Beeld: Crossroads Amsterdam

Sloterdijk

Stoer, groen en stedelijk
Het voormalige werkgebied Sloterdijk wordt de komende jaren door middel van transformatie,
herontwikkeling en nieuwbouw omgevormd tot stedelijke, innovatieve woon- werkwijk. Bestaand
vastgoed is of wordt getransformeerd en er worden duizenden nieuwe woningen toegevoegd, naast
veel ‘Bretten-groen’ en gezamenlijke voorzieningen. Zo ontstaat hier een nieuw stuk bruisende stad.
Hier kruisen kinderwagen, aktetas, skateboard en rolkoffer elkaar. Sommige delen van het gebied
bevinden zich nog in de planfase, andere zijn al volop in ontwikkeling. Een groot deel van de plannen
wordt gemaakt in co-creatie of andere vormen van participatie met nieuwe en bestaande gebouw
eigenaren in de wijk. Er is hier ruimte om te pionieren. Hoewel de ontwikkeling van Haven-Stad (de
grotere gebiedsontwikkeling) een scope heeft van meer dan 25 jaar, kijken we voor dit verhaal vooral
naar de ontwikkelingen voor de komende 5-10 jaar en naar Sloterdijk zelf.
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Westelijk
Havengebied

Wonen-werken-maken in een stedelijke mix
In het nieuwe Sloterdijk wordt de oude monocultuur
helemaal doorbroken. Hier is de gemeente al mee
gestart. Verblijven, werken, produceren, ontspannen
en ondernemen kan op allerlei plekken in het nieuwe
Sloterdijk, in allerlei (multi-use) gebouwen en in
allerlei combinaties. Elke buurt in de wijk heeft z’n
eigen karakteristieken en accenten, van ontspannen
tot heel grootstedelijk, van maken-produceren tot
wonen-ontspannen. Maar er zijn ook veel functies en
voorzieningen die de Sloterdijkers met elkaar delen,
of die overal in het gebied een plek krijgen. Denk aan
groene parken en ontmoetingsplekken, co-workspaces

Haven-Stad

op allerlei plekken, nieuwe en bestaande (vak)scholen,
hotels, nieuwe parkeer- en mobiliteitsoplossingen,
sportfaciliteiten, uitgaans- en horecagelegenheden.
Spaarnwoude
Ook cultuur krijgt een eigen programma en ‘kleur’ in
Sloterdijk. Het is de mix van wonen-werken-verblijven
die het nieuwe Sloterdijk interessant maakt voor een
breed publiek: reizigers en studenten, carrièremakers,
senioren en gezinnen, ondernemers, makers, co- en
thuiswerkers.

Houthavens

Sloterdijk
Geuzenveld

Bos en
Lommer

Staatsliedenbuurt

Jordaan
De Baarsjes

Oud-West

(beeld: Spring Real Estate)

Sloterdijk is het hele gebied rondom Station Sloterdijk; de ‘optelsom’ van de bestuurlijke deelgebieden Sloterdijk I, Sloterdijk II en Sloterdijk Centrum.

Getransformeerd Coengebouw,
weer helemaal state of the art

Nieuwe maakindustrie in
Sloterdijk 1

Sloterdijk maakt de connectie
Waar het voormalige bedrijvengebied puur een werkgebied was en dus vooral een entree- en doorgangs
gebied voor omwonenden, reizigers en bezoekers, is
het nieuwe Sloterdijk straks een volwaardig stuk werkende wereldstad, waar van alles te doen, te beleven
en te ondernemen valt. Daarmee vormt Sloterdijk het
verbindende, tot nu toe ‘ontbrekende puzzelstuk’ in
het pallet van de omliggende stadswijken: GeuzenveldSlotermeer, Houthavens, de Spaarndammerbuurt, het
Westerpark-gebied. Het nieuwe Sloterdijk maakt de
stad compleet met nieuwe routes, bestemmingen en
ontmoetingsplekken. Sloterdijk vormt tevens het startpunt voor het te ontwikkelen Haven-Stad aan het IJ.

De oude weg naar Haarlem, de N200, verandert van
een snelverkeerroute in een stadsboulevard met nieuwe,
veilige oversteekplaatsen van Geuzenveld-Slotermeer
(o.a. de Tuinen van West) naar Sloterdijk en vice versa.
Meer (groene) routes zorgen in Sloterdijk zelf ook voor
betere verbindingen en aansluiting op de omliggende
buurten. De sterke punten van Sloterdijk blijven ondertussen gewoon van kracht, natuurlijk. Zo ligt Sloterdijk
heel strategisch aan de A10 en de A5 en vormt station
Sloterdijk met zijn (internationale) treinen, bussen,
trams en metro een geweldig vervoersknooppunt voor
de stad – en voor de Sloterdijkers. Aan alle kanten is
Sloterdijk dus goed verbonden.

Café Bret: groene ontmoetingsplek in hartje Sloterdijk
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De samenhang

Wat maakt Sloterdijk tot één geheel?

De afzonderlijke buurten/gebieden in Sloterdijk hebben geen harde grenzen.
Ze lopen in elkaar over, delen voorzieningen en ontmoetingsplekken en zijn
verbonden met paden, routes, onderdoorgangen en viaducten. Daardoor
zijn voorzieningen zoals sportcomplexen, scholen, parken, winkels en
uitgaansgelegenheden in de verschillende buurten voor iedereen beschikbaar
en bereikbaar. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die ‘Sloterdijk-breed’
gedeeld worden?

Wonen aan het groene Barajaspark

De Brettenzone loopt van Haarlemmerpoort tot Spaarnwoude

Mobiliteit
Nieuwe ondernemers in het Boulderlab in Sloterdijk 1

Mobiliteit in alle soorten en maten met station
Sloterdijk als belangrijkste knooppunt
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Sloterdijk is en blijft een belangrijk
knooppunt voor reizigers en producten,
zowel de stad in als de stad uit, met
station Sloterdijk als spin in het OV-web
(nu al + 50.000 reizigers per dag en veel
faciliteiten). Het fiets- en wandelpadenplan
in Sloterdijk wordt de komende jaren
sterk uitgebreid om groene gebieden en
buurten in Sloterdijk onderling goed te
verbinden en beter toegankelijk te maken
vanuit omliggende buurten. Sloterdijk ligt
bovendien heel strategisch aan A5 en A10
en heeft uitstekende verbindingen – via
de nieuwe N200, de Transformatorweg
en de nieuwe tunnel bij Houthavens –

In de woonbuurten van Sloterdijk is
ruimte voor basis- en middelbare scholen,
de werkbuurten zijn heel geschikt voor
vakopleidingen, zoals het bestaande Houten Meubileringscollege in Stationsbuurt
Zuid en het grote Mediacollege in
Stationsbuurt Noord. In deze twee buurten
is ook veel ruimte voor innovatieve
ondernemingen en start-ups op het gebied
van maken, produceren en dienstverlening.
De nieuwe generatie makers en
producenten krijgt hier alle ruimte.

Duurzaamheid
en circulariteit
In Sloterdijk wordt het oude zo veel mogelijk
hergebruikt. Het gebied is inmiddels rijk aan
iconen op dat vlak, kijk naar omgevormde
kantoorgiganten zoals Coen en Spark
(inmiddels state of the art multi-use kantoorgebouwen), of het tot uitgaanscentrum
getransformeerde Ven-gebouw. Een mooi
voorbeeld van circulariteit is het voormalige
luchtvaartmuseum Aviodome, dat herbouwd
is aan het einde van het Rhônepark en daar
nu dienstdoet als vergader- en congrescentrum Amsterdome. Bij de ontwikkeling
wordt er gezocht naar duurzame oplossingen. Het gebruikmaken van restwarmte van
een data-centrum voor de verwarming van
de huizen of het bedenken van slimme
mobiliteitsoplossingen.

Bits of Bretten –
De Brettenzone
als groene draad
De stedenbouwkundige Cornelis van
Eesteren heeft de Brettenzone als
groene long ontworpen voor westelijk
Amsterdam. Waar het bedrijvenpark
Sloterdijk de afgelopen decennia vooral
een onderbreking vormde in de groene
zone van Haarlemmerpoort (Westerpark)
tot recreatiepark Spaarnwoude, is
groen nu weer een belangrijke leidraad
in de ontwikkeling van het nieuwe
Sloterdijk. Met nieuwe groene plekken
– horizontaal, verticaal en op hoogte
– en de opwaardering van bestaande
groenstroken tot volwaardige parken
wordt een kralenketting van groene
stepping stones gemaakt (‘Bits of
Bretten’), met allerlei routes van groen
naar groen. De Brettenbuurt ligt middenin
de Brettenzone en wordt in de nieuwe
plannen opgevat als een uitgestrekt
groen landschapspark, waarin gewoond
(en gewerkt) en gerecreëerd kan
worden. Zo wordt het groen van de
Brettenzone – in een stadse setting –
zo veel mogelijk met Sloterdijk verweven
en vice versa.

Sloterdijk:
‘Bits of Bretten’

B R E T T E N
Slotermeer

Z O N E
Bos en Lommer

Westerpark

Haarlemmerpoort

Het oude ‘bedrijvenhart’ van Sloterdijk
blijft kloppen, maar krijgt een make-over
met nieuwe (vooral getransformeerde)
multi-use woon- en kantoorgebouwen,
daarnaast wordt er ook extra ruimte en
kansen voor nieuwe (duurzaam producerende) makers en producenten,
ambachten en vakmensen gecreëerd. Zo
wordt een nieuw gebied ontwikkeld waar
wonen en werken samenkomen.

Leren en innoveren

Halfweg

Werken, wonen,
ondernemen en
produceren

Het groen binnenterrein van Ven (De Leisure zone)

HET NIEUWE SLOTERDIJK

5

Woongebouw Amsterdam Vertical

Het Sloterdijk Programma
Wat zijn de belangrijkste ingrediënten?

(beeld: Eigen Haard)

Wonen: meer dan 10.000 Woningen
Er is in de stad veel behoefte aan woonruimte: in Sloterdijk is er voldoende ruimte.
Er zijn inmiddels in Stationsbuurt Zuid al meer dan 500 woningen opgeleverd en er
komen er naar verwachting nog meer dan 1500 bij de komende 5-10 jaar. In Sloterdijk
1 Zuid worden vanaf 2020 ook nog eens 4700 woningen gebouwd. Dit gebeurt zowel
door transformatie als door nieuwbouw. Op de langere termijn, met de ontwikkeling
van Haven-Stad kunnen dit er op termijn meer dan 10.000 worden. In grote lijnen zijn

Nieuwe woningen in Centrum

er drie woonsferen te vinden in Sloterdijk:
• Kosmopolitisch wonen in het centrumgebied, bij het station.
• Groenstedelijk wonen in de Brettenbuurt.
• Wonen in een nieuwe, stadse woon-werkwijk aan het park: Sloterdijk 1.

Ondernemen, maken, werken

Gebouw Crossroads Centrum

Werken of studeren met je laptop en een paar boeken kan je in het nieuwe Sloterdijk natuurlijk
Ronald Tilleman (fotograaf)
en EDGE Technologies

overal: op het station, in de grote kantoren met hun co-werkplekken, op de terrassen, in de
parken. Maar er is in Sloterdijk ook veel ruimte voor andere (nieuwe vormen van) bedrijvigheid
en ondernemerschap:
• Kleine en grote bedrijfsruimtes voor allerlei makers, bedenkers en nieuwe ambachten aan het
Rhônepark, tussen het station en Amsterdome.
• (Flex)plekken, corporate offices en cowork-spaces in getranformeerde multi-use
kantoorgebouwen met veel voorzieningen, met name in het centrumgebied.
• Maken, wonen en ondernemen (aan huis) in de nieuwe woon en werkbuurt Sloterdijk 1.

Kantoorgebied Centrum

• Doelgroepen: Er is in Sloterdijk ruimte voor alle doelgroepen via woningen in de vrije sector
(koop/huur), sociale huur, middeldure huur, studentenwoningen, zelfbouwgroepen, expats etc.

Ontmoeten, verblijven, ontspannen
Met de Brettenzone als ‘groene leidraad’ wordt Sloterdijk ook meer dan nu een
vitale stadswijk met veel groen en stadse voorzieningen. Wat er al is of nog komt

Maakindustrie Rhônepark

op voorzieningengebied:
• Ruimte om te sporten en te recreëren in het Rhônepark of in sportvoorzieningen
in de buitenlucht (padel). Dit naast het al aanwezige sportcomplex Spieringhorn.
•V
 ergaderen, studeren en workshoppen, onder meer in De Leisure zone waar
onder andere Ven en Aristo, Amsterdome, hotels, multi-use kantoorgebouwen
en horeca-gelegenheden zijn gevestigd.
•H
 otels en shortstay-appartementen voor toeristen, zakenmensen op door- of
zakenreis; Sloterdijk telt inmiddels al meer dan 1500 hotelkamers.
•U
 itgaan: Sloterdijk heeft een eigen uitgaansprogramma, met o.a. een casino en

Entertainment in De Leisure zone

een aantal internationale restaurants in De Leisure zone (reeds gerealiseerd), the
Box, en nieuwe, kleinere horeca op allerlei plekken in de wijk.
•V
 eel groen: postzegelparken, tuinen, plantsoenen en brede lanen om te
wandelen, fietsen, lunchen.
• In de nabije toekomst gaan er ook culturele activiteiten geprogrammeerd
worden naast sport en spel. Voorbeeld is de opening van het kunstwerk Mirror
Mirror en de tijdelijke culturele programmering in het Rhônepark
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Amsterdome in de
Rhôneparkbuurt
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De buurten
van Sloterdijk

Stationsbuurt noord
Kantoorgebied

De leisure zone
Uitgaansgebied

Sloterdijk 1 noord
Werkgebied (produceren)

Sloterdijk West

Sloterdijk
Brettenzone

Rhôneparkbuurt

Nieuwe ambachten - produceren - werken

Brettenbuurt
Wonen in het groen
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Station

+50.000 reizigers per dag

Stationsbuurt zuid
Wonen, hotels

Sloterdijk 1 zuid

Wonen en werken volledig gemengd

Het oude dorp Sloterdijk

Historisch hart van Sloterdijk
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Ruimte voor bestaaande en nieuwe maakbedrijven
in de Rhôneparkbuurt, zoals staalproducent OVEC

Urban Lodge Hotel Centrum

Stationsbuurt zuid

De groenstrook langs de Rhôneparkbuurt wordt
heringericht tot levendig stadspark

The Box, uitgaan aan het Rhônepark

Rhôneparkbuurt

De Rhôneparkbuurt is van oudsher
een bedrijvig gebied. De belangrijkste
ambitie is het versterken van het
economisch klimaat door intensivering
en verlevendiging van het gebied. Het
karakter van de wijk verandert van nogal
introvert naar meer open, innovatief
en toekomstgericht. De komende
tien jaar wordt de buurt in co-creatie
met de bestaande gebouweigenaren
en nieuwkomers omgevormd tot
een levendige, gemengde werk- en
voorzieningenbuurt. In getransformeerde
en aantrekkelijk vormgegeven gebouwen
wordt naast de bestaande bedrijvigheid
(meer) ruimte gemaakt voor creatieve en
ambachtelijke (maak)industrie, werk- en
horecafuncties in een passende stedelijke
uitstraling.
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Het Rhônepark zelf wordt heringericht tot
een prettig verblijfs- en ontmoetingspark
waar iedereen tussen de middag kan
genieten van cultuur/activiteiten en
eten-drinken in de buitenlucht. Er worden
mogelijk verbindingen gemaakt (bruggen
of tunnels) met de groene woonbuurten
– de Brettenbuurt – aan de andere kant
van het spoor, zodat er meer interactie
en uitwisseling ontstaat met de andere
buurten in Sloterdijk en (vooral door de
nieuwe verbindingen over de N200) met
Geuzenveld-Slotermeer.
De nabijheid van Ringweg A10 en station
Sloterdijk is een pre voor de nieuwe
ondernemers in de nieuwe Rhônebuurt,
evenals het herbouwde Aviodôme
aan het westelijke einde van de zone,

dat nu dienstdoet als congres- en
vergadercentrum Amsterdome. In het
co-creatieproces met de
gebouweigenaren wordt veel aandacht
besteed aan onderlinge verbanden
en samendoen. De introductie van
gezamenlijke digitale platforms als
Chainels en Transform City gaan dit
ondersteunen. Denk aan het maken van
gezamenlijke parkeervoorzieningen, aan
gezamenlijke mobiliteitsoplossingen zoals
leenfietsen en leenauto’s, aan circulariteit
en flexibel, toekomstbestendig bouwen.

In het centrumgebied is de verandering van Sloterdijk van
werkgebied naar nieuwe, moderne metropool het meest
zichtbaar. Rondom station Sloterdijk en het vernieuwde Orlyplein
zijn al veel oude kantoorkolossen ge-restyled tot moderne multiuse kantoorgebouwen met nieuwe ondernemers en veel (eigen)
voorzieningen zoals cafés, restaurants en co-werkplekken. Door
middel van transformatie en nieuwbouw heeft het zuidelijke
centrumgebied inmiddels een hotelcapaciteit gekregen van
meer dan 1500 kamers.
Er komt een hoogstedelijk woonprogramma met studio’s
appartementen en penthouses in spectaculaire gebouwen
zoals Vertical en Crossroads. Ook de kleine kantoorgebouwen
aan de Barajasweg zijn omgevormd tot woonstudio’s. Met de
Brettenzone als groene ontwerpleidraad wordt er in deze nieuwe
woon-, werk- en stationsbuurt tegelijkertijd zo veel mogelijk
ruimte gegeven aan groen: langs straten en boulevards, in
parkjes en binnentuinen, aan gevels, op dakterrassen.
Het gebied Centrum-Zuid wordt met zijn hoge woon- en
kantoortorens, en het station in het hart van het gebied, het
meest ‘zoemende’ stuk Sloterdijk. Het station zorgt met zijn
imposante ‘spaghetti’ van fiets-, wandel- en OV-routes voor
een voortdurend komen en gaan van mensen. Voorzieningen
– cafés, padelbanen, een klimhal en in de toekomst ook
speelplaatsen – zorgen voor ontspanning, vermaak en
ontmoeting in het centrumgebied. Op de begane grond van
de nieuwe woongebouwen wordt ruimte gecreëerd voor
grootstedelijke voorzieningen zoals buurtsupers of andere
detailhandel, dienstverleners, koffiebarretjes, co-werkplekken en
kinderdagverblijven. Door met name in de hoogte te bouwen
wordt het centrumgebied qua beleving vooral een moderne
wereldstad anno nu, met veel groen op, aan en tussen de
gebouwen.

Grote kantoorkolossen zijn of worden getransformeerd en vernieuwd

Stationsbuurt noord

Het noordelijke deel van het
centrumgebied is de ‘kantoorzone’
van het centrumgebied. De
bestaande mastodonten – zoals het
Milleniumgebouw, Coen en Spark – zijn
of worden herontwikkeld tot moderne,
grootstedelijke kantoorgebouwen met
allerlei eigen en gedeelde voorzieningen
(parkeren, restaurants, co-workspaces).
Hier is ook ruimte voor de (hoofd)
kantoren van grote merken en corporates.
Tussen de gebouwen worden plantsoenen
en parkjes aangelegd waar het tussen
de middag goed toeven is voor de
werkende mens.
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Ruimte voor combinaties van woon-werk-leren
in Sloterdijk 1

De leisure zone

De Leisure zone is het nieuwste,
internationale uitgaans- en
ontmoetingscentrum van Amsterdam.
De glazen kantoorkolos Ven veranderde
hier in een glanzend uitgaans- en
congrescentrum met een chic hotel,
een groot Holland Casino en diverse,
internationale restaurants. De Leisure
zon ligt pal naast het station en heeft
daarnaast een eigen parkeergarage
onder het Ven-gebouw.

omgevormd tot een stoere woonwerkwijk voorzien van flinke, stevige
bouwblokken. Het beoogde grid bestaat
uit diverse woon- en werkblokken die
samen een buurt vormen. Zo ontstaat
een ultieme stadswijk waar woningen en
appartementen verweven en gemengd
zijn met ateliers, ambachtelijke bedrijven,
nieuwe kleinschalige maakindustrie,
showrooms en stadsverzorgende
bedrijven. Ook voor horeca en scholen
is ruimte. In samenwerking met het
Mediacollege bieden we ruimte voor
media-gerelateerde kleinschalige
productiebedrijven.

Floating Gardens van Synchroon in Amsterdam Sloterdijk

Brettenbuurt

De Amsterdamse Brettenzone is het meest voel- en beleefbaar in
het groene, parkachtige gebied langs de Haarlemmertrekvaart;
de brettenbuurt van Sloterdijk. Hier ademt de stad vooral veel
groen en ruimte om te spelen, een boek te lezen, van de zon
te genieten. Langs de Naritaweg - nu al een mooie, groene
bomenlaan - komen compacte woongebouwen, tot 5-6 lagen
hoog, veelal rond groene binnentuinen. Door het hele gebied
heen komen wandel- en fietsroutes van groen naar groen en
langs de Arandaweg komt een aantrekkelijke, groene loper.
Het parkeren wordt zo veel mogelijk ondergronds weggewerkt.
De Brettenzone strekt zich kilometers ver zich uit tussen het
Westerpark aan de oostzijde via de sportparken van Spieringhorn
naar het Brettenpark bij Halfweg aan de westzijde van
Sloterdijk. Vanuit het centrum van Amsterdam kun je dus straks
helemaal door het groen fietsen of wandelen naar Halfweg en
recreatiegebied Spaarnwoude.
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Waar de N200 altijd een grijze barrière vormde tussen de
Haarlemmertrekvaartzone en Geuzenveld-Sloterdijk, wordt deze
snelverkeersweg nu getransformeerd naar groene (langzaam
verkeer) stadsboulevard met meer verbindingen over en via de
weg naar Geuzenveld-Slotermeer en Sloterdijk. Bewoners van
de Brettenbuurt kunnen straks dus ook gemakkelijk oversteken
naar de groene woonbuurten en winkels van GeuzenveldSlotermeer en het nieuwe recreatiegebied Tuinen van West.
Over en onder het spoor door - aan de noordkant van de
groene Haarlemmertrekvaartzone - worden ook verbindingen
gemaakt met het Rhônepark en de Rhôneparkbuurt met
zijn bedrijvigheid, voorzieningen en uitgaansgelegenheden.
Bewoners van de Brettenbuurt wonen straks dus eerst en
vooral in het groen, maar zijn wel op allerlei manieren verbonden
met de stad, het stedelijke leven en de andere buurten in
Sloterdijk.

Sloterdijk 1 zuid

Voordat de monocultuur zijn intrede deed
en steden werden verkaveld in gedeelten
om te wonen en gedeelten om te
werken en produceren, was de stad een
verzameling van bedrijvigheid:
Bakkers, cafe’s, bedrijven, woningen,
ateliers, terrassen en winkels boden
een afwisselend decor. De levendigheid

die daardoor ontstond in wijken als de
Spaarndammerbuurt, is wat veel mensen
nog steeds zoeken in een stad.
Met dat beeld voor ogen wordt er
gewerkt aan plannen voor Sloterdijk 1
Zuid. Dit deel van het gebied Sloterdijk
wordt in co-creatie met huidige eigenaren

Net als in de Rhoneparkbuurt wordt in
Sloterdijk 1 Zuid de groene strook langs
het spoor omgevormd tot een plek die
uitnodigt voor sport en beweging en
is met onderdoorgangen verbonden
met het Westerpark en de omgeving
van de Westergasfabriek. De brede
Transformatorweg die het gehele
gebied Sloterdijk 1 doorsnijdt, wordt
herontwikkeld een groene stadsboulevard
met veel bomen en een groene
middenstrook en waterpartij. Zo steek
je straks over naar de noordkant van de
buurt die, op een nog wat later moment,
dezelfde verandering zal ondergaan.
HET NIEUWE SLOTERDIJK
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Uitgangspunten voor
het nieuwe Sloterdijk
Leefbaarheid, bewust leven en menselijke maat
In een gebied waar grote bedrijvenkolossen ooit de toon van de muziek bepaalden, is het
toevoegen van levendigheid, leefbaarheid en menselijke maat één van de belangrijkste
ingrepen om uit te groeien tot volwaardig, gevarieerd stuk stad. Er is dus veel aandacht voor
sporten en bewegen, contact met groen en natuur, kunst & cultuur en het stimuleren van
ontmoetingen en gezelligheid op allerlei plekken in het gebied.

De tijd vooruit, oog op de toekomst
Garavieerde stukken stad met een interssante mix van wonen, werken en verblijven zijn sterker
en flexibeler dan ‘mono-wijken’ met alleen woningen of bedrijven. Door in transformatie- en
nieuwbouwplannen rekening te houden met toekomstig hergebruik en circulariteit, kunnen
gebouwen ook afzonderlijk met de tijd mee bewegen, zonder verspilling. Door ruimte te bieden
aan innovatieve nieuwe ondernemingen op het gebied van maken, produceren en vervoeren
krijg Sloterdijk een eigen, innovatief en ‘bezig’ karakter.

Samen delen, samen maken
Sloterdijk wordt in nauwe samenspraak met bestaande gebouw-eigenaren, nieuwe
ondernemers en innovatieve stadmakers ontwikkeld. Gezamenlijk overleg en samen ontwikkelen
leidt tot sterke plannen met een breed draagvlak en de mogelijkheid om – waar mogelijk –
samen kansen te benutten, voorzieningen te delen. Denk aan bijvoorbeeld samen energie
opwekken, samen parkeerruimte delen, samen nieuwe mobilieitsoplossingen ontwikkelen en
speelvoorzieningen aanleggen.

Ontmoeten en verbinden
In Sloterdijk komen allerlei werelden en mensen bij elkaar: reizigers en zakenmensen,
carrièremakers en studenten, forenzen, bewoners, makers, vervoerders. Ook voor mensen
uit de omliggende wijken – Geuzenveld, Slotermeer, Houthavens, Spaarndammerbuurt –
is Sloterdijk niet langer een doorgaangsgebied maar een nieuw compleet stuk stad met
allerlei bestemmingen om af te spreken, uit te gaan naar toe te gaan. Van sportfaciliteiten
en restaurants tot congres- en opleidingscentra, showrooms en experience centers,
uitgaansgelegenheden en groene parken.

Cultuur als aanjager & verbinder
Kunst & cultuur zijn belangrijk voor de verbinding van mensen; met elkaar en met het gebied.
Aan de cultuurtafel van Sloterdijk worden in samenspraak met creatieven, kunstenaars,
ondernemers en beleidsmakers nieuwe plannen gemaakt voor het verlevendigen van onder
meer de openbare ruimte met kunst & events.
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De stad in Sloterdijk wordt
- eigenlijk net als vroeger weer een mix van van alles.
Wonen, werken, verblijven:
alles komt samen in een
nieuwe duurzame wijk.

Ondanks dat alle informatie in dit document (voor intern gebruik) met grote zorgvuldigheid is samengesteld
kunnen hier geen rechten worden ontleend. In dit document is gebruik gemaakt van beelden uit allerlei
bronnen. Auteursrechthebbenden kunnen contact opnemen met projectmanagementbureau Amsterdam.
Email: mailto:sloterdijk-centrum@amsterdam.nl
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