een kwart van de bewoners in 
de Rivierenbuurt activiteiten onderneemt die hun buurt ten goede komen, en dat veel 
bewoners van De Pijp die dat nu nog niet doen, het wel graag zou willen. De enquête 
die in 2017 onder internationals is gehouden, toont aan dat ook zij graag deel willen 
uitmaken van de netwerken in hun woonomgeving en bereid zijn tot vrijwilligerswerk. 
 
In 2017 zijn bestaande initiatieven uitgebreid en veel nieuwe initiatieven van start 
gegaan. Daar bouwen we in 2018 op voort. We breiden de mogelijkheden voor 
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(financiële) ondersteuning van bewonersinitiatieven verder uit en verstevigen de banden 
tussen formele en informele netwerken.  
In 2018 trekt Wijkcentrum De Pijp voor minimaal een jaar in bij Huis van de Wijk De 
Pijp, wat zal leiden tot nauwere samenwerking tussen de organisaties en verbeterde 
dienstverlening voor bewoners.
 
In 2018 starten we het participatietraject voor de gebiedsagenda 2020-2023. Samen 
met bewoners en ondernemers brengen we de prioriteiten voor de nieuwe agenda in 
beeld. 

Waaraan gaan we werken in 2018?

Maatregel 3.1 Impuls voor maatschappelijke en bewonersinitiatieven 

We zien een gestage groei in aantal en omvang van bewonersinitiatieven. De gemeente juicht deze 
ontwikkeling toe en biedt de initiatiefnemers op verschillende manieren ondersteuning. In 2017 
hebben we een cursus crowdfunding gegeven, waarna al diverse acties zijn opgezet. In 2018 is er 
extra budget beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven.

Activiteit 3.1.1 Ondersteuning bewonersinitiatieven 
Samen met instellingen als Combiwel, Dynamo, Wijkcentrum De Pijp, !Woon en het 
Natuur&Milieuteam stimuleert en faciliteert de gemeente bewonersinitiatieven. In 2018 besteden 
we extra aandacht aan initiatieven van statushouders, internationals en jongeren, en gaan we deze 
groepen verbinden aan bestaande initiatieven. 

Activiteit 3.1.2 Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven
De gemeente introduceert een nieuwe subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven. 
Deze regeling is bedoeld voor projecten met een groot bereik die bijdragen aan de maatschappelijke 
doelstellingen van de gemeente Amsterdam. 

Activiteit 3.1.3 Netwerkbijeenkomst initiatiefnemers
Om blijk te geven van onze waardering voor de inzet van initiatiefnemers, organiseren we een 
netwerkbijeenkomst. Daarmee bieden we hun een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis en 
ervaringen uit te wisselen. 



 22

Maatregel 3.2 Participatietrajecten voor herinrichtingsprojecten

In De Pijp zijn de afgelopen jaren veel herinrichtingsprojecten in gang gezet, waarvan de meeste de 
uitvoeringsfase naderen. In 2018 gaan de voorbereidingen voor onderstaande nieuwe projecten van 
start. We zetten een participatietraject op om gezamenlijk met bewoners en ondernemers plannen en 
ontwerpen uit te werken.

Activiteit 3.2.1 Natuurspeeltuin Sarphatipark
Omwonenden hechten veel waarde aan het Sarphatipark. Een aantal van hen draagt dan ook een 
steentje bij aan het beheer en onderhoud in het park, als vrijwilliger van het Groen Gemaal of als 
aangeslotene van de Vereniging Sarphatipark. In 2018 gaan we een participatietraject opzetten voor 
de aanleg van een natuurspeeltuin. Bovengenoemde groepen en andere belanghebbenden worden 
zo van begin af aan bij het project betrokken.

Activiteit 3.2.2 Rode Loper zuidelijk deel Ferdinand Bolstraat
Besloten is om de Rode Loper – die oorspronkelijk zou eindigen bij de Van Ostadestraat – door 
te trekken naar het Cornelis Troostplein. De buurt is betrokken bij het opstellen van de nota van 
uitgangspunten. Het (concept) definitief ontwerp dat op basis van deze nota wordt gemaakt, zal ook 
aan omwonenden en ondernemers worden voorgelegd. 

Activiteit 3.2.3 Herinrichting Van Woustraat 
De Van Woustraat tussen de Tolstraat en de Jozef Israëlskade krijgt een nieuwe inrichting. In 
2018 wordt een participatietraject opgestart voor buurtbewoners, ondernemers en overige 
belanghebbenden, waaruit een nota van uitgangspunten zal voortkomen. Een nevendoel van dit 
participatietraject is dat er meer verbondenheid ontstaat tussen bewoners en ondernemers in de wijk.

Maatregel 3.3 Participatieactiviteiten voor de gebiedscyclus 

De gebiedsteams hebben inmiddels een groot aantal contacten in het gebied. Daardoor weten 
we steeds beter wat er speelt en kunnen we onze gebiedsplannen afstemmen op de wensen en 
behoeften van de betrokkenen. Samen met Combiwel, Dynamo en Wijkcentrum de Pijp stimuleren  
we bewoners om mee te denken over de gebiedsagenda en de jaarlijkse activiteiten.

Activiteit 3.3.1 Inbreng Bewoners 
We staan open voor de inbreng van bewoners en zijn doorlopend met hen in gesprek. Dit is voor 
ons een essentieel onderdeel van de gebiedscyclus. Gedurende het hele jaar organiseren we 
participatieactiviteiten en -projecten zodat bewoners in alle leeftijdsgroepen mee kunnen praten 
over het reilen en zeilen van hun buurt. De Pijp beschikt over een kinderraad, onder begeleiding van 
Combiwel. Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen hun stem laten horen en een 
praktische bijdrage leveren via initiatiefgroepen als G250 Werkt! en De Schone Pijp. In 2018 gaan we 
ons ervoor inzetten om meer jongeren, statushouders en internationals te bereiken.

Activiteit 3.3.2 Dag van het Gebied
Een van de momenten waarop we bewoners informeren over wat er allemaal gaande is in hun buurt, 
is de Dag van het Gebied, die in 2017 zijn eerste editie beleefde. Op deze dag kunnen bewoners zien 
wat er wordt gedaan om hun buurt te verbeteren. Initiatiefgroepen vertellen waar ze mee bezig zijn, 
buurthuizen openen hun deuren en er worden rondleidingen gegeven.  
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Activiteit 3.3.3 Participatie gebiedsagenda 2020-2023
2018 is een bijzonder jaar: dan starten we met het opstellen van de gebiedsagenda voor de 
periode 2020-2023. Daarvoor zetten we een participatietraject op. Eén onderdeel daarvan is al 
bekend: de debatreeks ‘Versnelling van de Stad’, georganiseerd door Wijkcentrum De Pijp en Ostade 
A’dam, waarin verschillende visies op de veranderingen in de stad als geheel en in De Pijp in het 
bijzonder aan de orde komen. 

Maatregel 3.4 Uitbreiding co-creatie 

Ingewikkelde vraagstukken – zoals het tekort aan ouderenwoningen en overlast door afval – zijn alleen 
op te lossen als alle betrokken partijen samenwerken. Ieder kan dan vanuit zijn eigen ervaring en 
vaardigheden meedenken en voorstellen ter tafel brengen.  
Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden opgezet die zich met deze en andere onderwerpen 
bezighouden: met werkgroep De Schone Pijp werken we aan oplossingen voor afvaloverlast, en 
voor het thema ouderenhuisvesting onderhouden we stevige banden met de stadsdorpen, !Woon, 
woningcorporaties en de Stichting Agefriendly Wonen Amsterdam. 
De initiatiefgroep G250 Werkt! vervult een verbindende en stimulerende rol op vele thema’s en 
onderwerpen.  
Inmiddels wordt er ook een begin gemaakt met samenwerkingsverbanden rondom de thema’s 
‘toegankelijkheid van openbare ruimte en winkels’ (zie prioriteit 1) en ‘duurzaamheid’.

Activiteit 3.4.1 G250 Werkt!
In de initiatiefgroep G250 Werkt! wisselen bewoners, ondernemers, professionals, ambtenaren en 
politici in De Pijp ideeën uit en helpen ze elkaar hun plannen te verwezenlijken. De groep heeft 
voor De Pijp een online platform opgezet (www.hallodepijp.nl) en organiseert bijeenkomsten waarin 
thema’s aan bod komen als het gebruik van de openbare ruimte en het behoud van de leefbaarheid 
in De Pijp. Daarmee levert G250 Werkt! informatie voor de jaarlijkse gebiedsplannen en voor de 
gebiedsagenda. 

Activiteit 3.4.2 Gezamenlijke aanpak ouderenhuisvesting
In 2017 hebben we naar aanleiding van bezorgdheid bij de stadsdorpen De Pijp en Rivierenbuurt 
over het gebrek aan huisvesting voor ouderen, verschillende partijen samengebracht die met dit 
thema te maken hebben. Samen met !Woon, woningcorporaties, brandweer gaat de gemeente dit 
vraagstuk aanpakken. Dat doen we onder meer door met bewoners mee te denken over de vraag 
of ze zelfstandig ouder kunnen worden in hun huidige woning – eventueel met aanpassingen – of 
dat verhuizen een betere optie is. Ook zoeken we naar oplossingen om woningen geschikter en 
(brand)veiliger te maken voor ouderen. Verder gaan we meer bekendheid geven aan de regelingen 
‘Van hoog naar laag’ en ‘Van groot naar beter’ en kijken we samen met woningcorporaties naar 
mogelijkheden om meer benedenwoningen voor deze doelgroep beschikbaar te maken (zie ook 
‘Behoud van diversiteit in de woningvoorraad’ bij prioriteit 1).

Activiteit 3.4.3 De Schone Pijp
In 2016 is door ondernemers en bewoners die zich hebben verenigd in werkgroep De Schone Pijp een 
actieplan opgesteld om samen met de gemeente De Pijp schoner te maken. De werkgroep is nu een 
jaar aan de slag met dit actieplan en inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar.  



Activiteit 3.4.4 Duurzaamheidsnetwerk de Pijp
Een aantal bewoners van De Pijp heeft in 2017 het 
initiatief genomen om een duurzaamheidsnetwerk 
op te zetten. Als mogelijke deelnemers aan 
dit netwerk hebben ze onderwijsinstellingen, 
woningcorporaties en buurtgenoten op het oog. 
Het eerste contact met de woningcorporaties is 
gelegd. Een eerste actiepunt is ook al vastgesteld: 
de plaatsing van zoveel mogelijk zonnepanelen 
op de daken. Stichting !Woon is bij het initiatief 
betrokken en de gemeente heeft een faciliterende 
rol. 
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Prioriteit 4  
Betere inpassing van 
de grootstedelijke 
ontwikkelingen Kop 
Zuidas/RAI in de 
aangrenzende buurten

De ontwikkelingen in de Zuidas en de uitbreiding van de RAI hebben gevolgen voor de 
aangrenzende woonbuurten: de Veluwe- en de Scheldebuurt. De nieuwe scholen, hotels 
en woningen in Kop Zuidas, de RAI-evenementen die steeds meer publiek trekken en 
de opening van de Noord/Zuidlijn vormen een positieve impuls en kunnen zorgen voor 
economische groei. Aan de andere kant wordt de leefomgeving voor omwonenden 
steeds voller en drukker.
  
In de Veluwebuurt zijn vooral de komst van nieuwe bewoners en scholen goed merkbaar. 
Er zijn veel scholieren op straat, die soms overlast veroorzaken, de parkeerdruk neemt 
toe en het verkeer stroomt minder goed door. De Scheldebuurt ondervindt de gevolgen 
van de groeiende bezoekersaantallen van de RAI en de komst van de Noord/Zuidlijn.
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Ook de bouwwerkzaamheden zelf zorgen voor hinder. Omwonenden en ondernemers 
hebben veel behoefte aan informatie en communicatie over de ontwikkelingen.  
Zij vinden het belangrijk dat zaken waardoor de leefbaarheid in het gedrang komt 
zoveel mogelijk worden aangepakt. Daar zetten we ons ook in 2018 weer voor in.

Met de toenemende drukte in de omliggende woonbuurten wordt de groene oase van 
het Martin Luther Kingpark des te belangrijker. De gemeente heeft in de afgelopen jaren 
de drainage in dit park verbeterd en een aantal kleine ingrepen verricht. Ook in 2018 
ontplooien en ondersteunen we initiatieven om dit park aantrekkelijker te maken voor 
omwonenden. 

Waaraan gaan we werken in 2018?

Maatregel 4.1 Verlaging verkeers- en parkeerdruk in woonbuurten 

We treffen een aantal maatregelen om de verkeersdoorstroming in de Veluwebuurt en de 
Scheldebuurt te verbeteren. Ook verkennen we methoden om de parkeerdruk te verlagen.

Activiteit 4.1.1 Wijziging verkeerscirculatie
Een aantal bewoners uit de Veluwebuurt heeft een plan opgesteld voor een betere verkeerscirculatie 
in de Veluwebuurt, waarvoor zij steun hebben gevonden bij hun buurtgenoten. In 2018 gaan we 
beginnen met de uitvoering. 

Activiteit 4.1.2 Onderzoek splitsing parkeergebied De Pijp/Rivierenbuurt 
We gaan onderzoeken of het mogelijk is het parkeergebied De Pijp/Rivierenbuurt op te splitsen, 
zodat vergunningen voor De Pijp niet meer gelden in de Rivierenbuurt. Daarmee zal met name de 
Veluwebuurt worden ontlast.

Activiteit 4.1.3 Meer toezicht bij afgesloten buurten tijdens evenementen
Hoewel tijdens RAI-evenementen omringende woonbuurten worden afgesloten voor 
bezoekersverkeer, blijken veel automobilisten toch de straten in te rijden. Om dat te voorkomen gaan 
we het toezicht intensiveren. Bovendien gaan we strenger controleren op verkeerd geparkeerde 
auto’s.   
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Maatregel 4.2 Ontwikkeling Kop Zuidas

De ontwikkeling van Kop Zuidas is in volle gang. Bij de bouwwerkzaamheden blijven de strenge eisen 
aan de geluids- en trillingsniveaus van kracht. In 2017 is gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan 
voor Kop Zuidas dat in 2018 wordt het vastgesteld. We verkennen daarnaast de mogelijkheden om 
het Europaplein Oost een groenere aanblik te geven.

Activiteit 4.2.1 Vaststellen bestemmingsplan Kop Zuidas
Met het nieuwe bestemmingsplan voor Kop Zuidas komt er meer ruimte voor woningbouw.  
Daarmee spelen we in op de groeiende vraag naar woningen voor verschillende doelgroepen. Een 
ander kernpunt uit het plan is dat nieuwe voorzieningen vooral op de buurt gericht dienen te zijn.  
Het bestemmingsplan wordt in 2018 vastgesteld.

Activiteit 4.2.2 Start woningbouwproject
In 2018 beginnen we met de woningbouw op ‘kavel G’ (hoek Zuidelijke Wandelweg/Eemlandstraat). 
Aan de westzijde van de kavel komen koopwoningen en aan de oostzijde bouwt Cordaan 
zorgwoningen.

Activiteit 4.2.3 Hoofdvestiging winkelketen
Begin 2018 wordt in de Gelrestaat, achter Motel One, begonnen met de bouw van de hoofdvestiging 
van een winkelketen. Het gebouw biedt ruimte aan kantoren, ateliers en een winkel op de begane 
grond. 

Activiteit 4.2.4 Verkenning herinrichting ‘Europapleintje Oost’
Het pleintje dat tussen de Rooseveltlaan en de Kennedylaan aan de Europaboulevard ligt, willen 
we vergroenen. We gaan onderzoeken of we het zo kunnen inrichten dat het bijdraagt aan de 
regenbestendigheid van de buurt. Ook valt te denken aan de plaatsing van een kunstwerk.

Maatregel 4.3 Ontwikkeling RAI

De RAI werkt aan een visie en strategie voor de 
toekomst: de organisatie streeft naar uitbreiding 
om internationale beurzen onderdak te kunnen 
blijven bieden, maar wil daarnaast een functie 
vervullen voor de buurt. De gemeente wil graag 
met de RAI optrekken om deze visie vorm te 
geven. 

Activiteit 4.3.1 De RAI voor de buurt 
RAI Amsterdam verkent de mogelijkheden om 
voorzieningen aan te brengen in de plint van haar 
gebouwen, zodat het RAI-terrein deel wordt van 
de wijk. De plannen worden in co-creatie met de 
buurt uitgewerkt.



Maatregel 4.4 
Kwaliteitsverbetering Martin 
Luther Kingpark

De nieuwe woonwijk Amstelkwartier en mogelijke 
woningbouw op de Fordlocatie (zie prioriteit 
2) leiden tot een bevolkingsgroei rondom het 
Martin Luther Kingpark. De verwachting is dat het 
park daardoor intensiever gebruikt zal worden. 
Ter voorbereiding daarop gaan we enkele 
verbeteringen aanbrengen.

Activiteit 4.4.1 Ondersteuning bij initiatief voor 
ontmoetingsplek in het Martin Luther Kingpark
Een aantal bewoners van de Rivierenbuurt die 
moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt 
heeft het initiatief genomen om in het park een 
ontmoetingsplek te creëren, in de vorm van een 
koffietentje met toilet. De groep wil daarnaast 
helpen het park schoon te houden en een EHBO-
post opzetten. Wij gaan dit initiatief ondersteunen.

Activiteit 4.4.2 Vervolg opknapbeurt Martin Luther Kingpark
Jaarlijks strijkt de Parade in het park neer, een cultureel festival dat bijdraagt aan de levendigheid van 
de buurt, maar dat ook schade aanricht aan het park. In 2017 zijn diverse maatregelen getroffen om 
het park in goede staat te brengen en te houden. Zo is inmiddels de regenbestendigheid verbeterd. 
neerstrijktIn 2018 zetten we in samenspraak met de buurt de opknapactie voort. 

Maatregel 4.5 Overlast schooljeugd Veluwebuurt terugdringen

Samenwerking tussen scholen, ondernemers, politie en gemeente is essentieel om de overlast van 
schooljeugd in de Veluwebuurt effectief aan te pakken. Sinds 2016 nemen alle partijen deel aan een 
traject dat is gericht op het veiliger maken van de omgeving van het winkelgebied. Dit zal uiteindelijk 
uitmonden in een Keurmerk Veilig Ondernemen. Gezamenlijke maatregelen om jeugdoverlast terug 
te dringen vormen onderdeel van dit traject. De straatcoaches blijven actief. 

Activiteit 4.5.1 Samenwerking scholen, ondernemers, politie en gemeente voortzetten en 
stimuleren
Het traject om een ondernemingsvereniging op te richten en een KVO te behalen wordt voortgezet. 
Daarnaast stimuleren wij onderwijsinstellingen en ondernemers op andere manieren samen te werken.

Activiteit 4.5.2 Inzet straatcoaches 
Op verschillende tijdstippen en locaties, waaronder de Veluwebuurt, schakelen we straatcoaches in. 
Daarmee beginnen we al bij aanvang van het nieuwe schooljaar: door direct op te treden, willen we 
voorkomen dat ongewenst gedrag inslijt. Indien nodig worden de coaches vaker ingezet.
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Maatregel 4.6 Programma Rainproof combineren met aanpassingen 
in de openbare ruimte

De gevolgen van de toenemende neerslag zijn in de Rivierenbuurt duidelijk zichtbaar: straten en 
kelders komen steeds vaker blank te staan. De buurt is dan ook aangewezen als prioriteitsgebied 
binnen het door Waternet geïnitieerde programma Rainproof, opgezet om de stad toe te rusten op 
het veranderende klimaat en de daarmee gepaard gaande zware regenbuien. De fysieke ingrepen 
die onderdeel zijn van dit programma, bieden de kans om ook andere zaken aan te pakken, zoals de 
aanleg van nieuwe of verbetering van bestaande speelplekken en het toegankelijker maken van de 
openbare ruimte voor mensen met een fysieke beperking.

Activiteit 4.6.1 Wensen van bewoners ter verbetering van de openbare ruimte uitvoeren 
Wij nodigen bewoners uit om ideeën in te dienen en initiatieven te ontplooien ter verbetering van 
de openbare ruimte. Vervolgens gaan we kijken hoe we de uitvoering van hun wensen kunnen 
combineren met de werkzaamheden vanuit het programma Rainproof.

Activiteit 4.6.2 Vergroening van het President Kennedyplantsoen 
Verschillende omwonenden van het President Kennedyplantsoen vinden dat het pleintje toe is aan 
een opknapbeurt. Er is een flink aantal reparaties nodig om het straatmeubilair, de afwatering, 
de bestrating en het groen weer in goede staat te krijgen. Bewoners willen ook zelf aan de slag, 
bijvoorbeeld door een deel van het plantsoen te beheren. We bekijken of hiervoor binnen het 
programma Rainproof financiering kan worden gevonden. 



Prioriteit 5  
Veilige Verkeersroutes

Meer fietsers en voetgangers, minder auto’s: het verkeer in Amsterdam is in de 
afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De stad is populair bij bezoekers, bewoners en 
bedrijven, wat zich vertaalt in toenemende drukte. Het aantal fietsers en voetgangers is 
flink gestegen. Ook maken meer mensen gebruik van het openbaar vervoer. Het aantal 
mensen dat de auto neemt, is juist gedaald.  
In Zuid vinden meer verkeersongevallen plaats dan in de rest van Amsterdam.  
Een van de factoren is het grote aantal scholen in dit gebied, waardoor er veel fietsende 
scholieren zijn. 
Verkeersveiligheid heeft voor dit stadsdeel dan ook een hoge prioriteit. In de afgelopen 
jaren zijn verschillende straten veiliger ingericht en specifieke knelpunten aangepakt.  

Ook voor 2018 staan acties gepland. De nadruk ligt daarbij op voorlichting, 
gedragsverandering en fysieke aanpassingen in de openbare ruimte.

Waaraan gaan we werken in 2018?

Maatregel 5.1 Voorlichting en educatie

In 2018 willen we samen met betrokken partijen meer veiligheid creëren door kennis en zelfinzicht bij 
de verkeersdeelnemers te vergroten. We richten ons vooral op kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals 
ouderen en scholieren. 



Activiteit 5.1.1 Opfriscursussen voor senioren
Rijinstructeurs geven cursussen aan ouderen om hun kennis over de verkeersregels op te frissen. 
Na afloop van de cursus, die bestaat uit theorielessen en praktijkles in de eigen auto, krijgen de 
deelnemers een persoonlijk advies. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol.

Activiteit 5.1.2 Dodehoeklessen voor scholieren
Op initiatief van de belangenorganisatie Transport Logistiek Nederland en stadsdeel Zuid worden 
er dodehoeklessen gegeven aan leerlingen van basisscholen. Chauffeurs komen met hun vracht- of 
vuilniswagen langs om reële verkeerssituaties na te bootsen. 

Maatregel 5.2 Herinrichting stadsstraten 

Om de verkeersveiligheid te bevorderen en meer ruimte te scheppen voor voetgangers, fietsers en 
verblijf, krijgen in 2018 de stadsstraten Ferdinand Bolstraat (het zuidelijke deel) en Van Woustraat een 
nieuwe inrichting.

Activiteit 5.2.1 Herinrichting zuidelijk gedeelte 
Ferdinand Bolstraat
Het deel van de Ferdinand Bolstraat tussen de 
Van Ostadestraat en de Lutmastraat, inclusief het 
Cornelis Troostplein, wordt opnieuw ingericht om 
de verkeersveiligheid te verhogen. Oorspronkelijk 
was dit een project van stadsdeel Zuid, maar 
onlangs is de herinrichting van dit gebied 
toegevoegd aan het stedelijke project Rode Loper. 
Ook zorgen we ervoor dat tram 12 minder 
belemmeringen ondervindt van in- en uit 
parkerende auto’s en van laad- en losverkeer. 
Daarnaast krijgt het gebied een nieuw frisse 
aanblik. 
In 2017 is er een nota van uitgangspunten 
opgesteld. De wensen en ideeën die bewoners en 
ondernemers uit de straat tijdens een bijeenkomst 
hebben aangedragen, zijn hierin verwerkt.  
Begin 2018 ligt er een definitief ontwerp, in 2018 
werken we aan voorbereiding en aanbesteding, en 
de uitvoering begint in de loop van 2019.

Activiteit 5.2.2 Herinrichting Van Woustraat 
Op 9 november heeft de gemeenteraad bij de beraadslaging over de Willibrordusgarage een 
amendement aangenomen over het autoluw maken van het noordelijk deel van de Van Woustraat 
tussen de Ceintuurbaan en de Stadhouderskade. De exacte gevolgen van dit besluit zijn nog niet 
helemaal duidelijk en mogelijk dient voor de herinrichting van dit deel van de Van Woustraat. een 
nieuw ontwerp- en participatietraject te worden doorlopen. De daadwerkelijke herinrichting zal naar 
verwachting in 2019 kunnen starten.
Op 21 november is het definitieve ontwerp voor de Van Woustraat tussen de Ceintuurbaan en de 
Tolstraat vastgesteld. De werkzaamheden zullen in 2018 starten. Dit deel van de Van Woustraat krijgt 
dan een nieuwe, veiligere inrichting. Er worden er ca. vijftig autoparkeerplaatsen opgeheven om 
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meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers. De trottoirs worden breder en er komen rode 
fietsstroken met een breedte van twee meter. De werkzaamheden worden gecombineerd met de 
vernieuwing van het riool, de trambaan en de gas- en elektraleidingen. 
De ondernemers zijn nauw betrokken bij de fasering en uitvoering van de werkzaamheden, en 
er is een BLVC-plan opgesteld waarin afspraken over bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en 
communicatie zijn vastgelegd. 
Het deel van de Van Woustraat tussen de Tolstraat en de Jozef Israëlskade wordt in 2020 heringericht. 
Ook hier worden diverse kabels en leidingen vervangen (riolering, waterleiding, gas, elektra). In 2018 
gaat een participatietraject van start met buurtbewoners, ondernemers en overige betrokkenen. 
Het traject zal uitmonden in een nota van uitgangspunten voor de herinrichting van de straat. 
Het nevendoel van dit participatietraject is het met elkaar in contact brengen van bewoners en 
ondernemers in de wijk, en daarmee het versterken van de sociale cohesie. 

Maatregel 5.3 Uitvoering en onderzoek veiligheidsmaatregelen

Net als in voorgaande jaren voeren we in 2018 fysieke aanpassingen door om het verkeer veiliger te 
maken. Te denken valt onder meer aan de aanleg van verkeersdrempels. Als er uit de buurt signalen 
komen over onveilige situaties in het verkeer, inspecteren we de betreffende locatie en zoeken we 
naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren.  
Naar aanleiding van diverse meldingen over hinder door maaltijdbezorgers gaan we ook daarvoor op 
zoek naar een oplossing. 

Activiteit 5.3.1 Snelheidsremmende maatregelen Maasstraat
In de Maasstraat worden drie verkeersdrempels aangebracht om de snelheid van het autoverkeer af 
te remmen en daarmee de veiligheid voor fietsers en overstekende voetgangers te vergroten.

Activiteit 5.3.2 Overzichtelijker en veiliger kruispunt Van Woustraat-Lutmastraat
Om het kruispunt van de Van Woustraat met de Lutmastraat overzichtelijker en veiliger te maken, 
passen we de wegmarkeringen aan. Er worden onder andere duidelijkere zebrapaden en fietspaden 
aangebracht. 

Activiteit 5.3.3 Onderzoek verkeersveiligheid naar aanleiding van meldingen uit de buurt
Naar aanleiding van meldingen door bewoners of andere betrokkenen over onveilige situaties gaan 
we op verschillende locaties bekijken of er maatregelen kunnen worden getroffen. De locaties die 
voor 2018 op de planning staan zijn:
�� Kruispunt Rijnstraat-Uiterwaardenstraat;
�� Oversteekplaats Ceintuurbaan-Hemonystraat;
�� Kruispunt Stadhouderskade-Hemonystraat.

Activiteit 5.3.4 Overlast maaltijdbezorgdiensten beperken 
We gaan afspraken maken met eigenaren van maaltijdbezorgdiensten, om overlast en onveilige 
verkeerssituaties door bezorgscooters en -fietsen aan te pakken. Daarnaast kijken we of er 
aanpassingen mogelijk zijn in de openbare ruimte bij de bedrijfspanden.
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Colofon

Gebiedsplan 2018 De Pijp/Rivierenbuurt
Vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid op 20 december 2017.
 
Met dank aan alle betrokken bewoners, ondernemers en partner in De Pijp en de Rivierenbuurt.


