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Stedelijke Vitaliteit en Krachtwijken
Het onderzoek programma ‘De Stad –duurzaam vitaal’ van 
de Hogeschool van Amsterdam levert met haar afstudeer-
programma ‘Krachtwijken’ een bijdrage aan de kennis en 
inzichten over kwaliteits verbetering van krachtwijken in 
algemene zin en met deze publicatie over die van Amster-
dam Oost.
De aanwezigheid van krachtwijken in een stad kan 
beschouwd worden als een bewijs van een vitaliteit gebrek 
van die betreffende stad, immers indien de stad over 
voldoende vitaliteit zou beschikken zou het de middelen 
ter beschikking kunnen stellen voor het oplossen van de 
problemen die haar wijken tot krachtwijk maken. 

Vitale steden
De Vitale duurzame Stad is het resultaat van een langdurige 
proces van waardering van haar gebruikers. Die waardering 
komt voort uit de betekenis die zij aan de stad geven en tot 
hun identiteit beschouwen. Uiteindelijk geven gebruikers en 
private investeerders impulsen en inhoud aan het geheel 
van publieke en private bestemmingen. Dit is het resultaat 
van een continu -precair- evenwicht tussen private en 
collectieve kapitaal stromen. Het is een continu proces van 
langzame fysiek ruimtelijke transformatie, een transformatie 
die telkens opnieuw die fysieke sociale en economische 
waardering actualiseren. Een vitale stad is een stad die het 
vermogen heeft dat proces van binnen uit te faciliteren en 
op gang te houden, een zelf genererend sociaal econo-
misch vermogen. Alleen daarmee kan er een gewenste en 
duurzame ruimtelijke relatie ontstaan tussen aanbieders en 
gebruikers van de stad,die sociaal economische ontplooiing 
van de stad en de bewoners conditioneert. Dat continue 
proces van waarde actualisatie impliceert ook een grote 
waarde vrijheid, de vitale stad is niet per definitie een histo-
rische stad of een moderne stad. Het is de stad die vanuit 
participatie en deelname van alle partijen ontstaat, telkens 
opnieuw als een feniks.
Stedelijke vitaliteit vind zijn basis in een effectieve samen-
werking van het fysieke systeem van de stad, met die 
van het sociale en economische systeem van de stad. 
Het fysieke systeem van de stad het stedelijk “frame “ het 
geheel van straten, pleinen en parken, de structuur van het 
collectief stedelijk eigendom in juridisch zin. Het econo-
misch systeem, het stedelijke programma en de anchor 

points is het geheel Stedelijke Vitaliteit en Krachtwijken 
aan activiteiten en bestemmingen die in hoofdzaak dankzij 
private investeringen zijn gerealiseerd mede op basis van 
een effectieve samenhang met het sociale systeem van de 
stedelijke samenleving. Dat sociale systeem is het geheel 
van acties en handelingen die door bewoners, bezoekers, 
belanghebbende in het dagelijkse proces van hun individu-
ele en collectieve tijdruimte wordt ondernomen, hun route 
structuren en circuits.
Alle drie de componenten zijn wederzijds afhankelijk van 
elkaar en zullen ieder voor zich in hun kwaliteit worden 
belemmerd indien een of alle twee de andere componen-
ten in onvoldoende mate bijdragen aan die ontwikkeling. 
Resultaten uit ons ruimtelijke onderzoek toont aan dat het 
fysieke ruimtelijke systeem van een stad een randvoor-
waarde vormt voor de overige twee en daarmee voor een 
duurzame kwaliteit van de andere twee componenten.

Ruimtelijke opgave krachtwijken
Stedelijke vitaliteit bestaat dankzij een goede interactieve 
samenhang tussen fysiek ruimtelijke, sociale en economi-
sche kwaliteiten. Ruimtelijke samenhang, bereikbaarheid, 
hechting en toegankelijkheid van stedelijke gebieden, 
omliggende landschappen, wijken, buurten, bestemmingen 
en anchor points vormen daarin een essentiële voorwaarde. 
De stedelijk en landschappelijke ontwikkeling van de 
laatste decennia heeft door een proces van deregulering, 
onderlinge concurrentie en “polderen” op alle schaalniveaus 
een spoor van onthechting, ruimtelijke- en functionele 
scheidingen en breukvlakken achtergelaten en het stede-
lijke systeem gefragmenteerd. Algemeen word gesteld dat 
Nederland door dit proces van fragmentatie is verrommelt. 
Landschappelijke en stedelijke gebieden zijn losgekoppeld. 
De afzonderlijke en gezamenlijke economische kwaliteiten 
en kansen worden daardoor te weinig  benut.
De ruimtelijke opgave voor stedelijke gebieden in alge-
mene zin en dat van de krachtwijk Amsterdam Oost in het 
bijzonder is her-verbinden van wijken en buurten, van de 
bestemmingen en anchor points, van de relaties met het 
bestaand stedelijke gebied en de historische centra. Dat 
betekend ook herdefiniëring van aanwezige kwaliteiten en in 
samenhang daarmee keuzes maken over de concentratie 
van kwaliteiten zodat er een meervoudiger, intensiever en 
duurzamer ruimtegebruik ontstaat.

tekst: Ir. Peter de Bois
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Het onderzoek programma ‘De Stad 
–duurzaam vitaal’ van de Hogeschool 
van Amsterdam levert met haar 
afstudeerprogramma ‘Krachtwijken’ 
een bijdrage aan het ontwikkelen en 
delen van kennis en inzichten over 
kwaliteitsverbetering van krachtwijken 
in algemene zin en met deze publica-
tie specifiek over die van het gebied 
van Amsterdam Oost.

De essentie van de stad als sociale 
gemeenschap is het best te vangen 
met het begrip connectiviteit, ver-
bondenheid en hechting. Verbonden-
heid, hechting  -connectiviteit- is 
een essentiële mentale en fysieke 
voorwaardelijke conditie voor een 
stedelijk gebied, zonder verbonden-
heid kan er in wezen geen sprake zijn 
van een ruimtelijke stedelijke eenheid 
laat staan van een levensvatbare en 
vitale stedelijke sociaal economische 
gemeenschap. 
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2.   Hoogte accent op Afrikanerplein
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4.   Hoogte accenten in het groen 
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8.   Groene as tussen Frankendaelpark en Oosterpark
9.   Stadsas over Linnaeusstraat
10. Ontwikkelingsas met directe verbinding van Oostpoort naar Dappermarkt
11. Centrumontwikkeling in Oostpoort 
12. Vernieuwen en verbeteren van Muiderpoortstation
13. Vernieuwen en verdichten van woonblokken rondom kerk vrouwencentrum
14. Groen doortrekken tot Sumatraplantsoen en rondom vernieuwen verdichten
15. Begraafplaats voorzien van verbouwing voor betere aansluiting Flevopark
16. Groene stadsas Molukkenstraat
17. Ontwikkelingsas Sumatrastraat
18. Verdichting rondom Javaplein
19. Vernieuwen bejaardencentrum
20. Fuctie Flevoparkbad uitbreiden
21. Vernieuwen en verdichting langs Zeeburgerdijk en Zeeburgerpad
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BeReiK

Op basis van het onderzoek is het 
mogelijk voorstellen doen voor een 
aantal nieuwe ruimtelijke verbindingen 
in gebieden. Dit zijn de ontbrekende 
schakels –missing links- die het 
stedelijke frame completeren en 
daarmee een aantal nieuwe sociaal-
economische impulsen en waarde-
creaties kan genereren op buurt, wijk 
en stadsdeel niveau. Ingrepen in het 
fysieke systeem van de stad –het 
frame- is in vele gevallen voorwaarde-
lijk voor het duurzaam verbeteren van 
krachtwijken en buurten. 

In wezen bestaat het 24/7 dagelijkse 
tijd-ruimte leven van mensen in 
stedelijke gebieden uit verplaatsen 
en verblijven. Voor het eerste is het 
van belang dat de gebruiker van de 
stad over een cognitieve map van die 
stad beschikt zodat de context en het 
netwerk van die stad door hem/haar 
begrepen wordt waardoor zij weten 
waar ze zich in de stad bevinden en 
vervolgens richting kunnen geven aan 
hun verplaatsingen daarbinnen ten 
behoeve van hun verblijfskeuze.

Sociale interactie en effectief gebruik 
van stedelijke gebieden is enerzijds 
afhankelijk van de verbondenheid, 
connectiviteit van het stedelijk frame 
en anderzijds van de dichtheid en 
relaties van dat stedelijk frame. Die 
dichtheid en relaties, de hoeveelheid, 
lengte en continuïteit van straten, hun 
onderlinge relaties en maaswijdte, 
bepalen de wijze waarop een adres of 
bestemming met andere adressen en 
bestemmingen verbonden is.
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Inleiding
In deze studie wordt het stadsdeel Oost van Amsterdam 
onderzocht. Amsterdam Oost is een stadsdeel van de stad 
Amsterdam. Vanaf 1875 is stukje voor beetje het stadsdeel 
Amsterdam Oost ontstaan. Het begon in eerste instantie 
met de Oosterparkbuurt en de Dapperbuurt. Vanaf 1900 
zijn de Transvaalbuurt en de Indische Buurt geplant en 
ontstaan. Watergraafsmeer is er later (1920) bijgekomen. In 
2002 is in IJburg begonnen met de aanleg en bouw. IJburg 
wordt ook wel aangeduid als “Nieuw Oost”.
Het krachtwijk onderzoek is een onderdeel van een reeks 
van projecten van de afgelopen 4 jaar vanuit het onderzoek 
van het lectoraat Meervoudig Intensief Ruimtegebruik, 
binnen het onderzoek programma ‘De Stad’ Domein 
Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. 
In maart 2007 werd Amsterdam Oost volgens de criteria 
van Vogelaar als krachtwijk aangewezen. Dit kwam vooral 
door de Transvaalbuurt en de Indische buurt, tot op heden 
behoren deze delen tot de 40 wijken van Vogelaar. Kracht-
wijken zijn wijken met problemen rondom wonen, werken, 
leren, integreren en veiligheid en krijgen extra aandacht en 
geld voor het oplossen van deze problemen. 
Haarlem Oost is een eerdere opgave geweest en heeft 
inhoud gegeven aan een bijzondere rapportage, ‘Kracht 
in de wijk, Haarlem Oost’, waarin zowel een innovative 
analyse van de fysiek ruimtelijke condities en problemen 
van Haarlem Oost als de stedelijke ontwikkelingspotenties 
op basis daarvan zijn onderzocht en ontworpen.
Zowel de Amsterdam studie als die van Haarlem zijn 
gemaakt door een team van afstudeerstudenten Architec-
tuur en Stedenbouw en begeleid een team van docenten 
vanuit de kenniskring van ‘De Stad’
Op basis van de aanduiding ‘Vogelaarwijk’ zijn intensive 
investeringen en sociaal economische programma’s uit 
gezet voor het verbeteren van dat type wijken. Het is won-
derlijk te kunnen spreken van vitale steden terwijl tegelijk 
delen van die steden onder de categorie krachtwijk vallen. 
Tegelijk is uit recent evaluatie onderzoek gebleken dat 
met name die sociaal economische investeringen nauwe-

lijks een duurzame verbetering hebben opgeleverd. Wij 
vinden dat geen onlogische conclusie daar wij er door ons 
onderzoek van overtuigd zijn dat deze wijken grote fysiek 
ruimtelijke tekortkomingen hebben waardoor deze wijken 
uiteindelijk tot krachtwijk zijn geworden.
 Wij zijn, op basis van ons onderzoek, van mening dat de 
fysiek ruimtelijke kwaliteit van stedelijke gebieden een pri-
maire randvoorwaarde is voor sociaal economische waarde 
creatie. Dat betekend tegelijk dat het ineffectief is geld voor 
sociaal economische verbeteringen beschikbaar te stellen 
zonder eerst te onderzoeken waar de fysiek ruimtelijke 
tekortkomingen in die wijken zitten en hoe die opgelost 
kunnen worden.
In dit rapport word in aansluiting op dat van Haarlem 
gewerkt met een set van stedelijke analyse methode die 
een onderlinge relatie hebben in de onderzoek aanpak. 
Deze onderzoek aanpak is de afgelopen jaren mede 
vanuit (inter)nationale projecten vanuit de TUDelft door ons 
ontwikkeld. Er word gewerkt met analyse instrumenten die 
ook op de TUDelft door ons zijn ontwikkeld en veelvuldig 
toegepast.
Door deze methodiek systematisch toe te passen kunnen 
onderzoek opgaven, casus, vergeleken worden, ontstaat 
er meerwaarde in kennis en inzicht over de problemen van 
Krachtwijken en de mogelijke oplossingen daarvoor.
In dit boek worden de analyse van de Transvaalbuurt 
en de Indische Buurt gepresenteerd. In de analyse is de 
Oostpoort buurt ook meegenomen, omdat deze midden 
tussen de twee buurten in ligt. Oostpoort wordt momenteel 
al helemaal opnieuw opgebouwd, dus hier is al genoeg 
rekening gehouden met nieuwe voorzieningen, veilig-
heidsproblemen, enzovoort. De conclusies zullen daarom 
voornamelijk betrekking hebben op de Transvaalbuurt en 
de Indische Buurt.

De teksten in deze studie zijn door de studenten geschre-
ven en zoveel mogelijk in hun originele staat gehouden.

tekst: Ir. Peter de Bois
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[onder] Luchtfoto Amsterdam tov. van 

onderzoekslocatie

Locatie inventarisatie
De projectlocatie van krachtwijken 2012 Amsterdam Oost 
bestaat uit de Transvaalbuurt, Oostpoort en de Indische 
Buurt. Het projectgebied is omringt door de Oosterpark-
buurt, de Dapperbuurt, Sciencepark, Zeeburg, het IJ en 
Watergraafsmeer. Station Muiderpoort splitst het pro-
jectgebied op in twee delen. Aan de lin-kerkant liggen de 
Transvaalbuurt en Oostpoort en aan de rechterkant ligt de 
Indische Buurt. De Indische Buurt is onder te verdelen in 
vier deelbuurten, namelijk de Ambonbuurt, Sumatrabuurt, 
Makassarbuurt en de Timorbuurt. Belangrijke straten die 
door de Transvaalbuurt lopen zijn de Linaeusstraat, de 
Maritzstraat die overgaat in het Krugerplein en eindigt in 
de Schalkburgerstraat. De Oostpoort wordt momenteel 
verbouwd tot een nieuwe woonwijk. De Oostergasfabriek 
die er oorspronkelijk stond is deels gesloopt. Delen die nog 
staan, worden gecombineerd met nieuwbouw waar wonin-
gen in gerealiseerd zullen gaan worden. Belangrijke straten 
die door de Indische Buurt lopen, zijn de Insulindeweg, de 
Molukkenstraat en de Borneostraat. De buurt staat bekend 
om zijn multiculturele samenleving.
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Transvaalbuurt
De Transvaalbuurt is ongeveer 100 jaar geleden, als 
uitbreiding voor Amsterdam, gebouwd. Berlage heeft het 
stratenplan van de buurt ontworpen. Hij heeft in de buurt 
de kromme en rechte straten afgewisseld met pleinen en 
plantsoenen. De woningen in de wijk zijn gebouwd in de 
stijl van de Amsterdamse school. Al deze factoren zorgden 
ervoor dat de buurt zijn eigen karakter kreeg. Een nadeel 
was wel dat de woningen relatief klein waren. 
De namen van de straten en pleinen komen uit de geogra-
fische begrippen van de vroegere Transvaal in Zuid Afrika. 
Vroeger heette de buurt om die reden ook “Afrikanen-
buurt”. In 1912 is dit veranderd in “Transvaalbuurt”.  In de 
Transvaalbuurt waren ook enkele woningbouwverenigingen 
actief. Er waren woningbouwverenigingen die speciaal voor 
Joodse Amsterdammers bouwden, verenigingen die speci-
aal voor onderwijzers bouwden, verenigingen die speciaal 
voor katholieken bouwden, enzovoort. Op deze manier 
kwamen er allerlei groepen mensen in de buurt wonen met 
dezelfde interesses. In de Tweede Wereldoorlog zijn veel 
Joden uit de buurt getranspor-teerd naar vernietigingskam-
pen. Na de Tweede Wereldoorlog is de wijk langzamerhand 
veranderd in een multiculturele buurt. Momenteel is 35% 
van de inwoners van Nederlandse afkomst en behoort 52% 
tot de ‘niet-westerse allochtoon’.

[boven] Bestemmingsplan trans-

vaalbuurt, DRO 1988

[onder] 1. insulindeweg 2. Javast-

raat 1908 3.indische buurt

introductie
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Bouwperiodes
Transvaalbuurt - Deze buurt is in twee verschillende delen 
opgedeeld. Het deel in het zuid-westen is gebouwd in de 
periode 1900-1945. Het andere deel (noord-oost) is gebouwd 
voor 1900. De bouwstijl van deze twee delen sluit goed op 
elkaar aan. Het deel dat later is gebouwd, is moderner en 
minder sierlijk dan het andere deel. De gebouwen zijn in 
beide gebieden gemiddeld vijf lagen hoog. De gebouwen zijn 
allemaal opge-trokken uit baksteen. 

Indische Buurt - Ongeveer tweederde van de wijk is gebouwd 
tussen 1900 en 1945. Het overige deel is gebouwd voor 
1900. Er is weinig verschil te zien tussen de gebouwen in 
de Indische Buurt en de Transvaalbuurt. De stijlen komen 
overeen en ook de bouwmaterialen zijn gelijk aan elkaar.

Oostpoort - Momenteel zijn ze bezig met het bouwen van 
Oostpoort, het nieuwe plan is ontwikkeld in 2004. De gebou-
wen zijn ontwikkeld door verschillende architecten. De meeste 
gebouwen zijn een moderne variant van de traditionele 
gebouwen die in de omgeving zijn te vinden. Hierdoor sluit 
ook dit plan aan op de omgeving.

Monumenten Transvaalbuurt - Momenteel is er nog geen 
bebouwing aangewezen als monument. Wel is er uit onder-
zoek gebleken dat vele woongebouwen monumentwaardig 
zijn. Dit blijkt uit de stedenbouwkundige en architectonische 
waardering in de welstandsnota. Waarschijnlijk zal een deel 
hiervan in de toekomst worden erkend als monument.

Monumenten Oostpoort - De monumenten in Oostpoort 
zijn de gebouwen van de Oostergasfabriek. Deze fabriek is 
gedeeltelijk gesloopt en is voor een deel gerestaureerd en 
wordt momenteel verbouwd tot woningen (in combinatie met 
nieuwbouw). 

Monumenten Indische Buurt - In de Indische Buurt bevinden 
zich overduidelijk de meeste monumenten. In de Timorbuurt is 
dit aanbod het grootst. De Timorbuurt beschikt over de Ber-
lageblokken, Van der Pekblokken en Indië. In de Ambonbuurt 
bevindt zich een monument. Andere monumenten bevinden 
zich in het Flevopark en erboven.

Oostpoort
De wijk Oosterpoort is heel erg nieuw en ook nog niet klaar. 
De bouw in Oostpoort is druk aan de gang en de verwach-
tingen zijn dat deze eind 2013 zijn afgerond. Vroeger lag er 
op deze plek het Polderweggebied. Op het Polderweggebied 
stond de voormalige Oostergasfabriek. Deze fabriek zorgde 
van 1885 tot 1923 (samen met de Westergasfabriek en de 
Zuidergasfabriek) voor de straatver-lichting van Amsterdam. 
In 1917 ging Amsterdam over op elektrische straatverlichting 
en werd het gebruik van de Oostergasfabriek verminderd. 
Veel gebouwen die bij het terrein van de Oostergasfabriek 
hoorden, zijn behouden en worden hergebruikt met een 
nieuwe functie in de nieuwe wijk Oosterpoort. Een voorbeeld 
van het hergebruik is het Sportfondsenbad Oost. Hier zat 
vroeger de koolgasstokerij. Sinds 1929 zit het zwembad in het 
gebouw. Het gebouw is onlangs helemaal gerenoveerd.

Indische Buurt
Door het woningtekort in Amsterdam is de Indische Buurt 
omstreeks 1900 gebouwd. Doordat het Noordzeekanaal 
in 1876 was voltooid kwam de wijk qua economie goed 
opgang. De Indische Buurt is doorgegroeid tot 1930. Toen 
lag de groei van de buurt even stil door een depressie die in 
die tijd heerste. Na de depressie is de wijk wel weer doorge-
groeid, maar in mindere mate dan ervoor. Toen de Amster-
damse haven in 1960 naar het westen werd verplaatst werd 
de wijk pas een echte woonwijk. 
De naam van de Indische Buurt stamt af van de straatnamen 
die zich in de Indische Buurt bevinden. De straatnamen zijn 
vernoemd naar eilanden en andere geogra-fische begrippen 
van de vroegere kolonie Nederlands-Indië. 

Onderzoekskaart: bouwperiodes.

[links] 1. harry 

van Kruiningen: 

Winter, ijsbaan 

bij gashouders 

2.Oostpoort gas-

houders 3.idem.
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[boven] lokale 

stakeholders

Stakeholders
Een stakeholder is een persoon of organisatie die invloed uit 
kan oefenen op een organisatie, project, regel enzovoort. 
Het kan ook zijn dat een stakeholder wordt beïnvloedt door 
andere partijen. Het is belangrijk om te weten welke personen 
en partijen er betrokken zijn bij het maken van afspraken, pro-
jecten of andere zaken. In de Indische Buurt, Transvaalbuurt 
en Oostpoort zijn meerdere stakeholders te beschrijven. Zo 
heb je vijf verschillende corporaties: Eigen Haard, Ymere, 
Rochdale, Aliantie en Stadgenoot.
Verder moet er rekening gehouden worden met de bewoners, 
de ondernemers, monumentenzorg, de Rijksoverheid en de 
HvA. Door alle partijen erbij te betrekken is de kans groter dat 
het project beter verloopt, omdat alles in overleg gebeurt en 
iedereen hiervan op de hoogte is.

introductie
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Eigendom corporaties
In de Transvaalbuurt, de Indische Buurt en Oostpoort zijn 
vijf verschillende corporaties aanwezig. Ze hebben allemaal 
een deel van de panden in hun bezit. In de Transvaalbuurt 
is er een grote ver-scheidenheid, wel zijn de gebouwen van 
dezelfde eigenaar gegroepeerd. 

In Oostpoort zijn maar twee corporaties actief, het grootste 
deel is van Stadgenoot. Dit betreft voornamelijk nieuwbouw. 
Er staan verder nog enkele panden van Ymere.
In de Indische Buurt zijn veel panden van de Alliantie, daarna 
zijn er veel panden van Eigen Haard en nog enkele van Ymere 
en Stadsdeel Oost.

In het kaartje zijn de koopwoningen niet te zien. Wanneer 
een deel van het pand huurwoningen zijn en een ander deel 
koop, is voor het hele pand aangegeven bij welke corporatie 
de huurwoningen zitten. Een blok van koopwoningen is niet 
aangegeven.

[boven] Lokale 

corperatie stake-

holders

[onder] Onder-

zoekskaart: corpe-

ratie eigendommen

Ymere

Stadsdeel Oost

Eigen Haard

De Alliantie

Rochdale

Stadgenoot
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[onder] visiekaart centrumgebied 

Amsterdam 2040

Stuctuurvisie Amsterdam 2040
De structuurvisie Amsterdam 2040 is door het gemeentebe-
stuur gepresenteerd. Hierin wordt de ruimtelijke ontwikkeling 
van Amsterdam ge-presenteerd die ze voor ogen hebben. De 
titel van het document is: ‘Economisch Sterk en Duurzaam’ 
en dit is ook het motto van het document. De structuurvisie 
gaat over het verbeteren van het welzijn en de welvaart van 
de mensen in Amsterdam en de ruimtelijke ontwikkeling van 
de stad.

Uitrol centrumgebied
Door gebrek aan ruimte en middelen breidt het centrumge-
bied zich steeds verder uit buiten de grachtengordels. Voor 
onze locatie beschrijft het plan Kwaliteitsimpuls stadsstraten 
voor de Javastraat, Molukkenstraat, Linnaeusstraat, Preto-
riusstraat en Maritzstraat. Verder moet het Flevopark een kwa-
liteitsimpuls stadspark worden met een recreatief programma 
en een kwaliteitsimpuls overgang van stad en scheg.

introductie
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[boven] Onderzoekskaarten: 1.hoofd-

net openbaarvervoer 2.hoofdnet auto 

3.hoofdnet fiets

[onder] Onder-

zoekskaarten: 

1.hoogbouw Amster-

dam 2.hoofdgroen 

structuur

Bereikbaarheid
De brug van de Panamalaan, die met de bocht meeloopt, 
in de Zeeburgerdijk behoort samen met de Wibautstraat tot 
het hoofdnet voor de auto die onze locatie ontsluit. Zowel de 
Indische Buurt als de Transvaalbuurt heeft dus aansluiting op 
dit hoofdnet voor de auto.  
Het OV hoofdnet en fiets hoofdnet kruisen ook door onze 
locatie. Zo wordt de Indische Buurt zowel noord-zuid als 
oost-west door-kruist en de Transvaalbuurt meerdere malen 
noord-zuid. 

Hoogbouw
Onze locatie valt binnen een straal van 2km van het 
UNESCO-gebied en valt binnen een terughoudende 
hoogbouw toepassing. Er moet hier worden gehandeld met 
respect voor schaal en stedelijk weefsel of typologie. Er wordt 
maximaal middelhoogbouw toegepast (22,5 - 30m), hogere 
bebouwing alleen als het voor zover passend is binnen het 
per heden vigerende bestemmingsplan. 

Hoofdgroenstructuur
In ons gebied behoort het Flevopark tot de hoofdgroenstruc-
tuur. Verder behoren het Oosterpark en Frankendaelpark in de 
buurt van onze locatie ook tot deze hoofdgroenstructuur. 

Hoofdnet auto

hoofdnet auto nieuwe verbinding buiten gemeentegrens rijksweg

252 Structuurvisie Amsterdam 2040: Economisch sterk en duurzaam

6.1.2 Toelichtende kaarten
De onderstaande toelichtende kaarten geven een 
overzicht van de hoofdnetten. Daarbij moet ver-
meld dat in deze structuurvisie de kaarten uit het 
geldende ‘Beleidskader Hoofdnetten (2005)’ zijn 
overgenomen. 

Zodra het beleidskader uit 2005 is geactualiseerd 
en door B en W is vastgesteld, gelden de toelich-
tende kaarten uit dat beleidsdocument. Daarmee 
komt onderstaand kaartmateriaal te vervallen.

Hoofdnet Auto
De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 Garanderen van de bereikbaarheid van de stad 
en de verschillende stadsdelen;

 Bereikbaar houden van de belangrijkste 
bestemmingen;

 Concentreren van het doorgaande autoverkeer 
op daarvoor meest geschikte wegen. 

 De auto speelt in de binnenstad op korte afstan-
den steeds meer een aanvullende rol, bijvoor-
beeld voor het vervoer van goederen, maar blijft 
van belang om de stad vitaal te houden. Het 
streven naar een autoluwer centrumgebied zet 
in op het terugdringen van geparkeerde auto’s 
op straten en pleinen die behoren tot het hoog-
stedelijke centrumgebied. Ten aanzien van par-
keren: zie het locatiebeleid onder paragraaf 3.4.

Hoofdnet fiets
hoofdnet fiets toekomstig hoofdnet fiets ontbrekende schakel buiten gemeentegrens

254 Structuurvisie Amsterdam 2040: Economisch sterk en duurzaam

Hoofdnet Fiets
De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 Het stimuleren van het dagelijks fietsgebruik;

 Het direct en indirect garanderen van de bereik-
baarheid van stad en stadsdelen;

 Het garanderen van de bereikbaarheid van ste-
delijke bestemmingen. 

 Op delen van het Hoofdnet fiets vraagt het 
toenemend gebruik om bredere paden en 
meer comfort. De groei van het fietsgebruik, 
in combinatie met steeds grotere fietsen en 
de opkomst van de bakfiets, neemt de ruim-
tebehoefte voor stallingplaatsen op straat en 
in gebouwen sterk toe. Er moet voldoende 
ruimte worden gereserveerd bij transforma-
ties en herinrichtingsplannen. Hiertoe die-
nen voorwaarden te worden opgenomen in 
bestemmingsplannen.

Hoofdnet OV
hoofdnet OV OV-corridors toekomstig hoofdnet OV

Instrumentarium: Verkeer en vervoer 253

Hoofdnet Openbaar vervoer
De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 Direct en indirect de bereikbaarheid van de stad 
en de stadsdelen garanderen;

 Bereikbaar houden van de belangrijkste 
bestemmingen;

 Behoud van het voorzieningenniveau van het 
openbaar vervoer.

 Tot 2020 ligt de nadruk op het optimaal benut-
ten van bestaande ov-lijnen en ov-knooppun-
ten als dragers voor gewenste en noodzakelijke 
ruimtelijke ontwikkelingen. Op de belangrijk-
ste trein- en metrolijnen moeten dan wel maxi-
male frequenties en optimale comforteisen 
(schone, veilige voertuigen en haltes) gelden. 

 Voor de periode 2020–2030 ligt het accent op 
het zo goed mogelijk benutten van en ruimte-
lijk inspelen op nu in studie en aanleg zijnde 
regionale ov-lijnen en knooppunten. 

 Voor de periode na 2030 worden reserverin-
gen gemaakt voor ov-lijnen die verdere toe-
komstige ontwikkelingen kunnen faciliteren. 

Hiervoor hoeven nu nog geen definitieve keu-
zes gemaakt te worden. 
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[boven] impressie: Oostpoort

Oostpoort
Voor Oostpoort is al een heel nieuw plan ontwikkeld en hiermee 
is ook al begonnen. Hierbij zullen we wat algemene informatie 
en impressies verschaffen over dit nieuwe plan, zodat we ook 
hiermee rekening kunnen houden in ons onderzoek. Dit is erg 
belangrijk omdat Oostpoort tussen de Indische Buurt en de 
Transvaalbuurt in ligt. 

In  een  van  de  monumentale  industriële gebouwen van 
Oostpoort bevindt zich het hypermoderne fitnesscentrum 
Sports World Amsterdam. De hal werd na de sluiting van de 
Oostergasfabriek onder andere gebruikt als melkfabriek. Nu 
biedt het ruimte voor (cardio)fitness, vier squashbanen, sauna 
en een grand café.
Het Sportfondsenbad Oost is de oudste gebruiker van 
Oostpoort. In 1929 is de voormalige koolgasstokerij van de 
Oostergasfabriek omgebouwd tot zwembad. In 2008 is het 
zwembad geheel gerenoveerd. In de toekomst krijgt het 
zwembad nog een nieuwe entree in het winkelgebied.
Hema-vestiging met bovengelegen woningen van woningcor-
poratie Ymere, ontwerp J. Dunnebier. Op de begane grond 
van blok zeven gaat de Hema uitbreiden.
Het schaft- en badgebouw van de Oostergasfabriek is omge-
bouwd tot woningen.

Inventarisatie: toekomstige plannen

introductie
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[boven] Woning aanbod Oostpoort.

[links] impressie Oostpoort vanaf 

de kade. 

[links] 1. centrum 

beeldende kunst 

2.De Kraal

[boven] MuzyQ

In muziekmakerscentrum muzyQ kunnen muzikanten - zowel 
professionals als amateurs - terecht in ruim 70 oefenruimtes 
en opnamestudio’s. De akoestiek, klimaatbeheersing en 
praktische bruikbaarheid zijn ongekend in Amsterdam en 
de prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend. Het gebouw biedt 
huisvesting voor ondernemers in de Muziekbranche, zoals 
Music-IT (speciaalzaak voor Apple muziekproducten). In het 
gebouw zit ook een gezellig café met terras waar je bekende 
artiesten kunt spotten!
Het nieuwe stadsdeelhuis van Oost is sinds februari 2009 in 
gebruik. Het is een ontmoetingsplek voorde inwoners van 
het stadsdeel. Grand Café Arts & Food bevindt zich naast de 
ingang van het stadsdeelhuis.
De Kraal is een veelkleurige openbare school voor basis-
onderwijs met veel aandacht voor drama, dans, muziek en 
beeldende vorming. In 2009 verhuist De Kraal naar Oostpoort. 
Dan wordt De Kraal een brede school: in hetzelfde gebouw 
komen ook een kinderdagverblijf, twee peuterspeelzalen en 
naschoolse opvang.
Het Centrum voor Beeldende Kunst biedt een gevarieerd 
aanbod van beeldende kunst en muziek en is een platform 
voor kunstenaars en liefhebbers van kunst en cultuur. Het 
CBK stimuleert het culturele klimaat in het stadsdeel door 
samenwerking tussen culturele instellingen en opleidingen, de 
creatieve industrie en beeldend kunstenaars. CBK Amsterdam 
is gevestigd in tweeherbouwde hallen van de voormalige 
tramremise.
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cOnnectiViteit

De essentie van de stad als sociale 

gemeenschap is het best te vangen 

met het begrip connectiviteit, ver-

bondenheid en hechting. Verbonden-

heid, hechting  -connectiviteit- is 

een essentiële mentale en fysieke 

voorwaardelijke conditie voor een 

stedelijk gebied, zonder verbonden-

heid kan er in wezen geen sprake 

zijn van een ruimtelijke  stede-

lijke eenheid laat staan van een 

levensvatbare en vitale stedelijke 

sociaal economische gemeenschap. 

het stedelijke frame, het stelsel 

van straten, stegen, boulevard en 

lanen, pleinen, parken, in feite 

de openbare ruimten als geheel bied 

als publiek ruimtelijk netwerk de 

voorwaarden voor de verplaatsingen 

en handelingen welke van belang zijn 

voor het sociaal economische product 

van de stad. het is van groot belang 

dat het stedelijk frame de soci-

ale interactie effectief, verdicht 

en geordend faciliteert zodat het 

economische verkeer op basis van 

individuele en collectieve behoeften 

zo optimaal mogelijke plaatsvindt. 

Ruimtelijke verbondenheid en hech-

ting zijn een eerste voorwaarde voor 

de sociaaleconomische vitaliteit van 

stedelijke gebieden, buurten, wijken 

en anchor points.
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3staps/orde methode
De door ons ontwikkelde 3staps/orde analyse is gebaseerd 
op inzichten vanuit de cognitieve psychologie. Je kan je 
afvragen: Waarom drie stappen en geen vier of vijf? Dat is te 
begrijpen als we ons realiseren hoe wij iemand die de weg 
vraagt daarmee helpen. We leggen dat meestal als volgt uit: 
U gaat gewoon rechtdoor en neemt de tweede afslag links en 
daarna de derde straat rechts. De uitleg maakt duidelijk dat 
als er geen beslissing genomen hoeft te worden zolang we 
gewoon rechtdoor kunnen gaan. En als de uitleg te complex 
wordt, er te veel richtingsveranderingen – meer dan drie – 
aan te geven zijn, besluiten we de uitleg met de opmerking: 
‘Vraagt u het daar dan maar even verder.’ Ons ruimtelijk 
geheugen registreert deze richtingveranderingen als stappen 
en beslissingen die we moeten nemen en plaatst het in onze 
cognitieve kaart.
De 3staps methode werkt vanuit de analyse van de hechting 
van een specifiek adres, lijn, vlak of punt in het stedelijke 
weefsel of het analyseert de twee op meerdere adressen. 
De overgang tussen de 1e -2e en 3e stap word bepaald op 
basis van de (dis)continuïteit van het fysiek ruimtelijke systeem 
van het stedelijke netwerk waardoor er een bewuste keuze 
gemaakt moet worden over het vervolgend van de beweging, 
het gebruik van het netwerk, de‘flow’. Cognitieve kaart.

De cognitieve kaart in onze hypocampus reproduceert het 
beeld van de opgeslagen informatie op het moment dat we 
dat bewust of onbewust voor onze dagelijkse gebruik en 
oriëntatie in het stedelijke navigeren of voor een uitleg aan 
anderen nodig hebben. Vanaf het moment dat we ons als kind 
verplaatsen in de gebouwde omgeving worden de beslissin-
gen over het verloop van die bewegingen opgeslagen. Vanuit 
die ervaring blijken er gemiddeld drie richtingsveranderingen 
opgeslagen worden, die vervolgens ook de basis vormen van 
ons ruimtelijk geheugen in de cognitieve map en de represen-
tatie ervan.
Hoe beter een gebied in een set van twee a drie richtingsver-
anderingen met het stedelijke gebied fysiek verbonden is hoe 
beter de sociaal economische hechting van dat gebied is.
Een goede hechting betekent dat er veel gebruiksmogelijk-
heden zijn binnen die drie stappen vanaf een adres, plek of 
anchor point. De stad Amsterdam heeft, een goed functione-
rend parallelle stedelijke frame, waarin meerdere verbindingen 
liggen tussen twee of meer punten van bestemming. Tegelijk 
zien we ook dat het netwerk van Amsterdam een fijnmazig 
systeem van straten en kruispunten heeft dat uitermate 
gunstig is voor het dagelijks gebruik en het maken van 
gebruikscircuits in de stad. Diverse bestemmingen en anchor 
points hebben daardoor een plaats in die persoonlijke kleine 
en grote circuits van gebruikers.
Plekken, anchor points  in de stad worden belangrijk als ze 
voor een groot aantal adressen in het frame binnen één à 
twee stappen te bereiken zijn, daar ontlenen ze ook meestal 
hun private investeringspotentie aan en hun rol als anchor 
point. Indien tussen pleinen, parken, centra en andere anchor 
points van de stad een 1e- of 2e-stap hechting bestaat en het 
een parallel frame betreft waardoor er vele mogelijkheden zijn 
om die plekken te bereiken, zal dat een vitaal geheel betreffen. 
Een hechting met drie of meer richtingsveranderingen is geen 
voorwaarde voor goede sociaaleconomische investeringen en 
zal een geringere bijdrage leveren aan de sociaaleconomische 
waarde creatie van die gebieden en van de stad als geheel.
Illustratie stedelijke anchor points, ‘places’ en hun keten-
relaties, ‘steppingstones’ op basis van effectieve of minder 
effectieve netwerk hechting ‘flows’
Zie ook onze andere onderzoek rapportages van (inter)natio-
nale stedelijke projecten, beschikbaar op mijn linkedin site en 
op de HBO kennisbank.

tekst: Ir. Peter de Bois

connectiviteit
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onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectie: JAVASTRAAT
De Javastraat loopt vanaf het 
Javaplein over de plangrens richting 
het Oosterpark. Hierdoor worden de 
Indische Buurt West en de Dapper 
buurt goed met elkaar verbonden. In 
de plint langs de Javastraat zitten veel 
winkeltjes. Dit zorgt voor levendigheid 
in de straat. De Javastraat loopt over 
in de Eerste van Swindenstraat. 
Deze kruist met de Dappermakt. De 
bebouwing langs de Javastraat is 
ongeveer 4/5 bouwlagen hoog.

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1.Spoorovergang richting 

Javastraat 2.Spooorovergang aan 

celebesstraatkant 3.Spooorover-

gang aan celebesstraatkant 4.Vanuit 

Javastraat

Conclusie Ordes
De Javastraat maakt een goede verbinding tussen de Dapperbuurt en de 
Indische Buurt West. Verder heeft deze straat geen groot bereik op lokaal niveau, 
maar schaalt direct op naar globaal niveau. De derde orde blijft heel erg lokaal. 
De rest van het plangebied is niet goed bereikbaar via deze weg.

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde
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connectie: Zuiderzeeweg
De Zuiderzeeweg loopt van de 
Indische Buurt door naar Amsterdam 
Noord. Deze weg snijdt de barriére 
op de mond van het het Amsterdam 
Rijnkanaal. Deze drukke weg komt 
binnen het plangebied uit op de 
Zeeburgerdijk en de Flevoweg. De 
Zuiderzeeweg loopt langs het Flevo-
park. Helaas merk je hier weinig van 
als je op de desbetreffende weg rijdt, 
door de fietspaden die aan weerszijde 
lopen en de dubbele railing.

Conclusie Ordes
De Zuiderzeeweg is een sterke eerste orde en een belangrijke ader voor de 
externe bereikbaarheid en de interne toegankelijkheid van de Indische Buurt, 
zoals dat blijkt uit de tweede en derde orde. Hij blijft daarmee sterk lokaal en 
verbind de buurt dominant naar buiten de stad maar niet met de stad.

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1. Kramatplantsoen, 2. Kra-

matplantsoen, 3.Amsterdamse Brug 4. 

Flevoparkweg, zicht op de Amsterdam-

sebrug, 5. Flyover fietspad, jonge-

rencentrum Kramatplanstoen 

connectiviteit
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onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

“DE ZUIDERZEEWEg IS EEn 
BELAngRIJKE ADER VOOR DE 
ExTERnE BEREIKBAARHEID”

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde
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connectie: molukkenstraat
De Molukkenstraat is een van de 
hoofdwegen van de Indische Buurt.  
In het midden van de wijk kruist hij de 
Insulindeweg. Samen ontsluiten zij de 
gehele wijk. De Molukkenstraat snijdt 
de locatiegrens op twee plekken, 
namelijk door het Lozingskanaal en  
de Ringvaart, waar je overheen kunt 
gaan met de Martmanbrug. In de 
Molukkenstraat staat bebouwing van 
vijf hoog. Deze loopt al tot twee hoog 
als hij de randen nadert. Beide door-
braken hebben een open karakter 
voor de brede wegen en het water 
waarover je ruim zicht hebt. 

Conclusie Ordes
Sterke Noord-zuid georiënteerde route, met een reeks van tweede orde verbin-
dingen die een relatie geven dat zich in de derde orde beperkt tot de buurt, een 
klein gedeelte van de Watergraafsmeer en een stukje eilanden.

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1. Molukkenstraat vanaf 

Zeeburgerdijk, 2. Brug over Lo-

zingskanaal naar Zeeburg, 3.idem 4. 

luchtfoto, molukkenstraat over de 

ringvaart 

connectiviteit
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 Th. K. Van Lohuizenlaan

Lozings
kanaal
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onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1. Kopgebouw, woningbouw 

met functies in de plint, 2. Blinde 

gevel, 3.Brug over het Lozingska-

naal richting de eilanden 4. Plint 

ouderencentrum. 5. Afscheidscentrum 

aangrenzend aan ouderencentrum

connectie: Th. K. Van Lohui-
zenlaan

Deze doorbraak loopt naar de 
eilanden ten noorden van ons gebied. 
De eerste orde is kort en hierdoor zijn 
er weinig tweede ordes. De derde 
ordes daarentegen lopen ver buiten 
het centrum en liggen dicht aan de 
ring. Ook naar het zuiden zijn er 
uitschieters.

Conclusie Ordes
De eerste orde is zeer zwak. De tweede ordes zijn dominant oost west georiën-
teerd, waardoor ze eenzijdige relaties leggen, maar verbind wel IJ-burg. De derde 
orde rijkt tot het begin van het centrum van Amsterdam, het geheel heeft nauwe-
lijks lokale relaties met de wijken en buurten. De ring wordt net bereikt door de 
derde orde. Eén van de derde ordes loopt zelfs langs het Amsterdam Rijnkanaal. 

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde



Valentijnskade

Ooster
Ringdijk

Science 
Park

Flevopark

Tie-Breakers

11
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33

Ringvaart

030

connectie: valentijnskade
Het fietsbruggetje loopt vanaf de 
Valentijnskade het water over. Zoals 
de naam al zegt is deze brug alleen 
te betreden met de fiets en lopend. 
Hij ligt net buiten de wijk en geeft een 
totaal andere indruk dan de drukke 
stad Amsterdam: veel groen en veel 
recreatie door de naastliggende 
tennisvelden en het naastliggende 
Flevopark.

Conclusie Ordes
De fietsbrug aan de Valentijnskade is een minder belangrijke doorgang vanaf 
de projectlocatie gezien. Het ligt wat verder van de bebouwing af en is niet 
toegankelijk voor de auto. De brug ontsluit voornamelijk lijnen in de oost-west 
richting en niet in de richting van de bebouwing van de wijken. Deze geeft wel de 
mogelijkheid om het water over te steken maar hij komt uit in een kantoorgebied, 
waardoor deze brug minder waarde heeft voor het omliggende stedelijke gebied.

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1. Valentijnskade 2. Joodse 

begraafplaats Zeeburg 3.Verbin-

ding met de Oosterringdijk 4.Samos 

(Geboorteeiland-pytagoras) 87 koop-

woningen 5.Geluidsschermen 24m hoog

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit



Javaplantsoen

Insulindeweg

Flevopark

Flevoweg
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connectie: Javaplantsoen
Deze fietsbrug geeft bij aankomst 
gelijk een wat donkere indruk. Veel 
graffiti en weinig tot geen sociale 
veiligheid. Zeker geen plek waar je 
‘s avonds wilt lopen. Het tunneltje 
loopt van het Flevopark naar het 
Javaplantsoen, dat gebruikt wordt 
als speelplaats voor de aanliggende 
basisschool.

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1. tunnel entree flevobrug, 

2. Javaplantsoen, richting Flevo-

park, 3.idem 4. Javaplantsoen met 

rug naar Flevopark, 5. rand Java-

plantsoen, 6. idem 

Conclusie Ordes
Deze tunnel is van groot belang voor de weg. Het is de belangrijkste doorgang 
voor fietsers en wandelaars vanuit de Indische Buurt naar het Flevopark. Het 
verbind een redelijk lokaal netwerk in de tweede en derde orde.  De veiligheid kan 
door kleine ingrepen aanzienlijke verbeterd worden.

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde
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Archimedesweg

Celebesstraat

Valentijns
kade

Sumatra
straat

Molukkenstraat

Oosterringdijk

Ringvaart

032

connectie: celebesstraat
De fietsbrug die van de Celebesstraat 
de Ringvaart overgaat is er een 
uit de reeks van zeven binnen het 
projectgebied. De fietsbrug is moeilijk 
begaanbaar, omdat er recht voor 
een hekwerk is geplaatst. Aan de 
andere kant van het water is dit niet 
het geval waardoor de brug veel beter 
toegankelijk is.

Conclusie Ordes
Deze brug zou zeker van grote waarde kunnen zijn als hij direct toegang zou 
geven tot stadstraten in de twee orde. De derde orde heeft een grotere toegan-
kelijkheid. Dit zal door het verwijderen van het voorstaande hekwerk nog meer 
fietsers kunnen aantrekken.

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1.Rand celebesstraat 2. 

Valentijnskade 3.Fietsbrug over de 

Ringvaart 4. Blok aan de Valentijns-

kade 5.Valentijnskade

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit



newtonstraat Archimedesweg

Hogeweg

Celebesstraat

Sumatrastraat

Sibogastraat

Boniplein

Oranjevrijstaatkade

Linnaeuskade

Polderweg
Ringvaart
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connectie: 
Oranje-Vrijstaatkade

De brug die hier over de Ringvaart 
loopt is nog niet gerealiseerd. dit 
is een onderdeel van het nieuwe 
plan Oostpoort en loopt parallel aan 
het spoor. De brug zorgt voor een 
verbinding tussen de Polderweg en 
Archimedesweg. 

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1.Verbinding met Oostpoort 

gebied 2. projectontwikkeling langs 

spoor 3. Spoorverhoging tpv. ring-

vaart 4. hogeweg

Conclusie Ordes
Handige ontsluiting van de nieuwe Oostpoort als de gebiedsontwikkeling is 
voltooid. De tweede orde is wederom sterk oost-west gericht en daardoor erg 
beperkt in de derde orde. Deze verbinding kan bijvoorbeeld wel het onderzoeks-
gebied verbinden met het UvA/HvA Science Park.

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde



11
22

22
Hof van Eden

Oranje-Vrijstaat kade

Linnaeuskade

Meester P.n. 
Arntzeniusweg

Pyta
goras

str
aa

t

Ringvaart

034

connectie: Meester P.n. Arnt-
zeniusweg

Deze brug verbindt het Oosterpoort-
gebied met de Watergraafsmeer 
over de ringvaart. De brug is nu de 
enige verbinding van de wijk met het 
stadsdeelkantoor, de bereikbaarheid 
is hierbij niet optimaal omdat deze 
langs een secundaire weg ligt.
Vanaf dit punt is er nauwelijks verbin-
ding met het projectgebied (vooral 
de Indische Buurt) zelfs als het plan 
Oostpoort gereliseerd is. Dit komt 
doordat de randen van het spoor een 
sterke barriére vormen.

Conclusie Ordes
De -toekomstige- doorbraak heeft een redelijke sterkte verbondenheid ten 
opzichte van de omringende buurten. Deze connectie is vooral duidelijk in de 
derde orden. De verbinding kan in de toekomst functioneren als informele route 
op buurtniveau, maar is van minder belang op globaal niveau.

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1.Oude situatie 2.Archief 

foto 3.Stadsdeelkantoor Oost 4. Lig-

ging aan spoor 5.Voormalige Ooster-

gasfabriek 6. Oostpoort 17 cirkel

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit
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onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

connectie: Schalburgerstraat - 
nobelweg
De Nobelweg ligt parallel, in zuid-
westelijke richting, aan de Linnae-
usstraat. Deze wordt doorbroken 
door het spoor en de Ringvaard 
net als de Linnaeusstraat. Deze 
tweerich-tingsweg met langspar-
keren wordt omgeven door hoge 
bebouwing en loopt langs het 
groene Krugerplein. De doorbraak 
bij het spoor geeft geen prettige 
sfeer. De aanplakbiljetten en de 
graffiti geeft een vervallen indruk.

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1.transvaalkade en Ringvaart 

2.entree transvaalbuurt naar Schalk 

Burgerstraat 3.Doorgang naar trans-

vaalstraat 4.Fietsroute Ringdijk

Conclusie Ordes
De eerste orde ontsluit de Transvaalbuurt in noordelijke en zuidelijke richting. In 
de tweede orde wordt een reeks van oost west verbindingen ontsloten die een 
groot lokaal en globaal gebied verbinden voornamelijk buiten het onderzoeksge-
bied. Zo kom je bij de grachtengordels en in Watergraafsmeer.

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde



Oranje-Vrij-
staat kade

Polderweg

Oostpoort

Linnaeusstraat

MiddenwegRingvaart

11
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Linnaeuskade

036

connectie: Linnaeusstraat
De Linnaeusstraat loopt dwars door 
de Transvaalbuurt heen. Deze ader, 
met onder andere twee richtings-
verkeer, tramlijn, dubbel fietspad en 
voetpaden heeft een flinke breedte, 
die aan weerzijde omringt wordt door 
bebouwing van vijf lagen hoog. Als 
je deze straat volgt kom je langs het 
Oosterpark.

Conclusie Ordes
Deze eerste orde ader is een belangrijke noord-zuid verbinding zowel voor de 
Transvaalbuurt als de Oosterpoort met de Watergraafsmeer, Diemen en de 
ring. De tweede orde verbind een sterk maar kort oost-west netwerk met een 
wisselende dichtheid. De derde orde geeft toegang tot een sterk lokaal netwerk 
voornamelijk buiten het onderzoeksgebied en in zuidelijke richting en niet naar de 
binnenstad.

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1. Spoorovergang Linaeus-

straat, 2. Brug naar Middenweg, 

Watergraafsmeer 3.Brug naar Midden-

weg, Watergraafsmeer 4.Spoorovergang 

Linaeusstraat 5.Ringdijk

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit
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onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

“ALS JE DEZE STRAAT 
VOLgT KOM JE LAngS HET 
OOSTERPARK.”

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde



Wibautstraat
Transvaalkade

Pauwenpad

Schollen-
brugstraat

Ringvaart
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Ringdijk

038

connectie: Pauwenpad
Dit fietspad is de snelste verbinding 
tussen de Transvaalbuurt en het 
Amstelstation. Deze verbinding komt 
met de tweede orde onder andere op 
de Gooiseweg en Wibautstraat die 
een belangrijke noord-zuid verbinding 
verzorgen. De derde orde komt op 
de rondweg van Amsterdam en heeft 
aansluitende oost-west verbindingen 
op de tweede orde. 

Conclusie Ordes
Deze eerste orde verbindt de Transvaalbuurt met het Amstelstation. In de 
tweede orde ontsluit het een sterke noord zuid verbinding via  Wibautstraat en 
de Gooiseweg, de derde orde ontsluit een hoofdzakelijk noord zuid georiënteerd 
netwerk met weinig lokale verbindingen in de onderzoek locaties

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1. Ringvaart, Wibautstraat 

en President Steynplantsoen 2.Pre-

sident Steynplantsoen 3.Brug over 

Ringvaart, richting Amsterdam Zuid 

4.President Steynstraat 5.Wibaut-

straat richting de Weesperzijde

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit
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[links] De Wibautstraat

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

“DIT FIETSPAD IS DE SnELSTE 
VERBInDIng”

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde
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Wibautstraat Ringdijk
Transvaalkade

Pauwenpad

Schollen-
brugstraat

Ringvaart

040

connectie: Wibautstraat
De Wibautstraat snijdt de Trans-
vaalbuurt aan de zuidwestelijke grens. 
Door de aansluiting op de Gooiseweg 
en de IJtunnel krijg je een duidelijke 
noord – zuid verbinding. Deze twee 
wegen sluiten aan op de ringweg 
A10.
De straat heeft een breed profiel met 
ondere andere twee richtingswe-
gen, fietspaden, voetpaden en op 
sommige stukken parallelwegen.

Conclusie Ordes
De Wibautstraat brengt je als eerste orde in drie ordes tot in het centrum van 
Amsterdam. Maar in dezelfde hoeveelheid stappen ben je ook in Purmerend, 
Utrecht of op de Ringweg A10. DeWibautstraat heeft een groot bereik, maar het 
bereik dringt niet goed door tot in de Transvaalbuurt. De Wibautstraat heeft een 
groot extern bereik en een beperkt intern bereik. 

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1. Spoorovergang Wibaut-

straat 2.Brug over Ringvaart 

3.Wibautstraat richting Amstelsta-

tion 4.Brug over Ringvaart, richting 

Amsterdam Zuid

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit
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“DE WIBAUTSTRAAT HEEFT 
EEn gROTER ExTERn BEREIK 
DAn InTERn”

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde
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4433

pontanus
straat

Muiderpoort 
station

Oosterpoortplein

Insulindeweg

Wijtenbachstraat

Domselearsstraat

Celebesstraat

042

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectie: Domselearstraat
De doorbraak bij het Oos-
terspoorplein is gelegen tegen 
het Muiderpoortstation. Het plein 
vormt een zeer kleine eerste orde 
en is dusdanig geïsoleerd tussen 
de sporen dat ook de twede orde 
geen grote afstanden aflegt. Met 
de derde orde wordt het meeste 
bereikt en zie je voornamelijk oost 
- west verbindingen. Zo worden 
de hoofdassen van de Indische 
Buurt meegepakt, zoals de 
Insulindeweg en Zeeburgerdijk. 
Ook wordt het interne systeem 
van de Dapperbuurt en een stukje 
Linnaeusplantsoen meegepakt. 
Verder gaat de derde orde over 
de Middenweg door Watergraaf-
smeer.

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1.Spoorovergang richting 

Pontanusstraat 2.Oosterpoortplein 

3.Muiderpoortstation 4.Muiderpoort-

station fietsenstalling

Conclusie Ordes
Deze verbinding ligt opgesloten tussen de sporen en bied een kleine hoeveel-
heid geisoleerde tweede en derde orde verbindingen die voornamelijk buiten het 
onderoek gebied liggen.

connectiviteit
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connectie: Ben Viljoenstraat
De Ben Viljoenstraat loopt net zo-
als de Wibautstraat in noordwes-
telijke richting. Je ziet dat dit ook 
in de richting is van de meeste 
wegen die binnen het bereik van 
deze straat liggen. Door het raken 
van de Linnaeusstraat kom je 
nog tot aan het Oosterpark. De 
Ben Viljoenstraat is een eenrich-
tingsweg met aan beide kanten 
parkeren. De doorbraak is een 
fietserstunnel onder het spoort 
door.

Conclusie Ordes
Het bereik van deze eerste orde verbinding en doorgang gaat door de hele 
Transvaalbuurt. Verder maakt de doorgang in de tweede rode ook verbinding met 
de Middenweg, deze vormt een belangrijk geheel in de wijk Watergraafsmeer. 
Via de Middenweg eindigt het bereik uiteindelijk in Diemen. De derde orde geeft 
ook een korte verbinding naar het noorden, maar deze stopt bij de Mauritskade 
al weer. Het bereik van de doorgang reikt dus niet erg ver, maar blijft heel lokaal. 
Voor bestemmingen die binnen de Transvaalbuurt liggen is deze doorbraak wel 
goed geschikt.

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1.tunneltje onder het spoort 

door. 2.Doorbraak Ben Viljoenstraat 

3.Doorbraak vanaf de Wiboutstraat 

4.Fietsenstalling langs Wiboutstraat

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde

President 
Brandt srtaat

Platanenweg

Populierenweg

Schollen-
brugstraat

Afrikanerplein

Ben Vilioen-
straat

11
22

44

33
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connectie: Maritzstraat
De Maritzstraat loopt dwars door de 
onderkant van de Transvaalbuurt. 
Deze weg loopt vanaf de Sarpha-
tistraat naar de Hugo de Vrieslaan. 
Hiertussen verandert de straatnaam 
een aantal keer: ’s-Gravesandestraat, 
Oosterpark, Beukenweg, Maritzstraat, 
Krugerplein, Schalk Burgerstraat, 
Nobelweg en als laatste over in 
een woonwijk met de straatnaam 
Maxwellstraat. 
De straat gaat over twee plangrenzen 
heen, de Ringvaart en de spoorlijn. 
Aan de Maritzstraat staat bebouwing 
met gemiddeld vier of vijf bouwlagen.

Conclusie Ordes
De Maritzstraat verbindt als eerste orde de Transvaalbuurt goed met de bin-
nenstad van Amsterdam. Er is ook een goede verbinding met de Insulindeweg 
die door de Indische Buurt loopt. De tweede orde is daardoor sterk en bied een 
enorme toegankelijkheid via de derde orde in het binnenstedelijke gebied van 
Amsterdam en ten zuiden van het onderzoek gebied.

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1. Spoorovergang richting 

Maritzstraat 2.Spoorovergang rich-

ting Beukenweg 3.hoek Beukenweg, 

Populierenweg 4.Schalk Burgerstraat

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit
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“DE InSULInDEWEg ZORgT 
VOOR EEn gOEDE VERBIn-
DIng MET DE RIng”

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

[links] Maritzstraat

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde



Muiderpoort 
station

Oosterpoortplein

Insulindeweg

Wijtenbachstraat

Celebesstraat

pontanus-
straat
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33

046

connectie: Insulindeweg
De Insulindeweg is, net als de Moluk-
kenstraat, een van de hoofdwegen 
van de hoofdassen in de Indische 
Buurt. Deze wordt gekruist door 
het spoor, wat één van de grootste 
barrières is in deze omgeving. De 
doorgang tussen het spoor en deze 
weg geeft een vervallen indruk. 
Door het overschot aan fietsen op 
deze plek wordt het wandelverkeer 
gehinderd.

Conclusie Ordes
De Insulindeweg ontsluit als eerste orde het grootste deel van de Indische 
Buurt, dominant in de oost-west richting. Via de tweede orde is deze weg goed 
verbonden met de ring A1 en een groot deel van het onderzoeksgebied en de 
aansluitende buurten ten noorden ervan op lokaal niveau.

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1. Spoorovergang vanaf 

Wijttenbachstraat 2.Spoorovergang 

insulindeweg 3.entree `Muiderpoort-

station vanaf openbaar vervoer 4. 

eindpunt tram celebesstraat

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit
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onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde



Celebesstraat

Zeeburgerdijk

Borneostraat

Lozingskanaal

Zeeburgerpad

11 22
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048

connectie: Zeeburgerdijk
De Zeeburgerdijk ligt in Amsterdam 
Oost boven de Indische Buurt. De 
straat loopt horizontaal in het gebied. 
De Zeeburgerdijk is vernoemd naar 
de vestiging Seeburg die in de 17de 
eeuw langs deze dijk stond.

Conclusie Ordes
Deze eerste orde verbinding ligt ontzettend goed in het network qua bereik. 
Met een redelijk veelzijdige tweede orde en een sterke derde orde kom je in het 
grootste deel van het centrum van Amsterdam, terwijl ook een goede relatie 
wordt gelegd met een deel van het locale network van het onderzoeksgebied. 
Ook de A10 wordt inclusief een aantal afslagen van de A10 verbonden. Op deze 
manier ben je via de derde orde verbonden met Amsterdam Noord, Diemen, 
Amstelveen, Badhoevedorp, Schiphol, Oost Zaan en Purmerend.

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1.Spoorovergang 2. Zeebur-

gerdijk, celebesstraat 3. Zeeburger-

dijk vanaf kant Roomtuintjes

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectiviteit
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“MET DEZE DOORBRAAK 
KOM JE UIT In AMSTER-
DAM nOORD, DIEMEn, En 
SCHIPHOL.”

[links] Zeeburgerdijk Borneostraat

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde



11

22

44

33

Zeeburgerdijk

PanamalaanCruquiuskade

Lozingskanaal
Zeeburgerpad

050

onderzoekskaart | 1e, 2e orde

onderzoekskaart | 1e orde

connectie: Panamalaan
De Panamalaan ligt verticaal boven 
de Indische Buurt. De straat heeft een 
enorm bereik, omdat hij overloopt in 
de Piet Heijnkade, die doorloopt tot 
de binnenstad. 

Conclusie Ordes
Het bereik van deze eerste orde verbinding is groot en een uitzondering op de 
voorgaande analyses omdat er een sterke verbinding met het binnenstedelijke 
gebied wordt gelegd. De eerste twee ordes ontsluiten het centrum, een centrale 
as naar Zuid Oost maar zeer weinig in het onderzoeks gebied. Zoals ook op 
eerdere derde orde analyses word ook hier het noordelijke deel van het centrum 
slecht verbonden en is de doordringbaarheid gering. De verbinding met het hart 
van Amsterdam is dus perfect met het onderzoek gebied niet .

[boven] vogelvlucht startpunt con-

nectiviteit

[onder] 1.Brug over Lozingskanaal, 

begin Panamalaan 2. Zeeburgerdijk, 

celebesstraat 3. Zeeburgerdijk vanaf 

kant Roomtuintjes 4. Kruizing Pana-

malaan met cruquiuskade

“DE VERBInDIng MET HET 
HART VAn AMSTERDAM IS 
PERFECT.”

connectiviteit
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onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

[links] Lozingskanaal

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde
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Totaal orde kaarten doorbraken
Hieronder staan twee kaarten, namelijk alle eerste ordes 
van de doorgangen en verbindingen die de barriéres van de 
wijken kruizen, en de kaart van alle eerste en tweede ordes 
bij elkaar, hieraan hebben we ook aanliggend groene en 
blauw anchor points gekoppeld. 
Op de kaart met de eerste ordes is te zien dat deze in 
de Transvaalbuurt vrijwel alleen noord-zuid verbindingen 
verzorgt. In de Indische Buurt zijn dit zowel noord-zuid als 
oost-west verbindingen. Ook zie je al verbindingen langs 
het Centraal Station de grachtengordels in, de Zuiderzee-
weg richting de A10 en verbindingen door Watergraaf-
smeer. Het Oostpoort gebied wordt niet doorkruist, hier 
lopen alleen wegen langs. 
Als je vervolgens ook de tweede ordes erbij neemt, wordt 
duidelijk dat ons gebied zeer goed verbonden is met het 
Oosterpark, Frankendealpark en het Flevopark. Verder 
heeft het een goede aansluiting op de ring van Amster-
dam. De Dappermarkt is ook zeer goed verbonden en de 
grachtengordels en Watergraafsmeer mogen ook zeker niet 
onbenoemd blijven. 
In de Transvaalbuurt loopt een belangrijke oost-west verbin-
ding, de Pretoriusstraat deze is net zo belangrijk als de 
eerste ordes. In de Indische Buurt worden naast alle eerste 
ordes ook andere aders duidelijk. Zeer opvallend hierin is 
de Borneostraat. Het geheel maakt duidelijke dat vanuit het 
onderzoeksgebied de verbindingen specifiek noord-zuid 
zijn en in westelijke richting naar Amsterdam Zuid door de 
bariere werking van de Amstel sterk achterblijven, ook in 
de richting van het oostelijke stadcentrum en de oostelijke 
haven gebieden is nog een flinke verbetering te maken.

Onderzoekskaart: totale orde kaart

Doorbraken onderzoeksgebied.

connectiviteit
1e orde

1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde

3e orde

connectiviteit
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Maskers doorbraken
Bij deze vlekkenanalyse zijn de vlekken over alle eerste en 
tweede orde van de doorbraken in de drie buurten gelegd. 
De oplichtende delen op de kaart zijn de plekken waar 
meerdere van deze vlekken over elkaar heen vallen en dus 
vanuit vele plekken onder hun bereik vallen. Hieruit kun 
je ook afleiden dat deze plekken veel potenties hebben, 
gezien de goede bereikbaarheid vanuit de drie wijken, 
Transvaalbuurt, Oostpoort en Indische Buurt. 
Op deze kaart kun je zien dat een plek oplicht bij de 
overgang van Oostpoort naar de Transvaalbuurt en in het 
centrum van Oostpoort.

Oostpoort (intern)
De plek binnen Oostpoort die oplicht is het Paradijsplein in 
de nieuwe stedenbouwkundige situatie. Aan dit kleine plein 
komt een basisschool, een theaterzaal en een centrum 
voor beeldende kunst.

Pretoriusstraat (intern)
De plek binnen de Transvaalbuurt die het meest opvalt is 
de aansluiting van Pretoriusstraat op de Linnaeusstraat. De 
Pretoriusstraat verbindt de Linnaeusstraat met het Steve 
Bikoplein en het Steve Bikoplein weer met het Krugerplein. 
Het is dus een belangrijke verbindingsweg binnen de buurt. 
Daarom is het niet verrassend dat deze weg potenties 
heeft.
Verder is te zien dat de grachtengordel, de Middenweg 
door Watergraafsmeer en de Zuiderzeeweg richting de 
A10 ook duidelijk te herkennen zijn. Ook de ringweg is in 
het totaal een wat lichtere plek. Dat laat dan ook zien, dat 
vanaf ons gebied er zowel goede verbindingen zijn met de 
ring en de snelweg, maar ook met het centrumgebied, de 
grachtengordel en het Centraal Station van Amsterdam. 
Ook hier ontbreekt de relatie met Amsterdam Zuid.

[onder] 

neonglow kaart 

doorbraken on-

derzoeksgebied
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Missling links binnen bestaande 1e & 2e orde.

Missing links 

als verbinding 

met de Laing’s 

nekstraat.

Missing links als 

verbinding met de 

Pijp.

missing links: Laing’s nekstraat
De Laing’s Nekstraat grenst aan het Steve Bikoplein. De 
straat is noord-zuid georiënteerd. In het noorden loopt 
de straat tegen het spoor aan en in het zuiden tegen de 
Ringvaart. Als we in het noorden een doorbraak onder 
het spoor door naar de Eikenweg maken, krijgen we een 
verbinding tussen het Steve Bikoplein en het Oosterpark. 
Als we in het zuiden de Laing’s Nekstraat verbinden met de 
Willem Beukelsstraat krijgen we een connectie met Park 
Frankeldael. Op deze manier krijgen we een directe verbin-
ding tussen de twee parken en ligt het Steve Bikoplein er 
middenin. De wijken en buurten van Oost worden hierdoor 
een onderdeel van een groter geheel en intensiever 
gebruikt.

Missing links
‘Missing links’ zijn nieuw te ontwikkelen koppelingen in het 
netwerk ‘flows’ die door hun specifieke plaatsing en positie 
in het bestaande netwerk een zo hoog mogelijk continuïteit 
en verbindend effecten mogelijk maakt. Daardoor optima-
liseert een ‘missing link’ niet alleen de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van een specifiek gebied van een reeks 
aan gebieden die door de ‘missing link’ worden verbon-
den. Het bepalen en aanbrengen van een ‘missink link’ 
is daarmee een strategische keuze, en heeft als doel het 
stedelijke netwerk niet alleen vanuit een specifiek onder-
zoeksgebied te verbeteren, maar ook in algemene zin en 
daardoor nieuwe mogelijkheden voor sociaal economische 
ontwikkelingen op die reeks van locaties te initiëren. Een 
‘missing link’ versterkt de relaties tussen ‘flows en places’ 
en daarmee die van het dagelijkse sociaaleconomische 
gebruik en de waarde ontwikkeling in die gebieden. 

tekst: Ir. Peter de Bois

missing links: De Pijp
Uit onze analyses is gebleken dat de Eerste Oosterpark-
straat een straat is met een goed bereik vanuit de drie 
buurten. De straat loopt vast op de Weesperzijde. Het grote 
bereik stopt hier omdat daar geen continuïteit is op deze 
lijn en er een richtingsverandering optreed. Als je de Eerste 
Oosterparkstraat zou verbinden met de Van Ostadestraat 
krijgen je een veel betere verbinding met de Pijp, omdat er 
een vanzelfsprekende voortzetting is van het network en 
je minder richtingsveranderingen hebt. Zo wordt het bereik 
groter, met name in een gebied wat door zijn kwaliteiten 
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de diversiteit en 
variatie van deze stadsdelen over en weer en daarmee van 
de waarde creatie ter plaatse.

connectiviteit



amsterdam oost

 o
n

d
er

zo
ek

sa
te

li
er

 | 
k

r
a

C
H

tW
iJ

k
en

05
5

Missling links binnen bestaande 1e & 2e orde.

connectiviteit
1e orde

1e orde

1e orde
groengebieden

missing links

2e orde

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde

3e orde

“DE EERTSE OOSTERPARK-
STRAAT MIST DE VOORTZET-
TIng VAn HET nETWERK .”
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BeReiK

Sociale interactie en effectief 

gebruik van stedelijke gebieden zijn 

enerzijds afhankelijk van de ver-

bondenheid, connectiviteit van het 

stedelijk frame en anderzijds

van de dichtheid en relaties van dat 

stedelijk frame. Die dichtheid en 

relaties, de hoeveelheid, lengte en 

continuïteit van straten, hun onder-

linge relaties en maaswijdte,

bepalen de wijze waarop een adres 

of bestemming met andere adres-

sen en bestemmingen verbonden is. 

hoe meer adressen en bestemmingen 

met elkaar verbonden zijn hoe beter 

de stedelijke gebieden en bestem-

mingen onderling bereikbaar en 

toegankelijk zijn. Deze kwaliteit 

van het stedelijke frame -in feite 

een parallel systeem- bepaalt via de 

goede bereikbaarheid en toegankelijk 

de uiteindelijke gebruikskwaliteit 

van het stedelijke frame. het is een 

eerste voorwaarde voor de  sociaal-

economische vitaliteit van bestem-

mingen, programma’s buurten, wijken, 

stadsdelen en stedelijke gebieden in 

hun regio.



[boven] bereikbaarheidscirkels tijd-ruimte patronen 

5-10 minuten, 400-800-2600 meter

058

Overzicht  pleinen
Voor de analyse van de Transvaalbuurt, de Indische Buurt
en Oostpoort hebben we ordekaarten gemaakt. Op de 
volgende
pagina’s is dat te zien voor de pleinen in dit gebied.
Met behulp van deze kaarten willen wij kunnen aantonen
hoe het gebied ligt, ten op zichte van de rest van 
Amsterdam
en hoe goed het gebied intern is verbonden.
Ook laten we met bereikbaarheidscirkels het bereik vanaf
de pleinen zien. Dit wordt aangegeven met drie cirkels. De
kleine voor bereikbaarheid te voet, de middelgrote voor
bereikbaarheid te fiets en de grootste voor bereikbaarheid
met de auto. De cirkels gaan dan van 400 - 800 en 2600
meter met ieder een bereik van 5 a 10 minuten.

[boven] 1.Flevoplantsoen 2.Java-

plantsoen 3.Makassaplein

[onder] pleinen overzicht

C

D

B

A

F

G H

I

J
K

L

A Afrikanerplein

B President Brandstraat 

C Krugerplein

D Steve Bikoplein

E Land van Cocagneplein

F Javaplein

G Ambonplein

H Sumatraplantsoen

I Ceramplein

J Makkassarplein

K Timorplein

L Paradijsplein
OosterpoortpleinM

M

E

bereik



Afrikaplein
Het plein ligt midden in de Transvaalbuurt en hij wordt door 
drie straten ontsloten. Deze lopen ver de wijk in. Hierdoor 
reikt de tweede orde al ver de wijk in en komt ook de wijk al 
uit via de Insulindeweg. De derde orde loopt ver buiten de 
wijk naar de andere kant van het centrum van Amsterdam. 
Ook reikt hij ver naar het zuiden. 

Dit plein is goed verbonden met de wijk en en ook kun je 
gemakkelijk buiten de wijk komen. Hij reikt tot de ring van 
Amsterdam. Hierdoor kun je snel de stad uit komen.

President Brandstraat
Dit plein ligt in de Transvaalbuurt, het wordt voornamelijk 
gebruikt om te sporten en te spelen. Het plein is rondom 
ontsloten door verschillende wegen. De eerste orde breekt 
op twee punten door de barrière van het gebied heen. De 
tweede orde loopt ook in de Transvaalbuurt en buiten het 
gebied. Het valt op dat de Indische Buurt helemaal niet 
wordt bereikt.

De eerste orde bereikt op veel plaatsen de grens van 
de Transvaalbuurt. De ordes rei-ken tot het centrum van 
Amsterdam en tot in de aangrenzende wijken. De ring 
wordt ook ontsloten. Een goede zuidelijke en noordooste-
lijke bereikbaarheid.
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onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e ordeonderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde



Krugerplein
Hier zie je een duidelijk intern raster van verbindingen in de 
Transvaalbuurt. Binnen de eerste een tweede orde zie je 
duidelijk een noord-zuid en oost-west verbinding. Verder is 
er een duidelijke verbinding met Dapperbuurt, Watergraaf-
smeer en een orde naar de grachtengordel.

In deze orde is zowel intern als extern een netwerk aan 
verbindingen. Deze verbindingen bevinden zich zowel 
noordelijk als zuidelijk en in de Transvaalbuurt. Verder is er 
maar één verbinding met de Indische Buurt. 

060

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde

bereik



Javaplein
Het Javaplein ontsluit de Molukkenstraat, Borneostraat en 
de Javastraat. De Molukkenstraat en Javastraat zijn lange 
wegen die tot buiten de Indische Buurt komen. De meeste 
wegen liggen aan de zuidelijke kant van het Javaplein. 

Het Javaplein heeft een groot bereik in de Indische Buurt. 
Door de Molukkenstraat en Javastraat krijg je een goede 
verbinding buiten de buurt. Wat het meeste opvalt, is dat 
Oostport en de Transvaalbuurt niet goed worden bereikt.

Sumatraplantsoen
Het Sumatraplantsoen heeft een zeer  
goede verbinding met het interne systeem van de Indische 
Buurt. Het Plantsoen is zuid-oost gelegen in de Indische 
Buurt en heeft met de hele Indische Buurt verbindingen. 
De verbindingen met het noord-ooste-lijke gedeelte van de 
Indische Buurt zijn het minst. Verder eindigt de derde orde 
bij de A10 rondweg van Amsterdam en loopt de tweede 
orde over de hoofdas van de Dapperbuurt en Ooster-
parkbuurt. De verbindingen zijn de ook voornamelijk in 
oost-westelijke richting. 

Het Sumatraplantsoen staat in verbinding met de hele 
Indische Buurt en kan met de derde orde bij de rondweg 
van Amsterdam komen. Er zijn geen verbindingen met het 
Linnaeusplantsoen en de Transvaalbuurt. Wel komt de 
tweede orde in de Dapperbuurt en Oosterparkbuurt en de 
derde orde op de Middenweg door Watergraafsmeer. 
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onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e ordeonderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde



062

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

“DE OnTSLUITIng nAAR 
DE BUURT IS PRIMA, MAAR 
VERDER DAn DAT KOM JE OOK 
nIET.”

Steve Bikoplein
Dit plein ligt in het midden van de Transvaalbuurt. Op de 
kruising van de Pretoriusstraat en de Laing’s Nekstraat. Het 
is een groot, open plein met in het midden een speeltuintje

Dit is echt een intern plein, de ontsluiting naar de buurt is 
prima, maar verder dan dat kom je ook niet.

bereik
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onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

Makkassarplein
Het Makkassarplein ligt in de Indische Buurt. Het is een 
groot plein met meerde functies. Zo zijn er speelattributen 
en plek om bij elkaar te komen. Op het plein is ook een 
kinderopvang gevestigd. Langs het gehele plein kan er aan 
beide kanten geparkeerd worden.

Het Makkassarplein  is slecht verbonden met de rest van 
het plangebied. Alleen de direct omliggende straten zijn 
goed verbonden.

Ceramplein
Dit plein ligt midden in de Indische Buurt, dit plein wordt 
door drie straten omsloten.  Hierdoor is er een korte eerste 
orde. De tweede orde loopt ook niet ver de wijk in, de 
derde orde ontsluit een klein deel van de Indische wijk. 
Verder reikt de orde tot de Amstel, maar deze loopt niet het 
centrum van Amsterdam in. 

De derde orde loopt uit tot net in het centrum van 
Amsterdam, tot Diemen en tot de Amstel. Er is geen goede 
ontsluiting met de snelweg en met het centrum. Ook 
binnen de Indische Buurt en de Transvaalbuurt is er geen 
goede ontsluiting.   



Timorplein
Door restauratie is een voormalig schoolgebouw omge-
bouwd tot een multifunctioneel gebouw. Door de komst 
van een StayOkay, een bioscoop, café en restaurant, maar 
ook vergaderzalen is het Timorplein een nieuwe trekpleister 
geworden in de Indische Buurt. 

Het Timorplein verbindt de hele Indische Buurt West. Voor 
een groot deel verbinden deze de hele Indische Buurt. 
Ook heeft deze een goede connectie met de ring. Echter 
verbindt deze niet met de Transvaalbuurt.

064

onderzoekskaart | 1e, 2e, 3e orde

connectiviteit
1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde

bereik



Oosterpoortplein
Het Oosterspoortplein is een plein dat gelegen ligt bij 
station Muiderpoort. Het plein ligt in het midden van de 
bekende Y-split-sing van het station Muiderpoort. 

Het Oosterspoortplein heeft een goed bereik door de Dap-
perbuurt heen. Dit bereik loopt door tot het centrum van 
Amsterdam. Het bereik blijft wel heel erg aan het oppervlak 
van het centrum. Verder heeft dit plein een bereik naar de 
Transvaalbuurt en gaat verder door naar beneden waar het 
bereik uiteindelijk in Watergraafsmeer strandt. 

Paradijsplein
Het Paradijsplein ligt in de Transvaalbuurt. Het plein ligt op 
400 meter afstand van station Muiderpoort.  

Het Paradijsplein ligt goed gelegen voor het bereik. Met de 
ordes kom je uit op de A10. Ook kom je uit aan de rand 
van het centrum, de Dapperbuurt, de Transvaalbuurt en 
zak je via de Middenweg door Watergraafsmeer door naar 
Diemen. 
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Totaal orde kaarten doorbraken
Hieronder staan twee kaarten, namelijk alle eerste ordes 
van de pleinen van de Transvaalbuurt, Oostpoort en 
Indische Buurt en de kaart met alle eerste en tweede 
ordes, hieraan hebben we ook aanliggend groen en water 
gekoppeld. 

Op de kaart met de eerste ordes is te zien dat deze in de 
Transvaalbuurt intern verbindingen verzorgen en aan de 
zuid- en westkant de barriéres doorbreekt. In de Indische 
Buurt zijn zowel noord-zuid als oost-west verbindingen 
intern.  In het zuiden, westen en noorden zijn de barriéres 
doorbroken. 

Als je vervolgens ook de tweede ordes erbij neemt, wordt 
duidelijk dat de pleinen zeer goed verbonden zijn met het 
Oosterpark, Frankendealpark en het Flevopark. Verder 
zie je goede externe verbinding richting het zuiden en de 
verbinding naar het noorden is minder. De interne verbin-
dingen met de wijken vanaf de pleinen zijn zeer goed. Zo 
zie je duidelijk de meeste ordes binnen de barrières lopen 
en bijna alle straten in ons gebied wel raken, waaronder de 
belangrijke straten.  

“PLEInEn In DE BUURTEn 
ZIJn gESCHIKT VOOR nIEUWE 
OnTWIKKELIng.”

Onderzoekskaart: totale orde kaart

[boven] 1e orde parken & pleinen

[rechts] neonglow kaart onderzoeks-

gebied intern

connectiviteit
1e orde

1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde

3e orde

bereik
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Maskers pleinen
Bij deze vlekkenanalyse zijn de vlekken over alle eerste en 
tweede orde van de pleinen in de drie buurten gelegd. De 
oplichtende delen op de kaart zijn de plekken waar meer-
dere van deze vlekken over elkaar heen vallen en dus vanuit 
vele plekken onder hun bereik vallen. Hieruit kun je dan ook 
afleiden dat deze plekken veel potenties hebben gezien de 
goede bereikbaarheid vanuit de drie wijken, Transvaalbuurt, 
Oostpoort en Indische Buurt. 

Uit deze kaart is te lezen dat er ter hoogte van het Oos-
terpark en bij de doorbraak tussen de Indische Buurt en 
Oostpoort gebieden oplichten. Opvallend is dat is er één 
plek binnen en één plek buiten het gebied valt.

Oosterpark (extern)
Bij het Oosterpark, ter hoogte van de kruising tussen de 
Eerste Oosterparkstraat en de Beukenweg, is duidelijk een 
oplichtend gebied te zien. Hieruit kunnen we concluderen 
dat het goed bereikbaar is vanaf de pleinen uit alle drie de 
buurten en het dus potentie heeft voor mogelijke functies.

Oostpoort (intern)
Ter hoogte van de Polderweg en de Bonistraat binnen 
Oostpoort is een klein oplichtend gebied.  Dit gebied grenst 
aan de doorbraak naar de Indische Buurt. Op deze plek 
worden straks 186 nieuwe woningen gebouwd volgens het 
stedenbouwkundigplan voor Oostpoort.

Verder lichten duidelijk verbindingen naar het zuiden en 
Watergraafsmeer op en ook de Zuiderzeeweg richting de 
A10. Ook komt er een vlek tot in de grachtengordel, maar 
de grachtengordel is niet zo goed verbonden als bij de 
doorbraken en dat geldt ook voor de ring van Amsterdam.
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Bereikbaarheid totaal
In de totale bereikbaarheidskaart zijn alle bereikbaarheids-
cirkels van de pleinen die gemaakt zijn samen gevoegd tot
één. Om elk plein zijn lijnen getrokken waar je binnen 400
meter, 800 meter en 2600 meter komt. Als je kijkt hoever je
binnen een bepaald aantal meters komt, moet je rekening
houden met de barrières. Deze zijn met rode lijnen en pijlen
aangegeven in de kaart. In de kaart is te duidelijk te zien
dat de 400 meter vooral binnen het projectgebied zelf ligt.
De 800 meter komt tot een rand van ongeveer 300 meter
om de 400 meter lijn heen. De rand van de 2600 meter is
ongeveer 1700 meter dik en loopt om de rand van de 800
meter heen. De 2600 meter rand komt tot in het centrum
van Amsterdam en loopt in de andere kant door heel
Watergraafsmeer heen. Ook reikt deze cirkel tot in de Pijp
en aan de andere kant tot aan de rand van Amsterdam
Noord.

Pleinen in relatie tot elkaar
Plein A is het linker plein en wordt het Afrikanerplein 
genoemd. Plein B ligt rechts en wordt het Sumatrap-
lantsoen genoemd. Voor deze kaart hebben we de twee 
pleinen die het verst uit elkaar liggen vergeleken op het 
gebied van bereik. Als deze kaart wordt vergeleken met de 
totaalkaart dan is het uiterste bereik met elkaar te vergelij-
ken. De grote van het bereik van de verschillende pleinen is 
even groot.

Conclusie intern bereik

[rechts] Onderzoekskaart: Bereik-

baarheid pleinen & parken totaal

[rechts onder] Onderzoekskaart: 

Onderlinge relatie Krugerplein & 

Sumatraplein

[links] Luchtfoto Krugerplein

[onder] Luchtfoto Sumatraplein

bereik
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missing links: Pretoriusstraat
In de Transvaalbuurt lopen drie noord-zuid georiënteerde 
hoofdwegen; de Wibautstraat, de Maritzstraat en de Lin-
naeusstraat. De Pretoriusstraat verbindt deze drie wegen 
met elkaar in oost-west richting. 
De Pretoriusstraat stopt in het westen bij de Wibautstraat 
en in het oosten bij de Linnaeusstraat. Als je aan beide 
kanten deze belangrijke straat door zou trekken, als een 
hoofdader door het gebied, krijg je ook een goede oost-
west verbinding. 

Bij de Wibautstraat verbinden we de President Steynstraat 
(het verlengde van de Krugerstraat en de Pretoriusstraat) 
met de Jan Bernardusstraat. Als we de Jan Bernardus-
straat dan nog eens over het water verbinden met de 
Amstelkade, krijgen we een directe verbinding met de IJsel- 
en Diamantbuurt.

In Oostpoort is de Polderweg één van de belangrijkste 
hoofdstraten. Deze straat verbindt Oostpoort met de 
Indische Buurt door aan te sluiten op de Bonistraat.
Als we de Pretoriusstraat aan sluiten op de Polderweg 
krijgen we een belangrijke oost-west ader die van de 
Indische Buurt door Oostpoort en de Transvaalbuurt eindigt 
op de Amstelkade. Het zou een ruggengraat door twee 
buurten zijn die stopt bij de Indische Buurt.

missing links: Kramatweg
De Kramatweg loopt zowel in de Sumatrabuurt als in de 
Makassarbuurt langs het Flevopark. De twee buurten en 
ook de Kramatweg  worden onderbroken door de Insu-
lindeweg. Door de Kramatweg door te trekken en aan te 
sluiten op het Javaplantsoen krijg je een betere verbinding 
langs het Flevopark. Er zullen meer mensen gebruik gaan 
maken van deze weg en kunnen eenvoudiger bij het 
Flevopark komen.

Oranje Vrijstaatkade
De Transvaalstraat loopt vanuit de Transvaalbuurt over in 
de Oranje Vrijstaatkade die in  Oostpoort ligt. Aan het einde 
van Oostpoort loopt deze straat dood tegen het spoor. Als 
de straat onder het spoor wordt doorgetrokken naar de 
Valentijnkade, krijg je een betere verbinding met de Indische 
Buurt. Op deze manier krijg je een straat die vanuit de 
Transvaalbuurt, door Oostpoort, tot in de Indische Buurt 
loopt.

Missling links binnen bestaande 1e & 2e orde.

Missling links binnen bestaande 1e & 2e orde.

Missing links als 

verbinding met de 

Kramatweg

Missing links als 

verbinding met de 

Pretoriusstraat

bereik
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missing links: Borneo- en Javastraat
Dit is geen missing link maar meer een gemiste kans. De 
Borneostraat en Javastraat komen samen op het Javaplein. 
Als u op de kaart kijkt ziet u dat de Javastraat nog verder 
loopt naar het Javaplantsoen dat grenst aan het Flevopark. 
In realiteit ervaar je op het Javaplein niet dat de Javastraat 
doorloopt. De Javastraat aan de zijde van het Badhuis en 
Javaplantsoen heeft een heel ander profiel.
De kans die wij hier zien is om de Borneostraat en 
Javastraat door te trekken in hetzelfde profiel tot aan het 
Javaplantsoen. Op deze manier zul je veel mensen richting 
het Flevopark trekken.

Oranje Vrijstaatkade 
De Transvaalstraat loopt vanuit de Transvaalbuurt over in 
de Oranje Vrijstaatkade die in  Oostpoort ligt. Aan het einde 
van Oostpoort loopt deze straat dood tegen het spoor. Als 
de straat onder het spoor wordt doorgetrokken naar de 
Valentijnkade, krijg je een betere verbinding met de Indische 
Buurt. Op deze manier krijg je een straat die vanuit de 
Transvaalbuurt, door Oostpoort, tot in de Indische Buurt 
loopt.

Missling links binnen bestaande 1e & 2e orde.

Missing links als 

verbinding met de 

Oranje Vrij-

straatkade

Missing links als 

verbinding met de 

Javastraat

connectiviteit
1e orde

1e orde

1e orde
groengebieden

missing links

2e orde

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde

3e orde

“HET WISSELEnDE STRAAT-
PROFIEL VAn DE JAVASTRAAT.”
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Ordekaarten totaal
Dit is de totale ordekaart met alle eerste en tweede ordes. 
Alle toegangswegen zijn eerste ordes, dit zijn de belangrijk-
ste wegen binnen de wijk. Middels de tweede orde is het 
projectgebied intern goed ontsloten. Vanuit de wijk is het 
centrum goed bereikbaar, ook de uitvalswegen zijn goed te 
bereiken. Het groen en het blauw zijn ook goed bereikbaar 
via de tweede orde. Echter is er geen goede overgang 
tussen de Indische- en Transvaalbuurt. Alleen per fiets kun 
je je makkelijk tussen de wijken bewegen. 

Wat opvalt is dat de wijk goed is ontsloten, er zal op 
enkele plekken wel een kleine verbete-ring kunnen worden 
gemaakt, bijvoorbeeld door wijken in de omgeving beter 
bereikbaar te maken. Ook kan het centrum van af meerdere 
punten goed ontsloten kunnen worden. Er zijn geen grote 
verbeterpunten te vinden in deze ordekaart.

Onderzoekskaart: totale orde kaart

[boven] 1e orde toegangswegen

[rechts] 

neonglow kaart 

pleinen

connectiviteit
1e orde

1e orde

1e orde
groengebieden

2e orde

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde

3e orde

bereik
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Maskers pleinen
Bij deze vlekkenanalyse zijn de vlekken over alle eerste 
en tweede orde van de pleinen in en doorbraken van de 
drie buurten gelegd. De oplichtende delen op de kaart zijn 
de plekken waar meerdere van deze vlekken over elkaar 
heen vallen en dus vanuit vele plekken onder hun bereik 
vallen. Hierop kan je dan ook afleiden dat deze plekken 
veel potenties hebben gezien de goede bereikbaarheid 
vanuit de drie wijken, Transvaalbuurt, Oostpoort en Indische 
Buurt. 
Uit deze kaart valt te lezen dat er drie punten zijn die erg 
oplichten. Het zijn drie punten die al eerder besproken bij 
de maskers van de pleinen of doorbraken. 

Oosterpark (extern)
De plek die buiten het gebied oplicht is bij het Oosterpark, 
ter hoogte van de kruising tussen de Eerste Oosterpark-
straat en de Beukenweg. Het is een vrij groot gebied dat 
bijna aansluit op de Transvaalbuurt. De connectie met het 
Oosterpark kan dus een belangrijke kans zijn voor de drie 
buurten.

Pretoriusstraat (intern)
De plek binnen de Transvaalbuurt die het meest opvalt is 
de Pretoriusstraat. Zoals we eerder hebben aangegeven 
is deze straat een belangrijke schakel binnen de Trans-
vaalbuurt. Het verbindt diverse pleinen en hoofdstraten met 
elkaar. 

Oostpoort (intern)
Ter hoogte van de Polderweg en de Bonistraat binnen 
Oostpoort is een klein oplichtend gebied.  Dit gebied grenst 
aan de doorbraak naar de Indische Buurt.
Wat opvalt is dat in het nieuwe stedenbouwkundigplan 
op deze plek woningen zullen worden gebouwd en geen 
openbare functies. Deze plek komt in deze analyse naar 
voren als een plek met veel potentie.
Verder zie je nog steeds de verbindingen met de ring, A10, 
Watergraafsmeer en de grachtengordel van Amsterdam. 
Alles omvattend is te zeggen dat het gebied een zeer 
gunstige ligging in Amsterdam heeft t.o.v. de ring en het 
centrum.
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Missing links compleet
Als je alle missing links bekijkt, kun je zien dat er een directe 
verbinding tussen het Oosterpark en Frankendealpark 
wordt gecreëerd. Dit heeft ook invloed op de eerste en 
tweede ordes in de Dapperbuurt en Watergraafsmeer. Op 
deze directe verbinding is het Steve-Bikoplein een heel 
belangrijk en centraal punt. Dit is namelijk ook een plek op 
de oost-west verbinding door de Transvaalbuurt die we 
willen doortrekken door Oostpoort en de Indische Buurt in. 
Verder hebben we, door middel van het toevoegen van een 
brug, over de Amstel de Pijp toegevoegd als zeer goed ver-
bonden gebied. Vervolgens hebben we de Indische Buurt 
en Oostpark aan de zuidkant een extra doorbraak gegeven 
onder het spoor door, om dit beter met elkaar te verbinden. 
Ook het Flevopark is beter verbonden met de Javastraat 
en Borneostraat en loopt hier een noord-zuidas langs door 
een nieuwe verbinding over de Insulindeweg.
Alles bij elkaar is ons gebied nu nog beter  verbonden 
met de Dappermarkt, de Pijp, Flevopark, Oosterpark en 
Frankendealpark. In het gebied heeft de Transvaalbuurt nu 
een duidelijke en belangrijke as over het Steve-bikoplein en 
is de Oostpoort beter verbonden met de Transvaalbuurt en 
Indische Buurt.

Alle missing links | 1e & 2e orde.

Alle missing links | 1e & 2e orde.

connectiviteit
1e orde

1e orde

1e orde
groengebieden

missing links

2e orde

2e orde

2e orde

3e orde

3e orde

3e orde

bereik
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Station Muiderpoort ligt centraal gelegen tussen de Indische 
Buurt en de Transvaalbuurt. Horizontaal worden de wijken 
ook doorkruist door verschillende bus en tramlijnen. 
Belangrijke wegen in het projectgebied waar bussen en 
trams rijden zijn de Insulindeweg, de Molukkenstraat en de 
Linnaeusstraat.

Parkeren en fietsstallen
In het hele projectgebied zijn er veel mogelijkheden om te 
parkeren. In vrijwel elke straat is er een mogelijkheid om 
betaald, langs of dwars te parkeren. Er is een duidelijk 
verschil te zien in de prijs die je voor het parkeren betaald. In 
de Indische Buurt betaal je €2,40 per uur en in de Trans-
vaalbuurt betaal je €3,00 per uur. Grote openbare parkeer-
garages zijn er in het gebied niet te vinden, maar
dit is door de vele mogelijkheden voor parkeren in straten 
ook niet echt nodig. Met fietsen is ook in het hele gebied 
rekening gehouden. In elke straat zijn er fietsenrekken 
geplaatst. In het projectgebied was het op één punt hele-
maal niet goed geregeld voor het parkeren van fietsen. Deze 
is bij station Muiderpoort (aangegeven met rode cirkel in de 
afbeelding hierboven). 

Routes openbaar vervoer.

Parkeertarieven.

“WE DOELEn OP nIEUWE 
SPOOR DOORBRAKEn En 
nOORD-ZUID VERBInDIngEn.”
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1. Profiel | Afrikaplein.

4. Profiel | Javastraat.

1.

2.

3.

4.

5.

Straat profielen
De fysieke kwaliteit van de (hoofd)straten straten in 
Amsterdam Oost zijn van belang voor het realiseren van 
de verbindingen van de wijk intern en extern. Tegelijk is de 
ruimtelijke inrichting mede bepalend voor het gebruikt en de 
functionele betekenis naar de belendingen in de plint van 
de gebouwen.
In het hoofdstuk over de missing links worden mogelijke 
koppelingen in beeld gebracht die de wijk een betere relatie 
geven met de omliggende gebieden, belangrijke anchor 
points en de centrale stad. Dit zal de intensiteit, de rol en 
de gebruikspotentie van diverse straten veranderen en 
daardoor een wissel trekken op hun fysiek inrichting en de 
functionele mogelijkheden van de plinten in de aangren-
zende gebouwen.
In de conclusies van het RGBG scenario en de SWOT 
komen deze aspecten aan de orde.

tekst: Ir. Peter de Bois

Afrikanerplein
Het Afrikanerplein bestaat uit een plein met aan weerszijde 
een straat. Hiervan is de ene totaal anders opgebouwd dan 
de ander. Ook het straatinterieur en de bestrating komt hier 
niet overeen. Het Afrikanerplein wordt niet optimaal gebruikt 
en dus zijn hier veel mogelijkheden voor verbeteringen.

Borneostraat
De Borneostraat wordt vooral in beslag genomen door 
de tram die hier doorheen loopt. Met een straatbreedte, 
van 23 meter geen hele smalle straat, maar wel optimaal 
ingevuld met aan weerzijde parkeren, bomenrijen en brede 
trottoirs.

Insulindeweg
De Insulinedeweg is een van de breedste wegen in het 
plangebied. De bijna 48 meter brede straat wordt ingevuld 
door een hoofdweg met tram en twee richtingsverkeer met 
daarnaast aan weerszijde ventwegen met langs- en haaks- 
parkeren. Ook is er in dit profiel rekening gehouden met 
bomenrijen.

Javastraat
De Javastraat is even breed als de Borneostraat, echter 
loopt hier geen tram doorheen. De trottoirs zijn hier twee 
keer zo breed, namelijk 5 meter, die aansluiten op de naast 
liggende winkels. In de Javastraat zou extra groen toege-
voegd kunnen worden. De breedte is hier zeer geschikt 
voor.

Linnaesstraat
De Lineausstraat is een zeer smalle straat, op deze twee 
richtingsweg delen de auto’s een rijbaan met de trams. Wel 
zijn er twee losliggende fietspaden. Aan beide zijden ligt 
een trottoir, die grenzen aan de naastliggende panden. Er is 
geen groen aanwezig in deze straat.

[

[

[

[

[

bereik



amsterdam oost

 o
n

d
er

zo
ek

sa
te

li
er

 | 
k

r
a

C
H

tW
iJ

k
en

07
7

1. Profiel | Afrikaplein. 2. Profiel | Borneostraat.

3. Profiel | insulindeweg.

5. Profiel | Linnaesstraat.4. Profiel | Javastraat.
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6. Profiel | Maritzstraat.

9. Profiel | Schalk Burgerstraat.

7.

10.

8.

6.

9.

Maritzstraat
De Martizstraat bestaat uit een hoofdweg met twee vent-
wegen met langs- en haaksparkeren. Tussen de hoofdweg 
en de ventwegen liggen fietspaden en is er ruimte gemaakt 
voor een bomenrij. De trottoirs liggen direct aan de gevels 
van de woningen. 

Molukkenstraat
De Molukkenstraat heeft een breedte van bijna 25 meter. 
In het midden loopt een autoweg in beide richtingen, met 
daarnaast aan beide zijden langsparkeren. De fietspaden 
die daar aan beide zijden naast liggen worden gescheiden 
door een bomenrij. Aangrenzend aan de fietspaden liggen 
de voetpaden, die doorlopen tot de woningen en winkels.

Pretoriusstraat
De Pretoriusstraat is een straat met een breedte van 18 
meter. In het midden ligt een tweerichtingsweg. Aan de ene  
zijde is er langsparkeren en aan de andere zijde haakspar-
keren. Aan beide zijden is nog een bomenrij aangebracht, 
daarnaast liggen voetpaden die tot de gevel doorlopen. 

Schalk Burgerstraat
De Schalk Burgerstraat is symmetrisch opgbouwd. Een 
tweebaansweg, met aan weerszijde langsparkeren. Daarna 
volgt een bomenrij, een fietspad en een trottoir, deze 
grenzen weer aan de woningen.

Zeeburgerdijk
De Zeeburgerdijk is hetzelfde opgebouwd als de Schalk 
Burgerstraat. In het midden een tweebaansweg, daarnaast 
langsparkeren, dan volgt er een bomenrij, een fietspad 
en een trottoir. Alles is alleen breder opgezet. De panden 
grenzen ook direct aan het trottoir.

Straat profielen

[

[
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bereik
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7. Profiel | Molukkenstraat.

8. Profiel | Pretoriusstraat.

10. Profiel | Zeeburgerdijk.9. Profiel | Schalk Burgerstraat.
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FunctiOneeL- 
RuiMteLiJKe inFO

in wezen bestaat het 24/7 dagelijkse 

tijd-ruimte leven van mensen in ste-

delijke gebieden uit verplaatsen en 

verblijven. Voor het eerste is het 

van belang dat de gebruiker van de 

stad over een cognitieve map van die 

stad beschikt zodat de context en 

het netwerk van die stad door hem/ 

haar begrepen wordt waardoor zij we-

ten waar ze zich in de stad bevinden 

en vervolgens richting kunnen geven 

aan hun verplaatsingen daarbinnen.

Onze motieven om ergens te ver-

blijven zijn divers en afhankelijk 

van leeftijd, levensfase, inkomen, 

opleiding, levensovertuiging, cul-

tuur ect. het bepaald waar we willen 

verblijven, waarom en met wie. Zon-

der motieven is er geen noodzaak tot 

verplaatsen. 

Stedelijke bestemmingen -de locale 

en globale anchor points zijn het 

fysieke bewijs van deze motieven 

en zij faciliteren samen met het 

stedelijke frame het 24/7 sociaal-

economisch verkeer in steden. De 

wijze waarop anchor points met hun 

verscheidenheid aan type, inhoud, 

rol en programma zijn gepositioneerd 

in de stad en een onderlinge relatie 

hebben is van groot belang voor de

stedelijke kwaliteit en stedelijke 

vitaliteit.effectieve vitale steden 

beschikken over een parallel stede-

lijke frame. Dat is een stedelijke 

netwerk van straten, lanen ect. 

waarin punten van bestemming op 

verschillende manieren met elkaar 

verbonden zijn. Deze verschillende 

verbindingen bieden gebruikers van 

de stad de mogelijkheid op basis 

van hun eigen tijd, activiteiten en 

behoeften een keuze te maken voor 

het gebruiken van die verbindingsmo-

gelijkheden. Zij kiezen op basis van 

hun behoefte enerzijds en vanuit het 

aanbod van ruimtelijke mogelijkheden 

en programma’s van de stad ander-

zijds hun routes door de stad, hun 

circuits.

Dichtheid van wonen en intensiteit 

van publike ruimtelijke gebruik is 

van groot belang voor de beleving 

en social economische interactive 

in wijken en buurten. het is ook 

bepalend voor de wijze waarop mensen 

hun eigen circuits uitzetten in het 

network van de stad, waardoor mensen 

elkaar ook vaker tegenkomen en voor-

zieningen een beter draagvlak voor 

hun bestaan krijgen.

Gelijktijdigheid op de routes 

-circuits- van mensen in de stad 

verhoogd de economische vestigings-

potenties en de sociale betekenis 

en van die routes. Deze routestruc-

turen –circuits- geven inhoud aan 

verschil van inrichting en programma 

van straten, lanen, pleinen, parken 

ect. en zijn daarmee een voorwaarde 

voor hun kwaliteiten, betekenis en 

identiteiten. uiteindelijk ont-

staat er verschil in ‘uniciteit, wat 

bepalend is voor de hiërarchie van 

betekenissen en identiteiten van het 

geheel aan straten, pleinen, gebie-

den, programma’s en anchor points in 

de stad.



1.

1. Afrikanerplein

2. Plein (Pr. Brandstraat)

3. Steve Bikoplein

4. Oosterpark

5. Dapperstraat

6. Muiderpoortstation

7. Sumatraplantsoen

2.

3.

4.

5.
6. 7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

8. Flevopark

9. Javastraat

10. Studio K

11. Javaplein

12. Makassarplein

13. Flevoparkbad
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Anchor points
Een anchoir point is een plek waar veel mensen samen 
komen. Dit kan een park zijn of een buurtcentrum, maar 
ook een plein of een station. 
In de Indische Buurt zijn wel een aantal anchor points te 
vinden, zoals Studio K. Dit is een centrum waar ze kunst, 
cultuur, eten en drinken samenbrengen. Een plek voor alle 
buurtbewoners om wat leuks te gaan doen. Ook moeten 
we denken aan de de verschillende pleinen in de buurt, het 
Javaplein, Sumatraplantsoen en het Makassarplein. Ook de 
Javastraat is een plek die mensen trekt, door de grootste 
winkelstraat te zijn in de Indische Buurt.  Aan de Oostzijde 
van de wijk ligt het Flevopark met het Flevoparkbad, ook 
dit en Muiderpoortstation zijn duidelijk anchor points. De 
Transvaalbuurt heeft ook enkele anchor points, zoals het 
Afrikanerplein, het plein aan de President Brandstraat en 
het Steve Bikoplein.
Uit de meningen van de bewoners komt naar voren dat 
zij nog graag een gezellig café willen. Dit kan natuurlijk op 
eenzelfde manier als Studio K in de Indische Buurt. Buiten 
de wijk liggen nog enkele anchor points dichtbij, je moet 
hierbij denken aan de Dappermarkt en het Oosterpark. Dit 
zijn gebieden waar veel mensen samen komen.

[boven] 1.Muiderpoort station, 2. 

Sumatraplantsoen 3.Oosterpark.

[onder] Onderzoekskaart: 

Anchor points

[links] Flevoparkbad

CIRCUIT - ROUTE



1. Rembrandtoren

2. Muiderpoortstation

3. Kerk

4. Javastraat

5. Toren Borneostraat

6. Toren Javaplantsoen

7. Flat Zeeburgerdijk

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

1.

1. Afrikanerplein

2. Plein (Pr. Brandstraat)

3. Steve Bikoplein

4. Oosterpark

5. Dapperstraat

6. Muiderpoortstation

7. Sumatraplantsoen

2.

3.

4.

5.
6. 7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

8. Flevopark

9. Javastraat

10. Studio K

11. Javaplein

12. Makassarplein

13. Flevoparkbad
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Landmarks
Landmarks zijn gebouwen of plaatsen die je makkelijk 
kunt herkennen, en waar je op kunt oriënteren. Vaak zijn 
landmarks hoog of op een andere manier opvallend.
Zo is de Rembrandtoren een duidelijke landmark, met zijn 
135 meter steekt hij boven de rest van de bebouwing uit. 
Het maakt niet uit dat een landmark buiten het gebied ligt. 
Ook het kerkgebouw bij het Ambonplein is een duidelijke 
landmark, elke keer als dit gebouw opduikt, is het mogelijk 
je weer te oriënteren.
Het Muiderpoortstation is zowel een landmark als een 
anchor point. Wanneer je het station ziet, weet je precies 
waar je bent. Dat is het belangrijkste kenmerk van een 
landmark. Ook hoge flatgebouwen fungeren prima. Er 
bestaat een zeer grote diversiteit tussen de verschillende 
landmarks. Zo is ook een drukke winkelstraat een land-
mark, zoals de Javastraat. Het leuke aan landmarks is dat 
ze eigenlijk heel persoonlijk zijn. 
Voor iedereen kan het anders zijn waar je je omgeving 
aan herkent. In het algemeen zullen de meest opvallende 
en afwijkende gebouwen, parken en pleinen als landmark 
worden gebruikt.

[links] 1.Javast-

raat, 2.Rembrandt 

toren, Over Amstel, 

3. toren Borneos-

traat.

[onder] Onderzoeks-

kaart: Landmarks

[rechts] Gerardus 

Majellakerk, 

vrouwencentrum, 

Muziekzaal: ne-

derlands Philhar-

monisch Orkest
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groen
Amsterdam Oost bevindt zich als het ware tussen drie 
stadsparken. Namelijk het Flevopark aan de oostkant, 
Frankendaelpark in het zuiden en Oosterpark aan de 
noord-westkant. Verder zijn er in het gebied enkele groene 
pleinen te vinden die openbaar toegankelijk zijn, zie de licht 
groene vlakken. 
Verder is er in het gebied, door de grote hoeveelheid 
gesloten bouwblokken, veel collectief groen binnen de 
bouwblokken. Het privé groen is voornamelijk aanwezig 
binnen de gesloten bouwblokken, in de vorm van een 
kleine achtertuin, zie het de donker groene vlakken. Het 
overige groen binnen de gesloten  
bouwblokken is collectief groen. De achtertuinen zijn 
logischerwijs bedoeld voor de benedenwoningen. 

[boven] 1.groenkaart: collectief, 

2.groenkaart: private tuinen, 

3.groenkaart: openbaar

[links] Groenkaart: totaal, de hië-

rarische stadsstructuur komt sterk-

overeen met de groen verhouding. 

1.

2.

3.

CIRCUIT - ROUTE
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nollykaart
Op de  nollykaart is al het openbaar gebied wit en de niet 
openbaar toegankelijke gebieden zijn zwart gemaakt en 
in de omgeving grijs, zodat de omliggende structuren ook 
duidelijk te zien zijn. Door de gesloten bouwblokken in het 
gebied zijn er duidelijke blokken zwart aangegeven. 
In Oostpoort is duidelijk te zien dat er gebouwen met een 
openbare functie komen. Verder zijn de pleinen in het 
gebied duidelijk terug te vinden. Zo zie je vier duidelijke 
pleinen in de Transvaalbuurt en ongeveer acht in de 
Indische Buurt. Ook is het Flevopark oostelijk duidelijk te 
herkennen als relatief groot openbaar gebied.
Verder zijn duidelijk straten te herkennen waar zich een 
grote hoeveelheid openbare functies bevinden, zoals in de 
Indische Buurt de Javastraat met vele winkels en ook in de 
Molukkenstraat. In de Transvaalbuurt zie je juist de Pretorius 
straat met veel winkels en ook de Linnauesstraat.

[onder] nollykaart, openbaar - prive  

overdag. in Oostpoort is duidelijk 

te zien dat er gebouwen met een 

openbare functie komen.

“DE JAVASTRAAT IS DE MEEST 
ACTIEVE STRIP In DE WIJK.”
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[onder] Onder-

zoekskaart: 

Functiemix 

overdag.

Functiemixkaart totaal 
Zie functiemixkaart linker pagina. In de Transvaalbuurt zijn 
veel voorzieningen te vinden, deze zijn redelijk verspreidt 
door het gebied. Er is wel duidelijk te zien dat de Preto-
riusstraat de ruggengraat vormt van de functieverdeling. 
Er liggen veel winkels aan deze straat. De functies zoals 
kinderdagverblijf, scholen en therapieruimtes liggen veelal 
buiten deze straat. Ook is er een kleine spreiding van 
winkels door de rest van de wijk. De spreiding wordt wel 
steeds groter wanneer je verder verwijderd bent van de 
Pretoriusstraat.
In de nieuwe wijk Oostpoort zullen veel winkels komen aan 
de westzijde. Deze zijn in de plint gevestigd en erboven 
worden woningen gerealiseerd. Aan de oostzijde bevinden 
zich een aantal scholen. 
De Indische wijk heeft een duidelijke winkelstraat: Javast-
raat. Hier zit zeker 60 procent van alle winkels in deze 
buurt. De Molukkenstraat heeft na de Javastraat de meeste 
winkels. De bedrijven, scholen, therapieruimtes en overige 
instellingen liggen veelal ten oosten en zuiden van de 
Javastraat. In het meest oostelijke puntje zijn maar weinig 
voorzieningen te vinden, dit komt door het Flevopark. Alleen 

de voorzieningen die hiermee te maken hebben (Flevopark-
bad en Sportcafé Zeeburg), zijn hier gelocaliseerd. 

nachtkaart
Hier zijn alle horecagelegenheden aangegeven. Zoals 
bars, restaurants, afhaalrestaurants en cafés. Deze zijn in 
de Transvaalbuurt te vinden in het midden van de wijk. In 
de Indische Buurt daarentegen, bevinden zich de meeste 
horecagelegenheden zich in het westelijke deel van de wijk. 
Er zijn ongeveer 20 horecagelegenheden te vinden in 
de Transvaalbuurt en ongeveer 50 in de Indische Buurt. 
Hierdoor ontstaat er ’s avonds en ’s nachts ook drukte 
op straat. In het oostelijke deel van de Indische Buurt 
daarentegen zijn geen nachtfuncties te vinden. Hier zal de 
bedrijvigheid een stuk lager liggen in de avond. Hierdoor is 
er meer overlast in de wijk.

programma - anchor points
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Functie legenda

gemeente

horeca

verenigingen

bedrijven

sportfaciliteiten

kinderopvang

winkels

expositie

therapie

apotheek

religieus

[links] 

1.Apotheek 

2.Kinderdagverblijf 

3.Winkels 

4.Sporthal 

5.Kerk[onder] Onder-

zoekskaart: 

Functiemix 

nacht.



3m - 1laag 

6m - 2lagen 

9m - 3lagen 

12m - 4lagen 

15m - 5lagen 

18m - 6lagen 

21m - 7lagen 

24m - 8lagen 

30m - 10lagen 

36m - 12lagen 

38m - 13lagen 

41m - kerktoren

01m - 09m

10m - 19m 

20m - 35m

36m - 41m

088

Onderzoekskaart: bouwhoogtes.

Bouwhoogtes
Het gemiddelde aantal bouwlagen in de wijken is vijf. Er 
zijn enkele gebouwen van drie, vier, zes of zeven lagen. 
Verder zijn er ook enkele uitschieters, zoals de kerk of een 
flatgebouw, die een hoogte halen van 41 meter. 
Verder zijn er binnen een aantal bouwblokken hoogte-
verschillen, dit is meestal het geval op de hoeken van de 
blokken. Het valt op dat in Oostpoort een groter verschil is 
binnen het aantal bouwlagen. Zo zijn er hele blokken van 
zes of zeven lagen. Daarnaast zijn er enkele uitschieters van 
tien bouwlagen. 
Eén buitenrand van de Transvaalbuurt wijkt af van de rest, 
namelijk de Transvaalkade. Hier is het aantal bouwlagen 
minder dan in de rest van de buurt. Hier is een maximaal 
aantal van vier lagen te vinden, daarnaast zijn ze er ook van 
twee en drie bouwlagen. 
De Transvaalbuurt en de Indische buurt hebben een 
gemiddelde hoogte van 10-19 meter. De gehele buurt is 
gemiddeld gelijk.

[boven] Maquette studie hoogte be-

bouwing

Onderzoekskaart: hoogte accenten.

3m - 1laag

6m - 2 lagen

9m - 3 lagen

12m - 4 lagen

15m - 5 lagen

18m - 6 lagen

21m - 7 lagen

24m - 8 lagen

30m - 10 lagen

36m - 12 lagen

38m - 13 lagen

41m - kerk toren

3m - 1laag 

6m - 2lagen 

9m - 3lagen 

12m - 4lagen 

15m - 5lagen 

18m - 6lagen 

21m - 7lagen 

24m - 8lagen 

30m - 10lagen 

36m - 12lagen 

38m - 13lagen 

41m - kerktoren

programma - anchor points
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Inwoners m2	  wijk *Bouwlagen m2	  bebouwd	  opp. m2	  onbebouwd	  opp. GSI FSI OSR Inw/ha FAR
Indische	  buurt 21766 841.502 258,66
Timorbuurt 7966 306.963 3,1 106.295 200.668 0,35 1,07 0,6 259,51 1,07
Makassebuurt 6618 243.346 3,5 76.828 166.518 0,31 1,1 0,61 271,96 1,11
Ambonbuurt 4095 152.569 3,2 48.114 104.455 0,31 1 0,67 268,40 1,01
Sumatrabuurt 3087 138.624 3,4 42.611 96.013 0,3 1,04 0,66 222,69 1,05

Oostpoort:	  Nu 551 175.697 1,9 27.283 148.414 0,15 0,29 2,86 31,36 0,30
Straks 3351 175.697 1,9 57.283 91.131 0,32 0,89 0,75 190,73 0,62

Transvaal 9301 191.100 3,1 62.933 128.167 0,32 1,02 0,65 257,43 1,02
170.200 3,3 49.001 121.199 0,28 0,95 0,74 0,95

Totaal: 34418 1.378.499 3,07 443.065 908.151 249,68 0,99

* De bouwlagen die zijn aangegeven in de tabel zijn schattingen, deze waarde 

zijn sterk van invloed op de uiteindelijke uitslag van de FSi waarden.

Bewoners dichtheid. 
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Dichtheid
Het meeste aantal inwoners per hectare ligt in de Makas-
sarbuurt. Dit terwijl de meeste inwoners in de Timorbuurt 
wonen. Dit komt omdat de Timorbuurt de grootste wijk is. 
Tot nu toe wonen de minste aantal inwoners in Oostpoort. 
Dit komt omdat deze buurt nog in aanbouw is. Over het 
gehele plangebied wonen ongeveer 230 inwoners per 
hectare. 
Als Oostpoort straks gereed is zal dit 250 inwoners per 
hectare worden over het gehele projectgebied. De inwoners 
per hectare gaan voor Oostpoort van 31 inwoners per 
hectare naar ongeveer 190 inwoners per hectare. Gemid-
deld over de rest van het gebied wonen hetzelfde aantal 
inwoners per hectare. Dit ligt ongeveer op 260 inwoners 
per hectare.

De Spacemate-methode
De Spacemate is een instrument voor berekeningen van 
stedelijkheid gekoppeld aan kwantificeerbare parameters. 
Deze parameters zijn FSI ( Floor Space Index), GSI (Ground 
Space Index) en OSR (Open Space Ratio). Aan de hand 
van deze methode kunnen we ook een inventarisatie 
maken van onze locatie om inzicht te krijgen in de stedelijk-
heid van de Transvaalbuurt, Indische Buurt en Oostpoort.
FSI (Floor Space Index): FSI geeft de verhoudingen tussen 
het gerealiseerde vloeroppervlak en het grondoppervlak 
weer. Hoger de FSI hoe hoger de fysieke dichtheid. 
GSI (Ground Space Index): GSI is de verhouding tussen 
bebouwde en onbebouwde ruimte. Hiermee wordt het 
percentage bebouwd grondoppervlak uitgedrukt. Hoe 
hoger de GSI hoe compacter de bebouwing. 
OSR (Open Space Ratio): OSR geeft de verhouding weer 
tussen de hoeveelheid open ruimte op maaiveld en per 
vierkante meter gerealiseerd vloeroppervlakte. Hoe meer 
vloeroppervlakte gerealiseerd wordt voor een gelijke open 
ruimte in een  gebied, dan daalt de OSR en neemt het 
aantal mensen dat gebruik zal maken van de open ruimte in 
dat gebied toe.

Footprint. Openspace ratio. groundspace index. Floorspace index. Spacemate grafiek.
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Dichtheid
In Oostpoort Midden zijn al een aantal gebouwen gere-
aliseerd. Echter zijn er nog wel een aantal gebouwen in 
aanbouw. Zoals een aantal koopappartementen, een 
dansschool en een supermarkt. In Oostpoort West worden 
twee gebouwen gerenoveerd en er zijn nog een aantal 
gebouwen in aanbouw, zoals 350 huur- en koopapparte-
menten, een winkelcentrum en horeca. In Oostpoort Oost 
zijn nog eengezinswoningen in aanbouw en horeca. Deze 
bebouwing is nog niet meegerekend in de dichtheid.

Indische Buurt
De Indische Buurt is opgedeeld in vier wijken. De Makas-
sarbuurt, de Ambonbuurt, de Sumatrabuurt en de Timor-
buurt. In deze wijken is de gemiddelde bebouwing rond de 
vier tot lagen hoog.

Oostpoort
Aaneengesloten laagbouw afgewis-
seld met grote bouwblokken en 
gebouwen. De buurt Oostpoort word 
verdeeld in vier delen. Het bestaande 
gedeelte en de drie delen die nieuw 
gebouwd worden of gerenoveerd 
worden. Dit zijn Oostpoort Midden, 
Oostpoort West en Oostpoort Oost.

Transvaalbuurt Oost
Compacte bouwblokken van  
ongeveer vijf bouwlagen hoog. Deze 
bouwblokken hebben allemaal een 
binnentuin en in het midden van de 
wijk zit het Steve Bikoplein.

Transvaalbuurt West
Compacte bouwblokken van 
ongeveer vijf bouwlagen hoog. In 
deze wijk liggen het Afrikanerplein en 
het Krugerplein. Ook een basket-
bal- veldje. In deze wijk is ook een 
strook bebouwing bestaande uit drie 
lagen bebouwing met collectieve 
binnentuinen.

[boven] impres-

sie Oostpoort 

midden

programma - anchor points
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Timorbuurt
Gesloten bouwblokken van ongeveer 
vijf lagen hoog. In deze buurt zijn een 
aantal nieuwe functies gevestigd. In 
deze buurt liggen het Timorplein en 
het Javaplein. Om deze twee pleinen 
zijn een aantal belangrijke functies 
voor de wijk gevestigd. Ook loopt 
door deze buurt de Javastraat. Aan 
deze straat zitten veel functies.

Makassarbuurt
Grote gesloten bouwblokken van 
ongeveer vijf bouwlagen hoog met 
een binnentuin. In de wijk zit af en toe 
een uitschieters van tussen de acht 
en twaalf lagen hoog. In deze wijk zijn 
drie grote pleinen, het Ceramplein, het 
Makassarplein en  het Javaplantsoen. 
Deze wijk is gelegen naast het Fle-
vorpark. Van ons gehele plangebied 
heeft deze wijk het meest bebouwd 
oppervlak.

Sumatrabuurt
Compacte bouwblokken van 
ongeveer vijf lagen hoog met een 
groot plein midden in de wijk. Deze 
wijk ligt aan het Flevopark. Door het 
grote plein in het midden van de wijk 
is de openbare ruimte qua berekening 
groter dan die van de andere wijken. 
Dit komt doordat het bebouwd 
oppervlakte minder groot is dan in de 
andere wijken.

Ambonbuurt
Compacte bouwblokken van 
ongeveer vier bouwlagen hoog met 
een binnentuin. Er zijn drie plei-nen. 
één met groen en een speelgelegen-
heid, één met een voetbalkooi en één 
schoolplein. Ook is er in de wijk een 
grote kerk aanwezig. 
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Demografie
Voor de analyse van het projectgebied moet er een demo-
grafie komen. Een demografie laat zien hoe het binnen een 
bepaald deel van een stad of land is verdeeld op het gebied 
van inwoners, inkomens, werk, enzovoort. Om een goed 
beeld te krijgen van het projectgebied en om te kunnen zien 
waar verbeterpunten zitten moet de demografie van het 
gebied dus goed in kaart worden gebracht. In dit onder-
zoek is in beeld gebracht wat het gemiddelde inkomen van 
de inwoners per maand is, hoeveel inwoners er in welk 
gebied wonen, hoeveel huizen er in welke buurt staan, hoe 
lang de gemiddelde woonduur is, wat de herkomst van de 
inwoners is, hoe de gezinssamenstellingen zijn verdeeld, 
in welke sectoren de inwoners werkzaam zijn, hoe de 
werkloosheid is, wat de leeftijden zijn en wat het niveau 
binnen de buurten zis. Een demografie is niet compleet 
als het niet vergeleken wordt met andere gebieden. Het 
projectgebied ligt in  Amsterdam Oost, dus in dit onderzoek 
zijn alle onderdelen vergeleken met hoe alles in Amsterdam 
Oost gemiddeld is. Ook komt het gemiddelde van heel 
Amsterdam bij elk onderdeel aan bod. Op deze manier 
is te zien dat sommige onderdelen in het projectgebied 
heel anders scoren dan in heel Amsterdam. In de demo-
grafie zijn alle uitkomsten ook vergeleken met een andere 
krachtwijk, zodat er gezien kon worden waar algemene 
punten in krachtwijken slecht scoren. De krachtwijk die 
hiervoor is gebruikt in de Schildersbuurt in Den Haag. 
Deze wijk is bewust gekozen, omdat deze wijk woningen 
bevat die uit dezelfde tijd stammen als de woningen in het 
projectgebied.

[onder] Luchtfoto: Schildersbuurt- 

Oost & noord, Groente- en Fruitmarkt

[rechts] hoef-

kade, Schilders-

wijk in 1930

CIRCUIT - ROUTE



Transvaalbuurt
€ 1826

Oostpoort
Niet bekend

Timorbuurt
€ 1831

Makassarbuurt
€ 1718

Ambonbuurt
€ 1520

Sumatrabuurt
€ 1857 Ambonbuurt

4095 inwoners
1735 woningen
woonduur gem. 8,7 jaar

Sumatrabuurt
3087 inwoners
1752 woningen
woonduur gem. 7,8 jaar

Makassarbuurt
6618 inwoners
3188 woningen
woonduur gem. 7,5 jaarTimorbuurt

7966 inwoners
4603 woningen
woonduur gem. 6,3 jaar

Oostpoort
551 inwoners
265 woningen
woonduur gem. 8,2 jaar

Transvaalbuurt
9301 inwoners
4504 woningen
woonduur gem. 8,4 jaar
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Statistieken: Inkomen huishouden
In deze afbeelding is het gemiddelde netto inkomen te zien 
wat er per buurt in het projectgebied gemiddeld per maand 
wordt binnen gehaald. Om dit goed te kunnen vergelijken 
is er ook uitgezocht hoeveel het gemiddelde inkomen in 
Amsterdam Oost, Amsterdam en de Schildersbuurt in Den 
Haag is. Het gemiddelde inkomen van Amsterdam Oost 
is €2.445 netto per maand, het gemiddelde inkomen van 
Amsterdam is €2356 netto per maand en het gemiddelde 
inkomen van de Schildersbuurt is €1.875 netto per maand.
Als je de inkomsten van het projectgebied vergelijkt met die 
van Amsterdam Oost dan is duidelijk te zien dat het project-
gebied het gemiddelde inkomen van Amsterdam Oost naar 
beneden haalt. Uit deze gegevens blijkt dat de inwoners 
van Amsterdam Oost gemiddeld meer binnen halen dan de 
gemiddelde Amsterdammer. Ook kan er gezegd worden 
dat het projectgebied een stuk minder binnenhaalt dan 
de gemiddelde Amsterdammer. Als de gegevens van het 
projectgebied vergeleken worden met de Schildersbuurt 
in Den Haag kan er gezegd worden dat deze inkomsten 
ongeveer gelijk aan elkaar liggen.

Statistieken: Wonen
In deze afbeelding is te zien hoeveel inwoners er in welke 
buurt van het projectgebied wonen. Ook is te zien hoe-veel 
woningen er in de buurt  
staan en hoelang de gemiddelde woonduur in de buurt 
is. Wat opvalt is dat de woonduur in de Timorbuurt bijna 
twee jaar lager ligt dan de woonduur in de andere buurten. 
Om een goed beeld van deze gegevens te kunnen krijgen 
zijn deze gegevens ook opgezocht van Amsterdam 
Oost, Amsterdam en de Schildersbuurt. In Amsterdam 
Oost wonen 116.615 mensen en er zijn 57798 woningen 
beschikbaar, Amsterdam teld 767.773 inwoners en heeft 
392.658 woningen beschikbaar. Tot slot heeft de Schilders-
buurt 32.000 inwoners en heeft de Schildersbuurt 12.253 
woningen. De gemiddelde woonduur in Amsterdam Oost 
is 7 jaar en de gemiddelde woonduur in Amsterdam is 8,1 
jaar. Over de Schilderswijk zijn deze gegevens niet gevon-
den. Wat uit deze gegevens blijkt is dat de verschillen van 
de woonduur niet erg van elkaar verschillen. Ook zijn de 
verhoudingen van wo-ningen en inwoners in verhou-ding 
ongeveer gelijk aan elkaar. Het enige wat opvalt, is dat er 
in de Ambonbuurt in verhou-ding tot de overige buurten en 
wijken wat minder huizen staan. Dit komt, omdat er in deze 
buurt meer mensen in één huis wonen.

Statistiek in beeld: Gem. inko-

men per huishouden

Statistiek in beeld: Woning 

inventaris

“DE SCHILDERSWIJK IS OP 
VEEL FROnTEn ERg gESCHIKT 
VOOR VERgELIJKIng.”



Transvaalbuurt
35,9% Autochtonen
12,6% Westerse allochtonen
19,3% Marokaanse a omst
11,5% Surinaamse a omst
9,3% Turkse a omst
1,1% An liaanse a omst
10,3% overige niet westerse allochtonen

Oostpoort
51,9% Autochtonen
12,7% Westerse allochtonen
11,6% Marokaanse a omst
8,9% Surinaamse a omst
4,4% Turkse a omst
1,3% An liaanse a omst
9,3% overige niet westerse allochtonen

Ambonbuurt
21,7% Autochtonen
9% Westerse allochtonen
28,5% Marokaanse a omst
12,5% Surinaamse a omst
13,6% Turkse a omst
1,1% An liaanse a omst
13,6% overige niet westerse allochtonen

Sumatrabuurt
25,9% Autochtonen
10,2% Westerse allochtonen
23,9% Marokaanse a omst
10,8% Surinaamse a omst
14,8% Turkse a omst
1,6% An liaanse a omst
12,7% overige niet westerse allochtonen

Makassarbuurt
35,3% Autochtonen
11,1% Westerse allochtonen
19,2% Marokaanse a omst
10,8% Surinaamse a omst
10,6% Turkse a omst
1,3% An liaanse a omst
11,8% overige niet westerse allochtonen

Timorbuurt
40,5% Autochtonen
15,5% Westerse allochtonen
16,1% Marokaanse a omst
8,4% Surinaamse a omst
8,1% Turkse a omst
1,2% An liaanse a omst
10,2% overige niet westerse allochtonen

Amsterdam Oost
51,8% Autochtonen
13,9% Westerse allochtonen
10,6% Marokaanse a omst
8,3% Surinaamse a omst
5,3% Turkse a omst
1,2% An liaanse a omst
8,9% overige niet westerse allochtonen

Amsterdam
50,1% Autochtonen
14,9% Westerse allochtonen
9% Marokaanse a omst
9% Surinaamse a omst
5,3% Turkse a omst
1,5% An liaanse a omst
10,1% overige niet westerse allochtonen

Schildersbuurt
9,1% Autochtonen
6% Westerse allochtonen
22,9% Marokaanse a omst
18% Surinaamse a omst
27% Turkse a omst
3,5% An liaanse a omst
13,5% overige niet westerse allochtonen

094

Statistieken: Herkomst
In de grote afbeelding hierboven is te zien hoe de verhou-
dingen in herkomst per buurt in het projectgebied zijn ver-
deeld. In de diagrammen rechtsboven is hetzelfde gedaan 
voor Amsterdam Oost, Amsterdam en de Schilderswijk in 
Den Haag. Wat hieraan opvalt is dat er in het projectge-
bied erg weinig autochtonen wonen in vergelijking met de 
diagrammen van Amsterdam Oost en Amsterdam. Ook zie 
je hierin dat in heel Amsterdam, en dus ook in Oost en het 
projectgebied, van de allochtonen de meeste in verhouding 
van Marokaanse afkomst zijn. Als deze gegevens verge-
leken worden met het diagram van de Schilderswijk dan 
is duidelijk te zien dat daar nog veel minder autochtonen 
wonen dan in het projectgebied. Als in de Schilderswijk 
de herkomsten van de inwoners in verhouding worden 
bekeken dan wordt duidelijk dat in de Schilderswijk de 
inwoners van Turkse afkomst in de meerderheid zijn. In 
Amsterdam zijn als het vergeleken wordt met de Schilders-
wijk veel minder mensen van Turkse afkomst.

Statistiek in beeld: herkomst per 

buurt

CIRCUIT - ROUTE



Transvaalbuurt
52% alleenstaand
20% stel zonder kind
18% stel met kind
8% eenouder
2% overig

Oostpoort
53% alleenstaand
20% stel zonder kind
13% stel met kind
13% eenouder
1% overig

Timorbuurt
62% alleenstaand
19% stel zonder kind
11% stel met kind
6% eenouder
2% overig

Makassarbuurt
56% alleenstaand
16% stel zonder kind
16% stel met kind
10% eenouder
2% overig

Sumatrabuurt
50% alleenstaand
16% stel zonder kind
21% stel met kind
11% eenouder
2% overig

Ambonbuurt
51% alleenstaand
14% stel zonder kind
22% stel met kind
11% eenouder
2% overig

Amsterdam Oost
52,5% alleenstaand
19,4% stel zonder kind
18,2% stel met kind
8,8% eenouder
1,1% overig

Amsterdam
54% alleenstaand
20% stel zonder kind
15,8% stel met kind
9% eenouder
1,2% overig

Schildersbuurt
8965 alleenstaand
1272 stel zonder kind
3131 stel met kind
2608 eenouder
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Statistieken: gezinssamenstelling
In de linker afbeelding is de gezinssamenstelling per buurt 
van het projectgebied te zien. Wat in één oogopslag opvalt 
is dat er veel alleenstaanden in het projectgebied wonen. 
Om goede uitspraken te kunnen doen over de uitkomst van 
de situatie van het projectgebied zijn dezelfde diagram-
men ook gemaakt van Amsterdam Oost, Amsterdam en 
de Schildersbuurt in Den Haag. Bij de Schildersbuurt is de 
“overige” taartpunt uit het diagram ge-laten, omdat hier niet 
veel over bekend was. Wat duidelijk wordt aan de hand van 
alle diagrammen is dat overal de alleenstaande inwoners de 
overhand hebben. In Amsterdam Oost, Amsterdam en in 
het projectgebied is te zien dat de verdere verdeling van de 
gezinssamenstellingen ongeveer gelijk zijn. In de Schilders-
buurt is te zien dat er minder stellen zijn zonder kind dan in 
Amsterdam.

Statistiek in beeld: gezinssamen-

stelling



Ambonbuurt
28% 0-22 jaar
28% 23-39
35% 40-64
9% 65+

Sumatrabuurt
28% 0-22 jaar
32% 23-39
33% 40-64
7% 65+

Makassarbuurt
24% 0-22 jaar
32% 23-39
32% 40-64
12% 65+

Timorbuurt
23% 0-22 jaar
43% 23-39
27% 40-64
7% 65+

Oostpoort
25% 0-22 jaar
29% 23-39
38% 40-64
8% 65+

Transvaalbuurt
28% 0-22 jaar
33% 23-39
32% 40-64
7% 65+

Amsterdam Oost
27,1% 0-22 jaar
32,1% 23-39 jaar
32,7% 40-64 jaar
8% 65+

Amsterdam
25,1% 0-22 jaar
31% 23-39 jaar
32,7% 40-64 jaar
11,1% 65+

Schildersbuurt
32,1% 0-19 jaar
60,6% 20-64 jaar
7,3% 65+

096

Statistieken: Leeftijden
In de linker afbeelding is de verdeling van de leeftijden in 
het projectgebied getoond. Om dit te vergelijken staan in 
de diagrammen rechts de leeftijdsverdeling van Amsterdam 
Oost, Amsterdam en de Schilderswijk in Den Haag. Bij 
de Schilderswijk is de verdeling van de leeftijden anders 
weergegeven dan de verdeling in Amsterdam. Als alle 
diagrammen, met elkaar vergeleken worden wordt duidelijk 
dat de leeftijdsverdeling ongeveer overal gelijk is.

Statistiek in beeld: leeftijden

CIRCUIT - ROUTE



Amsterdam Oost
16,8% lager onderwijs
18% lager middelbaar onderwijs
27% hoger middelbaar onderwijs
38,1% hoger onderwijs

Amsterdam
16,5% lager onderwijs
23% lager middelbaar onderwijs
28,5% hoger middelbaar onderwijs
32% hoger onderwijs
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Statistieken: Opleidingsniveau
De kaart aan de linkerkant laat van elke buurt in het 
projectgebied een diagram zien met daarin het opleiding-
sniveau in de buurt. Om hier een conclusie uit te trekken 
zijn er ook diagrammen gemaakt van Amsterdam Oost en 
Amsterdam. Over de Schildersbuurt is er niks gevonden, 
dus die is hier buiten beschouwing gelaten. Wat opvalt aan 
de buurten binnen het projectgebied dat er toch nog wel 
aardig grote verschillen te zien zijn. In de Ambonbuurt is te 
zien dat 41,9% niet verder is gekomen dan het lager onder-
wijs en dat maar 11,2% hoger onderwijs heeft gevolgd. 
In de Timorbuurt is juist te zien dat daar maar 21,3% niet 
verder is gekomen met lager onderwijs en dat 27% hoger 
onderwijs heeft gevolgd. Toch is duidelijk te zien dat het 
opleidingsniveau van het projectgebied lager ligt dan 
het gemiddelde in Amsterdam Oost alleen en over het hele 
gemiddelde van alle Amsterdammers. De resultaten van het 
gemiddelde van Amsterdam Oost en Amsterdam komen 
aardig met elkaar overeen. Hierin is slechts ongeveer 17% 
van de inwoners niet verder gekomen dan lager onderwijs 
en heeft ongeveer 38% hoger onderwijs gevolgd.

Statistiek in beeld: opleidingsni-

veau

Ambonbuurt
41,9% lager onderwijs
29,5% lager middelbaar onderwijs
17,4% hoger middelbaar onderwijs
11,2% hoger onderwijs

Sumatrabuurt
26,4% lager onderwijs
31,1% lager middelbaar onderwijs
24,3% hoger middelbaar onderwijs
18,1% hoger onderwijs

Makassarbuurt
35,3% lager onderwijs
24,7% lager middelbaar onderwijs
16,3% hoger middelbaar onderwijs
23,8% hoger onderwijs

Timorbuurt
21,3% lager onderwijs
20,4% lager middelbaar onderwijs
31,3% hoger middelbaar onderwijs
27% hoger onderwijs

Oostpoort
niet bekend

Transvaalbuurt
26,5% lager onderwijs
19,8% lager middelbaar onderwijs
29,7% hoger middelbaar onderwijs
24% hoger onderwijs



Transvaalbuurt
1,6% industrie
5,8% bouwnijverheid
19,8% handel
4,6% transport en logis ek
8,6% horeca
6,8% informa e en communica e
1% nanciële instelling
0,2% handel, verhuur ontroerend goed
14,6% advisering en onderzoek
5,2% overige zakelijke dienstverlening
13,6% onderwijs
7,8% gezondheis- en welzijnszorg
4,3% cultuur, sport, recrea e
6% overige dienstverlening

Oostpoort
1,3% industrie
0,4% bouwnijverheid
10,8% handel
2,4% transport en logis ek
2,6% horeca
1,3% nanciële instelling
0,2% handel, verhuur ontroerend goed
3% advisering en onderzoek
1,3% overige zakelijke dienstverlening
36,4% overheid
28,4% onderwijs
3,9% gezondheis- en welzijnszorg
6,7% cultuur, sport, recrea e
1,3% overige dienstverlening

Ambonbuurt
0,8% industrie
3,5% bouwnijverheid
3,7% handel
9,1% transport en logis ek
1,7% horeca
2,5% informa e en communica e
0,2% nanciële instelling
0,6% handel, verhuur ontroerend goed
13,2% advisering en onderzoek
5% overige zakelijke dienstverlening
20,9% onderwijs
31,1% gezondheis- en welzijnszorg
6% cultuur, sport, recrea e
1,7% overige dienstverlening

Sumatrabuurt
3,1% industrie
6,3% bouwnijverheid
8,9% handel
8,9% transport en logis ek
1,4% horeca
1,4% informa e en communica e
0,7% nanciële instelling
1% handel, verhuur ontroerend goed
4,8% advisering en onderzoek
27,6% overige zakelijke dienstverlening
16,3% onderwijs
12,7% gezondheis- en welzijnszorg
4,6% cultuur, sport, recrea e
2,2% overige dienstverlening

Makassarbuurt
1,2% industrie
8,8% bouwnijverheid
13,2% handel
4% transport en logis ek
3,6% horeca
2,8% informa e en communica e
0,6% nanciële instelling
0,3% handel, verhuur ontroerend goed
5,7% advisering en onderzoek
3,6% overige zakelijke dienstverlening
11,6% onderwijs
39,5% gezondheis- en welzijnszorg
3,1% cultuur, sport, recrea e
1,9% overige dienstverlening

Timorbuurt
2,3% industrie
6,6% bouwnijverheid
18,9% handel
2,3% transport en logis ek
11,5% horeca
5,4% informa e en communica e
0,4% nanciële instelling
1% handel, verhuur ontroerend goed
14,3% advisering en onderzoek
2,3% overige zakelijke dienstverlening
6% overheid
10,8% onderwijs
7,4% gezondheis- en welzijnszorg
5,4% cultuur, sport, recrea e
5,3% overige dienstverlening

Amsterdam Oost
1,7% industrie
4,8% energiebedrijven
2,1% waterwinning en afvalbewerkingen
2,5% bouwnijverheid
7,8% handel
1,6% transport en logis ek
4,2% horeca
6,2% informa e en communica e
9,5% nanciële instelling
1,1% handel, verhuur ontroerend goed
17% advisering en onderzoek
5,2% overige zakelijke dienstverlening
8% overheid
8,8% onderwijs
13,2% gezondheis- en welzijnszorg
4,1% cultuur, sport, recrea e
2,3% overige dienstverlening

Amsterdam 
2,6% industrie
0,6% energiebedrijven
0,6% waterwinning en afvalbewerkingen
2,8% bouwnijverheid
12,3% handel
4,1% transport en logis ek
5,9% horeca
6,4% informa e en communica e
9,6% nanciële instelling
1,3% handel, verhuur ontroerend goed
16% advisering en onderzoek
5,4% overige zakelijke dienstverlening
6,5% overheid
6,6% onderwijs
13,2% gezondheis- en welzijnszorg
3,9% cultuur, sport, recrea e
2,1% overige dienstverlening

Schildersbuurt
396 landbouw,bosbouw,visserij
101 industrie
883 extra territoriale lichamen
540 bouwnijverheid
578 handel
61 transport en logis ek
359 overig
42 nanciële instelling
107 handel, verhuur ontroerend goed
22 overige zakelijke dienstverlening
7 overheid
97 onderwijs
837 gezondheis- en welzijnszorg
146 cultuur, sport, recrea e
145 overige dienstverlening

098

Statistieken: Werkzaamheden
Op de linkerpagina is te zien in welke sector de inwoners 
van het projectgebied werkzaam zijn. Wat opvalt is dat er 
veel verschil per buurt is met werkplekken. In de Transvaal- 
buurt werken de meeste mensen in de handel, in de 
Oostpoort werkt de meerderheid over de overheid en in de 
Makassarbuurt is de gezondheids- en welzijnszorg weer 
het populairst. Om een beter beeld te krijgen is ook hier 
weer een vergelijking gemaakt met de 
werkzaamheden binnen Amsterdam Oost, Amsterdam in 
zijn geheel en de Schildersbuurt in Den Haag. Wat te zien is 
in Amsterdam Oost is dat advisering en onderzoek samen 
met gezondheids- en welzijnszorg het populairst is. Als we 
kijken naar heel Amsterdam is te zien dat deze twee nog 
steeds erg populair zijn, maar dat de handel ook erg popu- 
lair is. De werkgebieden zijn overal ongeveer gelijk verdeeld. 
De Schildersbuurt 
heeft een aantal sectoren anders, maar dat heeft te 
maken met dat het een hele andere (werk) omgeving 
is. De extreme verschillen binnen het projectgebied zijn 
waarschijnlijk af te leiden van de verschillende bedrijven en 
mogelijkheden binnen een buurt.

Transvaalbuurt
1,6% industrie
5,8% bouwnijverheid
19,8% handel
4,6% transport en logis ek
8,6% horeca
6,8% informa e en communica e
1% nanciële instelling
0,2% handel, verhuur ontroerend goed
14,6% advisering en onderzoek
5,2% overige zakelijke dienstverlening
13,6% onderwijs
7,8% gezondheis- en welzijnszorg
4,3% cultuur, sport, recrea e
6% overige dienstverlening

Oostpoort
1,3% industrie
0,4% bouwnijverheid
10,8% handel
2,4% transport en logis ek
2,6% horeca
1,3% nanciële instelling
0,2% handel, verhuur ontroerend goed
3% advisering en onderzoek
1,3% overige zakelijke dienstverlening
36,4% overheid
28,4% onderwijs
3,9% gezondheis- en welzijnszorg
6,7% cultuur, sport, recrea e
1,3% overige dienstverlening

Ambonbuurt
0,8% industrie
3,5% bouwnijverheid
3,7% handel
9,1% transport en logis ek
1,7% horeca
2,5% informa e en communica e
0,2% nanciële instelling
0,6% handel, verhuur ontroerend goed
13,2% advisering en onderzoek
5% overige zakelijke dienstverlening
20,9% onderwijs
31,1% gezondheis- en welzijnszorg
6% cultuur, sport, recrea e
1,7% overige dienstverlening

Sumatrabuurt
3,1% industrie
6,3% bouwnijverheid
8,9% handel
8,9% transport en logis ek
1,4% horeca
1,4% informa e en communica e
0,7% nanciële instelling
1% handel, verhuur ontroerend goed
4,8% advisering en onderzoek
27,6% overige zakelijke dienstverlening
16,3% onderwijs
12,7% gezondheis- en welzijnszorg
4,6% cultuur, sport, recrea e
2,2% overige dienstverlening

Makassarbuurt
1,2% industrie
8,8% bouwnijverheid
13,2% handel
4% transport en logis ek
3,6% horeca
2,8% informa e en communica e
0,6% nanciële instelling
0,3% handel, verhuur ontroerend goed
5,7% advisering en onderzoek
3,6% overige zakelijke dienstverlening
11,6% onderwijs
39,5% gezondheis- en welzijnszorg
3,1% cultuur, sport, recrea e
1,9% overige dienstverlening

Timorbuurt
2,3% industrie
6,6% bouwnijverheid
18,9% handel
2,3% transport en logis ek
11,5% horeca
5,4% informa e en communica e
0,4% nanciële instelling
1% handel, verhuur ontroerend goed
14,3% advisering en onderzoek
2,3% overige zakelijke dienstverlening
6% overheid
10,8% onderwijs
7,4% gezondheis- en welzijnszorg
5,4% cultuur, sport, recrea e
5,3% overige dienstverlening

Statistiek in beeld: werkzaamheden

CIRCUIT - ROUTE



Transvaalbuurt: werkloosheid 10,5%
69: werkloosheid 0-3 maanden
50: werkloosheid 4-6 maanden
79: werkloosheid 7-12 maanden
240: werkloosheid 1-2 jaar
62: werkloosheid 2-3 jaar
250: werkloosheid 3+ jaar

Oostpoort: werkloosheid 8,7%
1: werkloosheid 0-3 maanden
4: werkloosheid 4-6 maanden
4: werkloosheid 7-12 maanden
15: werkloosheid 1-2 jaar
0: werkloosheid 2-3 jaar
14: werkloosheid 3+ jaar

Ambonbuurt: werkloosheid 13%
25: werkloosheid 0-3 maanden
26: werkloosheid 4-6 maanden
40: werkloosheid 7-12 maanden
114: werkloosheid 1-2 jaar
45: werkloosheid 2-3 jaar
136: werkloosheid 3+ jaar

Sumatrabuurt: werkloosheid 12%
25: werkloosheid 0-3 maanden
32: werkloosheid 4-6 maanden
33: werkloosheid 7-12 maanden
101: werkloosheid 1-2 jaar
31: werkloosheid 2-3 jaar
115: werkloosheid 3+ jaar

Makassarbuurt: werkloosheid 11%
42: werkloosheid 0-3 maanden
42: werkloosheid 4-6 maanden
57: werkloosheid 7-12 maanden
164: werkloosheid 1-2 jaar
58: werkloosheid 2-3 jaar
160: werkloosheid 3+ jaar

Timorbuurt: werkloosheid 9,6%
68: werkloosheid 0-3 maanden
52: werkloosheid 4-6 maanden
63: werkloosheid 7-12 maanden
168: werkloosheid 1-2 jaar
60: werkloosheid 2-3 jaar
210: werkloosheid 3+ jaar

Amsterdam Oost: werkloosheid 7,4%
676: werkloosheid 0-3 maanden
656: werkloosheid 4-6 maanden
837: werkloosheid 7-12 maanden
1735: werkloosheid 1-2 jaar
571: werkloosheid 2-3 jaar
1957: werkloosheid 3+ jaar

Amsterdam: werkloosheid 7,5%
4920: werkloosheid 0-3 maanden
5140: werkloosheid 4-6 maanden
6544: werkloosheid 7-12 maanden
11220: werkloosheid 1-2 jaar
3148: werkloosheid 2-3 jaar
11389: werkloosheid 3+ jaar
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Statistieken: Werkloosheid
De kaart aan de linkerkant laat van elke buurt in het 
projectgebied een diagram zien met daarin de werkloosheid 
binnen de buurt en de duur van de werkloosheid. Om te 
kijken of dit overeenkomt met het gemiddelde van Amster-
dam Oost en Amsterdam in zijn geheel zijn de waarden van 
deze delen ook opgezocht. De werkloosheid in de Schil-
dersbuurt was minder goed te vinden. De werkloosheid in 
de Schildersbuurt is 12%. Hiervan is 3,4% langer dan een 
jaar werkloos en is 2,1% langer dan drie jaar werkloos. 
Ongeveer de helft van de werklozen in de Schildersbuurt 
vindt dus binnen een jaar weer een nieuwe baan. Als we 
de werkloosheid van de Schildersbuurt met die van het 
projectgebied bekijken dan is te zien dat de werkloosheid in 
beide gebieden bijna gelijk is. Er is wel een verschil tussen 
de duur van de werkloosheid. In de Schilderswijk vinden 
ongeveer de helft van de werklozen binnen een jaar weer 
een baan. In het projectgebied is dat ongeveer een kwart. 
Als we de gegevens van de werkloosheid binnen het pro-
jectgebied vergelijken met die van Amsterdam Oost en die 
van Amsterdam, is er te zien dat de werkloosheid daar rond 
de 7,5% zit en dus een stuk lager ligt. Ook de duur van de 
werkloosheid ligt in Amsterdam Oost en in Amsterdam een 
stuk lager dan in het projectgebied.

Statistiek in beeld: werkloosheid

Transvaalbuurt: werkloosheid 10,5%
69: werkloosheid 0-3 maanden
50: werkloosheid 4-6 maanden
79: werkloosheid 7-12 maanden
240: werkloosheid 1-2 jaar
62: werkloosheid 2-3 jaar
250: werkloosheid 3+ jaar

Oostpoort: werkloosheid 8,7%
1: werkloosheid 0-3 maanden
4: werkloosheid 4-6 maanden
4: werkloosheid 7-12 maanden
15: werkloosheid 1-2 jaar
0: werkloosheid 2-3 jaar
14: werkloosheid 3+ jaar

Ambonbuurt: werkloosheid 13%
25: werkloosheid 0-3 maanden
26: werkloosheid 4-6 maanden
40: werkloosheid 7-12 maanden
114: werkloosheid 1-2 jaar
45: werkloosheid 2-3 jaar
136: werkloosheid 3+ jaar

Sumatrabuurt: werkloosheid 12%
25: werkloosheid 0-3 maanden
32: werkloosheid 4-6 maanden
33: werkloosheid 7-12 maanden
101: werkloosheid 1-2 jaar
31: werkloosheid 2-3 jaar
115: werkloosheid 3+ jaar

Makassarbuurt: werkloosheid 11%
42: werkloosheid 0-3 maanden
42: werkloosheid 4-6 maanden
57: werkloosheid 7-12 maanden
164: werkloosheid 1-2 jaar
58: werkloosheid 2-3 jaar
160: werkloosheid 3+ jaar

Timorbuurt: werkloosheid 9,6%
68: werkloosheid 0-3 maanden
52: werkloosheid 4-6 maanden
63: werkloosheid 7-12 maanden
168: werkloosheid 1-2 jaar
60: werkloosheid 2-3 jaar
210: werkloosheid 3+ jaar
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[rechts] Ouder 

bijeenkomst 

Sumatrabuurt

Het projectgebied haalt het gemiddelde inko-men van 
Amsterdam Oost duidelijk naar beneden. Inwoners van 
Amsterdam Oost halen per maand gemiddeld meer binnen 
dan de gemiddelde Amsterdammer. Het projectgebied 
haalt maandelijks een stuk minder binnen dan de gemid-
delde Amsterdammer. Uit de gegevens van het projectge-
bied en de Schildersbuurt is te zien dat deze krachtwijken 
beiden ongeveer hetzelfde binnen halen.
Qua woningen en inwoners zijn er geen grote verschillen 
tussen het projectgebied en Amsterdam Oost, Amsterdam 
en de Schildersbuurt.

Over de herkomst valt het volgende te zeggen: het 
projectgebied heeft duidelijk minder Autochtonen dan in 
Amsterdam Oost of in Amsterdam. In het projectgebied, 
Amsterdam Oost en Amsterdam is te zien dat van de 
allochtonen er de meeste van Marokkaanse afkomst zijn. 
In de Schildersbuurt wonen nog minder autochtonen dan 
in het projectgebied. Hier zijn in verhouding de meeste 
allochtonen van Turkse afkomst.

In de diagrammen van de leeftijden is te zien dat de alleen-
staanden in alle gevallen in de meerderheid zijn. Verder zijn 
hier geen bijzondere verschillen uitgekomen.
Het opleidingsniveau in het projectgebied ligt duidelijk 
lager dan het opleidingsniveau in Amsterdam Oost en 
Amsterdam. 

De werkgebieden zijn in het projectgebied ongeveer gelijk 
aan de werkgebieden binnen Amsterdam Oost, Amsterdam 
en de Schildersbuurt. 

De werkloosheid in het projectgebied en de Schildersbuurt 
is bijna gelijk aan elkaar en ligt ook erg hoog. Een verschil is 
dat in de Schildersbuurt binnen een jaar de helft weer een 
vaste baan heeft gevonden, in het projectgebied is dit maar 
een kwart. Amsterdam Oost en Amsterdam tellen bijna de 
helft minder werklozen dan in het projectgebied of in de 
Schildersbuurt.

Stedelingen
Wij onderscheiden in het projectgebied vier soorten 
stedelingen. De eerste soort is de migrante stedeling. Deze 
stedeling is vanuit het buitenland naar Nederland verhuisd 
en in Amsterdam Oost komen te wonen. Dit is de grootste 
groep stedelingen die in het project gebied woont. De 
tweede soort is de hybride stedeling. Deze stedelingen 
bestaan uit de kinderen van migranten en oorspronkelijke 
stedelingen die in de maatschappij gestegen zijn. Deze 
stedelingen willen zich aan de ene kant graag onttrekken 
aan de lage status groepen waarin ze zijn opgegroeid, 
maar aan de andere kant willen ze graag bij hun familie en 
kennissen blijven. De hybride stedelingen zijn vooral de 
hoger opgeleide mensen die in het projectgebied wonen. 
De derde soort stedeling is de nieuwe stedeling. Deze 
stedeling is opgegroeid buiten de stad Amsterdam en is 
in de loop der jaren naar Amsterdam Oost verhuisd. Deze 

groep is vaak op oudere leeftijd (25-40 jaar) in  Amsterdam 
Oost komen wonen. Tot slot hebben we de oorspronkelijke 
stedeling. Deze stedeling heeft altijd in Amsterdam Oost 
gewoond. 

Transvaalbuurt
Tot de Tweede Wereldoorlog waren de meeste bewoners 
van de Transvaalbuurt Joods, nu is de wijk behoorlijk multi-
cultureel geworden. Nog maar 35 procent van de inwoners 
is van Nederlandse afkomst. Meer dan de helft, 52 procent, 
is van niet Westerse afkomst. Er wonen veel kinderen in 
deze wijk. 
Het gemiddelde inkomen van de inwoners ligt laag, 
daardoor kunnen ze in deze goedkope wijk woningen huren 
en kopen. De doorstroming is vrij hoog, omdat de meeste 
inwoners snel naar een betere wijk willen.
Er wonen ongeveer 9300 mensen in deze buurt. De 
verhoudingen tussen de leeftijden van de inwoners in de 
Transvaalbuurt is vrij gelijk aan de verhoudingen binnen 
Amsterdam. Zo bestaat de bevolking voor 28 procent 
uit jongeren tot 23 jaar, 7 procent is ouder dan 65 jaar, 
33 procent is tussen de 23 en 29 jaar en de overige 32 
procent is tussen de 40 en 64 jaar oud. 7 Procent van de 
huishoudens bestaat uit meer dan vijf gezinsleden, dit ligt 
2 procent hoger dan het van Amsterdam-Oost. Ongeveer 
de helft van de huishoudens (54 procent) bestaat uit één 
persoon. Ook in dit deel van Amsterdam-Oost zijn veel 
laagopgeleiden, veel minimagezinnen en ligt het gemid-
delde inkomen onder het gemiddelde van Nederland.  

Indische Buurt
De wijk is opgedeeld in vier buurten, de Ambonbuurt, de 
Makassarbuurt, de Sumatrabuurt en de Timorbuurt. Er 
wonen ruim 23.000 mensen in de Indische Buurt, een groot 
deel van deze inwoners is allochtoon. De wijk is hierdoor 
erg multicultureel, er worden waarschijnlijk meer dan 100 
verschillende talen gesproken. 

Ambonbuurt
In deze buurt wonen ongeveer 4000 mensen. Ongeveer 60 
procent van de inwoners zijn jonger dan 40 jaar. De overige 
40 procent is ouder, 9 procent hiervan is ouder dan 65. Het 
valt op dat er een groot deel van de gezinnen uit meer dan 
5 personen bestaat. 
69 Procent van de inwoners zijn allochtoon. De werkloos-
heid is de wijk is erg hoog, 11 procent, het gemiddelde 
inkomen ligt ook beneden het gemiddelde van Nederland. 
Een groot percentage van de gezinnen zitten bij het 
minima-inkomen, namelijk 23,4 procent.

Makassarbuurt
Deze buurt telt ongeveer 6600 inwoners. Er zijn steeds 
minder jongeren in deze buurt. Nu is een kwart van de 
inwoners jonger dan 25 jaar. De leeftijdsgroep 40-64 jaar 
is met 5 procent toegenomen in de afgelopen jaren, van 
26,1 naar 31,2 procent. Meer dan de helft van de gezinnen 
bestaat uit één inwoner. 

Statistieken: Conclusies

CIRCUIT - ROUTE
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[onder] impressie beelden Oostpoort 

en timorbuurt

“DE OOSTPOORT OnTWIKKELIng IS EEn 
STERKE IMPULS VOOR HET HELE gEBIED.”

Ook de Makassarbuurt is multicultureel, 54 procent van de 
inwoners zijn allochtoon. Net als in de rest van de Indische 
buurt is er een grote werkloosheid, veel minima-gezinnen 
en een laag opleidings-niveau.

Sumatrabuurt
De Sumatrabuurt telt ongeveer 3800 inwoners. Er is 
geen goede verhouding tussen ouderen en jongeren in 
de buurt. Er zijn meer jongeren onder de 23 (29 procent), 
dan ouderen (7 procent). Deze verhouding komt ook niet 
overeen met de verhouding binnen Amsterdam-Oost. 
Ook deze wijk heeft veel gezinnen die bestaan uit 5 of meer 
personen, namelijk 8 procent, tegenover 5 procent van 
Amsterdam-Oost.
Het aantal allochtonen stijgt nog steeds en staat nu op 64 
procent. Het opleidingsniveau binnen de wijk is erg laag, 
namelijk 25 procent. Ook in deze wijk zijn veel werklozen en 
veel gezinnen hebben een minima-inkomen.  

Timorbuurt 
In deze buurt wonen nog geen 8000 inwoners, dit is in de 
afgelopen jaren erg teruggelopen. In de afgelopen jaren is 
het aantal jongeren onder de 20 jaar ook drastisch afge-
nomen. Er wonen maar weinig gezinnen in de Timorbuurt, 
61 procent is een één persoonshuishouden. Ook komen er 
steeds meer autochtonen naar de wijk toe. 
Het aantal laagopgeleiden is de laatste tijd afgenomen, 
maar desondanks hebben de meeste gezinnen een lager 
inkomen dan gemiddeld en zijn er ook nog veel minimage-
zinnen. Wel daalt de werkloosheid licht.

Oostpoort
Deze wijk wordt helemaal opnieuwe gebouwd. Er zullen 
veel nieuwe woningen komen en enkele andere voor-
zieningen zoals een brede school, een sporthal en een 
winkelcentrum.
In 2010 telde Oostpoort ongeveer 600 inwoners, dit 
zal veranderen als de wijk opnieuw is opgebouwd. Het 
grootste deel van de inwoners zit in de leeftijdscategorie 
40-65 jaar. Ook hier bestaat meer dan de helft van in de 
huishoudens maar uit 1 persoon. Ongeveer 35 procent van 
de inwoners zijn allochtoon, dit is gelijk aan het gemiddelde 
van Amsterdam. 
Het aantal werklozen is hoog name-lijk 8,7 procent, 
maar dit ligt wel lager dan het gemiddelde van Oost. Het 
gemiddelde inkomen ligt lager dan het gemiddelde van 
Nederland, ook valt een kwart van de gezinnen onder het 
minima-inkomen. 
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cOncLuSie

Op basis van het voorafgaande onder-

zoek is het mogelijk voorstellen te 

doen voor een aantal nieuwe ruimte-

lijke verbindingen in de gebieden. 

Dit zijn de ontbrekende schakels 

–missing links- die het stedelijke 

network completeren en beter laten 

functioneren en daarmee een aantal 

nieuwe sociaaleconomische impulsen 

en waardecreaties kan genereren op 

buurt, wijk en stadsdeel niveau.

ingrepen in het fysieke network van 

de stad is in vele gevallen voor-

waardelijk voor het duurzaam verbe-

teren van krachtwijken en buurten 

doordat het de ‘flows’ in het gebied 

verbetert en daardoor de ontwik-

kelingen van programma’s in anchor 

points, ‘places’ kan stimuleren. 

Sociaaleconomische investeringen 

hebben in vele gevallen geen draag-

kracht indien het fysieke systeem de 

noodzakelijke potenties niet facili-

teert. Op basis van het verbeterde 

netwerk, met de -missing links- kan 

via een SWOt de mogelijkheden voor 

ruimtelijke, sociale en economische 

verbeteringen afzonderlijk en in hun 

samenhang verkend worden en door 

middel van een ontwikkelingsstrate-

gie in beeld worden gebracht.



Apotheek

Bedrijven

Expositie

Horeca

Kinderdagverblijf

Overheid

Religieus

Sporthal

Therapie

Vereniging

Winkels

Functiemix
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S W O t
 _ Samenhang onder de bewoners door 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de buurt

 _ Ruimte rond pleinen optimaler benutten

 _ Doorbraken openen richting Amstel station 

en de Wibautstraat

 _ Pleinen beter verbinden

 _ Grote culturele diversiteit

 _ Verbondenheid van pleinen

 _  Veel bedrijvigheid, winkels en faciliteiten rond 

de Linaeusstraat

 _ Bewoners voelen geen verantwoordelijkheid 

voor hun woonomgeving

 _ Weinig binding met andere buurten door 

barrières

 _ Groot verloop van bewoners

 _ Verplaatsing van problemen bij grootschalige 

ingrepen

SWOT analyse: Transvaalbuurt

[links] Functiemix 

transvaal buurt

CONCLUSIE
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S W O t
 _ Grotere verscheidenheid aan inwoners door 

verdichting centrumontwikkeling 

 _ Diversiteit in woningaanbod  

 _ Doorbraken openen richting Dappermarkt

 _ Diversiteit aan functies in cultuur, sport en 

educatie

 _ Stedelijke verdichting

 _ Economisch centrum

 _ Onderdoorgangen Muiderpoortstation

 _ Fietsverbinding tussen station en 

Linaeusstraat

 _ Grote barrières tussen omliggende buurten

 _ Slechte binding met omliggende wijken

 _ Economische crisis zorgt voor vertraging in 

realisatie van nieuwbouw

SWOT analyse: Oostpoort

[links] Func-

tiemix Oost-

poort buurt.



Apotheek

Bedrijven

Expositie

Horeca

Kinderdagverblijf

Overheid

Religieus

Sporthal

Therapie

Vereniging

Winkels

clustering aan ouderen 

voorzieningen
Functiemix

Potentiele plek om te ver-

dichten in functies

Javastraat; doortrekken  Winkel-

straat richting Flevopark
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SWOT analyse: Indische buurt

S W O t
 _ Vergroten van sociale veiligheid 

 _ Mensen van buiten de wijk aantrekken

 _ Flevopark voor alle seizoenen aantrekkelijk 

maken

 _ Combinatie van bestaande bouw en 

nieuwbouw

 _ Doortrekken van goed werkende straten naar 

bijv. Flevopark of Makassarbuurt

 _ Doorbraken openen richting Dappermarkt

 _ Connectie met de Oostpoort 

 _ Diversiteit in woningaanbod vergroten rand 

flevopark

 _ Gemengde school toevoegen

 _ Nabijheid Sciencepark benutten

 _ Handel, veel diverse functies met een goede 

spreiding

 _ Veel horeca voorzieningen 

 _ Grote culturele diversiteit

 _ Diverse sociale voorzieningen

 _ Goede connectie met Dapperbuurt

 _ Verbinding met Flevopark 

 _ Goede voorzieningen voor ouderen 

 _ Veel verbonden pleinen en 

speelvoorzieningen

 _ Mobiele zorgvoorziening

 _ Autovrije ruimte rond Sumatraplantsoen

 _ Bewoners voelen geen verantwoordelijkheid 

voor hun woonomgeving

 _ Weinig binding met andere buurten door 

barrières

 _ Te weinig aantrekkingskracht voor mensen 

buiten de buurt

 _ Grote barrières om gebied heen 

 

 _ Lage inkomens, relatief veel werkloosheid en 

een laagopleidingsniveau.

 _ De buurt blijft geïsoleerd

[links] Functiemix 

indische buurt

CONCLUSIE
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SWOT analyse: Totaal gebieden

S W O t
 _ Samenhang onder bewoners door 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de buurt

 _ Ruimte rond pleinen optimaler benutten

 _ Doorbraken openen richting Amstel stration 

en de Wibautstraat

 _ Doorbraken naar Dappermarkt openen

 _ Grotere verscheidenheid aan inwoners door 

verdichting centrumontwikkeling 

 _ Diversiteit in woningaanbod  

 _ Combinatie van bestaande bouw en 

nieuwbouw

 _ Doortrekken van goedwerkende straten (bijv. 

de Dappermarkt, Javastraat)

 _ Connectie met de Oostpoort 

 _ Vrijwilligerswerk

 _ Diversiteit in woningaanbod vergroten rand 

Flevopark

 _ Toevoegen van horizontale as met 

verdichting vanaf Oostpoort tot het Flevopark

 _ Vergroten van sociale veiligheid 

 _ Mensen van buiten de wijk aantrekken

 _ Het Flevopark voor alle seizoenen 

aantrekkelijk maken

 _ Grote culturele diversiteit

 _ Verbondenheid van pleinen

 _ Veel bedrijvigheid, winkels en faciliteiten rond 

de Linaeusstraat

 _ Diverse sociale voorzieningen 

 _ Goede connectie met Dapperbuurt

 _ Veel parken in de buurt 

 _ Goede voorzieningen voor ouderen 

 _ Scholen en sociale instanties 

geclusterd 

 _ Veel verbonden pleinen en 

speelvoorzieningen

 _ Cruif Court  

 _ Mobiele zorgvoorziening

 _ Veel diverse functies met goede spreiding

 _ Nabijheid Sciencepark

 _ Bewoners voelen geen verantwoordelijkheid 

voor hun woonomgeving

 _ Weinig binding met andere buurten door 

barrières

 _ Onderdoorgangen Muiderpoortstation

 _ Hoog percentage minimum inkomen en 

schuldhulpverlening

 _ Gebrek aan wijk overstijgende functies

 _ Hoog percentage werkloosheid

 _ Serpauperde plinten 

 _ Barrière spoor 

 _ Barrière Flevopark door begraafplaats

 _ Uitsluitend woningbouw, weinig 

voorzieningen en horeca

 _ Eentonige bebouwing met een sombere 

uitstraling 

 _ Bebouwing stadsvernieuwing (70’,80’)  

verslechterd

 _ Gebrek aan sociale cohesie

 _ Weinig functies aas pleinen

 _ Groot verloop van bewoners

 _ Verplaatsing van problemen bij grootschalige 

ingrepen

 _ Slechte binding met omliggende wijken, door 

grote barrières om gebied heen

 _ Economische crisis zorgt voor vertraging in 

realisatie van nieuwbouw

 _ Anonieme omgeving  

 _ Hoge werkloosheid

 _ Lage inkomsten

 _ Laag opleidingsniveau

 _ Te weinig aantrekkingskracht voor mensen 

buiten de buurt

RGBG investeer-

ders: nieuwe 

doorbraak onder 

het spoor tbv. 

connectie 

Oostpoort & 

Oosterpark
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Strategische RgBg methode
De ‘strategische RGBG methode’ is een kleine10 jaar 
geleden op de TUDelft door ons ontwikkeld. De methode 
is voortgekomen uit een lange reeks van experimenten met 
analyse en ontwerp methodes ten behoeve van ontwikke-
ling en transformatie opgave in complexe stedelijke gebie-
den. In die stedelijke opgaven bleek het van groot belang 
een veelvoud van belangen, opvattingen, visies en feiten 
met elkaar te kunnen verbinden. Dat was een essentiële 
noodzaak voor een effectief planning- en communicatie 
proces. 
We zochten een methode die, in tegenstelling tot de 
gebruikelijke -Rood, Groen, Blauw, Grijze- ‘lagenmethodiek’ 
in de ruimtelijke ordening en planologie die gebaseerd is op 
het scheiden van functies, in staat is de functioneel ruimte-
lijke overlappen –synergie van functies en belangen- tussen 
ruimtelijke netwerken en sociaaleconomische programma’s 
op te zoeken en zichtbaar te maken.
De ‘strategische RGBG methode’ is in eerste instantie in 
Bergen op Zoom, en Tiel uitgetest en vervolgens toegepast 
in de discussie over de toekomstige ontwikkelingen van het 
stedelijk gebied van Almere en later in die van Flevoland/
Markermeer, zie illustraties. De methode heeft zich daarna 
in tal van stedelijke opgaven -Zoetermeer, Amsterdam 
Haarlem- bewezen als instrument voor zowel analyse als 
ontwerp. De methode heeft tevens aan de inhoudelijke 
basis gestaan van een reeks Europese projecten van het ‘IP 
Exploring the Public City’ programma, toegepast in Krakow, 
Berlijn, Alicante, Zoetermeer en recentelijk in Kopen-
hagen 2010. Zie http://www.hva.nl/kenniscentrum-dt/
onderzoeksthema/de-stad/ 
De ‘Strategische RGBG methode’ is een interactief analyse 
en ontwerp instrument voor het ontwikkelen van ruimtelijke 
en programmatische scenario’s in bestaande en nieuwe 
stads- landschappelijke gebieden.
Bestaande, wenselijke en toekomstige ruimtelijke kwalitei-
ten kunnen, op basis van een generieke dan wel specifieke 
RGBG legenda, worden onderzocht op hun integrale 
ruimtelijke en functionele kwaliteit. Van belang daarin is de 
aanwezige en/of gewenste interactie in programma’s en 
de strategische sociaaleconomische betekenis daarvan 
voor de bestuurders, ontwikkelaars, beheerders en bovenal 
gebruikers van de stad.

De ‘RGBG methodiek’ is een analyse & ontwerp instru-
ment voor het verkrijgen van inzichten over: 1) bestaande 
ruimtelijke en sociaal economische kwaliteiten van de stad 
op basis van feitelijke inrichting van stedelijke gebieden en/
of lopende ontwikkelingen door evaluatie en beoordeling 
daarvan: 2) gewenste ruimtelijke en programmatische kwa-
liteiten van de stad door middel van ruimtelijke weergave 
van opvattingen, feiten en wensen van betrokken partijen: 
3) toekomstige ruimtelijke en sociaal economische kwaliteit 
van de stad door het ontwerpen van een integrale strategi-
sche ruimtelijke visie.
De “RGBG methodiek” faciliteert zowel disciplinaire als 
interdisciplinaire samenwerking van stakeholders en/of 
professionals in hun behoefte aan kennis over feitelijke 
en/of gewenste kwaliteiten van stads- landschappelijk 
gebieden. Het bied een methodologisch platvorm in hun 
zoektocht naar concepten voor toekomstige stedelijke en 
landschappelijke programma’s en ruimtelijke kwaliteiten. 
Met deze methodiek kunnen stakeholders en/of professio-
nals in een vroeg stadium op basis van hun verkenningen 
inzicht krijgen in de samenhang van hun individuele en 
(deel)collectieve belangen.
De methodiek bied de mogelijkheid op diverse momenten 
in de planontwikkeling en vanuit diverse taakstellingen de 
huidige structuurplan methodiek te verrijken of te vervan-
gen. We kunnen denken aan processen : communicatie, 
interactie, relatie, intuïtie, innovatie, transformatie, explo-
ratie, conceptualisatie ten behoeve van het maken van: 
topologische, cognitieve, programmatische, dynamische en 
strategische modellen.

CONCLUSIE
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RgBg: stackholders
Met de RGBG model kaarten willen we tot een strategie 
komen voor ons projectgebied in Amsterdam Oost: 
Transvaalbuurt, Indische Buurt en Oostpoort. De strategi-
sche RGBG model method staat voor het onderzoeken, 
bepalen en presenteren van de belangen relaties in Rood, 
Groen, Blauw, en Grijs programma. Waarbij logischerwijs 
rood staat voor bebouwing, groen voor parken en groene 
voorzieningen, blauw voor water programma’s en grijs voor 
publiek domein, infrastructuur. In de kaartjes wordt in deze 
kleuren aangegeven waar wat moet gebeuren. Dit is ook 
duidelijk terug te lezen in de legenda. 
Vanuit verschillende stakeholders posities en belangen 
hebben we naar het gebied gekeken en per stakeholder 
positive een RGBG model kaart vervaardigd. Deze zijn 
hieronder weergegen. Vervolgens hebben we alle kaarten 
samengevoegd en deze kaart is hiernaast op de linkerpa-
gina te zien. 
Op deze totaal kaart zijn een aantal punten extra duidelijk 
en opvallend, doordat hier meerdere lagen van de verschil-
lende stakeholders over elkaar vallen en het aantal lagen 
de kleuren meer verzadigen. Voorbeelden zijn te zien bij het 
Javaplein, de Dappermarkt en de begraafplaats. 
De alles omvattende conclusie van deze kaarten zijn weer-
gegeven in een conclusie RGBG model kaart die op de 
volgende pagina is weergegeven. Hierbij hebben we voor 
de verschillende stakeholders de belangen afgewogen en in 
deze kaart samengebracht en in een toelichting te lezen.

[onder] RGBG stakeholders

1. Woningbouw corperaties

2. Gezinnen 

3. Gemeente Amsterdam Oost 

4. investeerders 

5. Waterschappen

6. Alleenstaanden

7. Gemeentelijk vervoersbedrijf 

8. Vrienden van Flevopark

1.

4.

7.

2.

5.

3.

6.

8.
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infiltratienieuw “landelijk” woongebied tram / metro / light-rail verbindinglandmark /  recreatief / zwaartepunt

waterpleincentrumontwikkeling sneltrein /  hoofdstationgroen verdichtingsgebied / stadspark

functioneel zwaartepuntfunctioneel zwaartepunt snelweg verbindinglandschappelijke hoofdroute

primair / recreative waterpartijverdichtingsgebied tram / metro / lightrail stationspotentieel recreatie / parkgebied

primaire waterrouteobject in ruimte secundaire interne verbindingrecreatieve ML route

secondaire waterconnectieontwikkelings-as /  richting recreative ML route

landmark / recreatief anchorpointstedelijk front primaire interne verbindinglandschappelijke verbinding

nieuwe waterpartijnieuw “stedelijk” woongebied spoorlijngrote landschappelijke eenheid

primaire waterconnectiezichtrelatie stads-as / stadsstraatlandschapsdijk

visuele relatie veen verbinding

waterfront parkway

blauwrood grijsgroen

rgbg legenda

totaal stakeholders: rood.
totaal stakeholders: groen.

totaal stakeholders: blauw. totaal stakeholders: grijs.

[links] totaal 

RGBG stakehol-

ders
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2.   Hoogte accent op Afrikanerplein
3.   Krugerplein vergroten en centraal punt van de wijk maken
4.   Hoogte accenten in het groen 
5.   Steve Biko plein voorzien van groen en water als kwaliteitsplek
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14. Groen doortrekken tot Sumatraplantsoen en rondom vernieuwen verdichten
15. Begraafplaats voorzien van verbouwing voor betere aansluiting Flevopark
16. Groene stadsas Molukkenstraat
17. Ontwikkelingsas Sumatrastraat
18. Verdichting rondom Javaplein
19. Vernieuwen bejaardencentrum
20. Fuctie Flevoparkbad uitbreiden
21. Vernieuwen en verdichting langs Zeeburgerdijk en Zeeburgerpad
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[boven] RGBG conclusie kaart.

“BELAngRIJKE AnCHOR POInTS MOETEn 
BETER MET DE WIJK WORDEn VERBOnDEn.”

CONCLUSIE
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Conclusie: RgBg kaart
Vanuit alle stakeholder RGBG model kaarten is een kaart 
samengesteld waar de lagen van deze kaarten zijn samen-
gevoegd. Na deze te hebben geanalyseerd en belangen te 
hebben afgewogen, zijn we tot de conclusie RGBG model 
kaart gekomen die op deze pagina is weergegeven. Op de 
RGBG totaalkaart zijn cijfers weergegeven en hieronder zijn 
die nader toegelicht. In de RGBG model kaart is duidelijk 
terug te zien dat de na-druk ligt op herverbinden van het 
netwerk, vernieuwing van programma en verdichting van 
gebruik. Zo willen we de verbindingen met de Dappermarkt 
verbeteren. Ook de verbinding vanaf de Indische Buurt 
naar het Flevopark moet verbeterd worden en de onder-
linge verbindingen van het Flevopark, Frankendealpark en 
Oosterpark. Verder moet het water langs het Flevopark 
een recreatieve functie krijgen en verblijfskwaliteit krijgen. 
Verder is te zien dat we de begraafplaats willen verdich-
ten met bebouwing in een combinatie met water. Verder 
word er verdicht in de Oostpoort en de westkant van de 
Transvaalbuurt met accenten langs de Wibautstraat. In het 
zuiden van de Indische Buurt gaat het voornamelijk om 
vernieuwing of aanpassing van de bouwblokken uit de jaren 
‘80.
Het geheel van deze ingrepen moet in deze buurten en 
wijken een betere kwaliteit ontwikkelen, de dichtheid 
versterken en een beter draagvlak maken voor eenbeter 
functioneren en meer vitaliteit van de stedelijke flow’s en 
places en het gebruik ervan door 
stedelingen.

inGRePen

01. Verdichten en hoogte accenten bij de Wibautstraat

02. hoogte accent op Afrikanerplein

03. Krugerplein vergroten en centraal punt van de wijk 
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05. Steve Biko plein voorzien van groen en water als 

kwaliteitsplek

06. Stadsas vanaf Krugerplein door Oostpoort tot in de 

indische buurt
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10. Ontwikkelingsas met directe verbinding van Ooster-

poort naar Dappermarkt
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kerk vrouwencentrum

14. Groen doortrekken tot Sumatraaplantsoen

15. Begraafplaats voorzien van verbouwing voor betere 

aansluiting Flevopark

16. Groene stadsas Molukkenstraat

17. Ontwikkelingsas Sumatrastraat

18. Verdichting rondom Javaplein

19. Vernieuwen bejaardencentrum

20. Functie Flevoparkbad uitbreiden
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Zeeburgerpad
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Scenario’s voor bebouwing

SCENARIO 1
Optie één voor een eventuele aanpassingen in het project-
gebied is het plaatsten van hoogbouw in de Transvaalbuurt. 
Deze buurt is momenteel erg vlak en heeft vrijwel overal 
dezelfde hoogte. Een “eye catcher”, anckerpoint of 
landmark ontbreekt in dit gebied. Een optie is hoogbouw 
plaatsen op het Afrikanenplein en/of verdichten met hoogte 
accenten in de “projectpunt” in de Transvaalbuurt tegen de 
Wibautstraat aan. 

SCENARIO 2
Optie 2 zou een opdracht voor de Tugelaweg in de Trans-
vaalbuurt kunnen zijn. Deze straat ligt aan een verhoging 
waar de trein overheen rijdt. Dit zorgt voor een duidelijke 
barrière aan de straat en voor een verpaupering van de 
plek. Dit zou tegen kunnen gegaan worden door hoogbouw 
aan de verhoging te bouwen, zodat er van beide kanten 
van de weg sociale controle is. 

SCENARIO 3
Optie drie voor bebouwing zou kunnen zijn het vernieuwen 
en verbeteren van het Muiderpoortstation. Dit station ligt 
midden in de wijk, maar is tegelijkertijd een barrière en ook 
nog eens sterk verpauperd. 

SCENARIO 4
Optie vier voor bebouwing zou kunnen zijn het vernieuwen 
en verdichten van de jaren ‘80 bebouwing die om de kerk 
in de Ambonbuurt staat. Deze bebouwing wordt slecht 
gebruikt en werkt niet goed in de wijk. 

SCENARIO 5
Optie vijf voor bebouwing zou kunnen zijn het onderhanden 
nemen van de begraafplaats aan het Flevopark. Deze 
begraafplaats is een barrière geworden tussen de Indische 
Buurt en het Flevopark. Het zou mooi zijn als we van de 
barrière een doorgang konden maken van de Indische 
Buurt naar het Flevopark.

SCENARIO 6
Optie zes voor bebouwing zou kunnen zijn het ontwikkelen 
van de Sumatrastaat. Deze straat loopt door de Timorbuurt 
en de Ambonbuurt heen. In deze straat wordt de jaren ‘80 
bebouwing afgewisseld met de oudere bebouwing. De 
oudere bebouwing werkt een stuk beter dan de jaren ‘80 
bebouwing. Het zou een opdracht kunnen zijn de werking 
van de jaren 80 bebouwing gelijk te trekken aan de bebou-
wing die er al stond, zodat de hele straat goed functioneert. 

SCENARIO 7
Optie zeven voor bebouwing zou kunnen zijn het verdich-
ten rondom het Javaplein. Het Javaplein werkt erg goed 
en heeft veel ruimte. Als er verdicht moet worden in het 
projectgebied zou dit de beste plek zijn.

SCENARIO 8
Optie acht voor bebouwing zou kunnen zijn het vernieuwen 
van het bejaardencentrum in de Indische Buurt. Dit centrum 
is bestaat uit veel flats met hokjes waar ouderen in worden 
gestopt. Het zou een uitdaging zijn om dit huidige beeld 
aan te passen aan een aangename plek waar ouderen 
zitten.

SCENARIO 9
Optie negen voor een bebouwingsopdracht zou kunnen 
zijn het uitbreiden van het Flevoparkbad. Dit bad is een bad 
waar wel vraag naar is in de Indische Buurt, maar wat te 

[boven] 1. conclusie kaart: rood, 2. 

conclusie kaart: groen, 3. conclusie 

kaart: blauw
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5weinig gebruikt wordt. Het zou een goede opdracht zijn om 

dit bad opnieuw op te bouwen en te combineren met een 
sportcentrum en hoogbouw met woningen.

SCENARIO 10
Optie tien voor bebouwing zou kunnen zijn het vernieuwen 
en verdichten langs de Zeeburgerdijk en het Zeeburgerpad. 
Dit is een gebied met veel potentie tot wonen en een plek 
waar goed verdicht zou kunnen worden.

Scenario’s voor plaatsen van groen en/of water

SCENARIO 1
De eerste optie voor het plaatsen van groen/water in het 
projectgebied zou een centraalpunt in de Transvaalbuurt 
zijn. Hier ontbreekt een dergelijk punt in de wijk. Van dit 
centrale punt zou een park gemaakt kunnen worden. Het 
gebied wat wij hiervoor op het oog hebben, is het Kruger-
plein die we zouden kunnen uitbreiden.

SCENARIO 2
Optie twee voor het plaatsen van groen/water zou kunnen 
zijn het versterken van de kwaliteiten van het Steve 
Bikoplein. Het plein heeft een ontzettend mooie locatie in 
de Transvaalbuurt, maar wordt nu alleen gebruikt als een 
kinderspeelplek met wat speeltoestellen. Er is ruimte op 
het plein om er veel meer uit te halen en de kwaliteit van dit 
plein te verhogen. Denk hierbij aan het voorzien van groen 
en water op het plein. 

SCENARIO 3
Optie drie voor een opdracht met groen/water zou kunnen 
zijn het ontwikkelen van een groene as tussen het Fran-
kendaelpark en het Oosterpark. Op deze manier worden 
de twee parken die om het projectgebied liggen met 
elkaar verbonden en wordt het groen mee getrokken het 
projectgebied in. 

SCENARIO 4
Optie vier voor het plaatsen van groen/water zou kunnen 
zijn het groen van het Flevopark doortrekken naar het 
Sumatra plantsoen en rondom het Sumatra plantsoen ver-
nieuwen en verdichten. Het Sumatra plantsoen ligt namelijk 
vlak bij het Flevopark, maar de twee hebben geen connec-
tie met elkaar. Ook ligt er rondom het Sumatra plantsoen 

[links] RGBG 

conclusie kaart

[onder] conclusie kaart: grijs

veel jaren ‘80 bouw, dit trekt en werkt niet met de buurt. 
Deze woningen zouden vernieuwd kunnen worden en er 
zou eventueel verdicht kunnen worden. 

SCENARIO 5
Optie vijf voor het plaatsen van groen/water zou kunnen 
zijn het maken van een groene stadsas door de Molukken-
straat. Deze straat ligt als een ader door de Indische Buurt 
heen en zou beter kunnen functioneren door het plaatsen 
van groen. 

Scenario’s voor het (ver)plaatsen 
van infrastructuur

SCENARIO 1
Optie één voor een opdracht die te maken heeft met de 
infrastructuur zou het maken van een nieuwe verkeersroute 
van het Krugerplein door Oostpoort naar de Indische Buurt 
kunnen zijn. Deze verkeersroute ontbreekt op dit moment 
en wij verwachten dat deze ingrepen de buurten meer 
toegankelijk maakt. 

SCENARIO 2
Optie twee voor een opdracht voor infrastructuur zou de 
spoorhelling door het projectgebied kunnen zijn. Deze ligt 
zo duidelijk als barrière door het projectgebied heen, dat 
er geen invloeden van buitenaf de wijk in komen. Deze 
spoorlijn onder de grond brengen zorgt ervoor dat er veel 
meet connectie is met de omgeving om het projectgebied 
heen en op deze manier wordt het bereik van de wijk vele 
malen groter. 

SCENARIO 3
Optie drie voor een opdracht met infrastructuur zou kunnen 
zijn het maken van een stadsas van de Linnaeusstraat in 
de Transvaalbuurt. Met deze straat zou veel meer gedaan 
kunnen worden en als deze straat als stadsas zou worden 
gezien zou er meer publiek naar de Transvaalbuurt getrok-
ken kunnen worden. 

SCENARIO 4
Het laatste scenario dat te maken heeft met de infrastruc-
tuur zou kunnen zijn het ontwikkelen van een directe 
verbinding tussen Oostpoort en de Dappermarkt. Momen-
teel ligt de barrière van het spoor precies voor de verbin-
ding tussen de Oostpoort en de Dappermarkt. Als er een 
doorgang zou worden gemaakt,§ wordt de Transvaalbuurt 
meteen in zijn geheel betrokken bij de Dappermarkt. Dit zou 
de buurt een enorme levendigheid geven.
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STEVE BIKOPLEIN - HOLLANDS BOUWBLOK
studenten: Erik Brusse & Maxim van Heezen

[boven] impressie geveldetail.

[onder] exterieur van het Steve Bik-

oplein Bouwblok.
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UNITED - FLEVOPARK
WELLNESSCOMPLEx 

studenten: Daphne Smit & Rianne van Raalte

[onder] interieur impressie van de 

bad en saunaruimtes in het wellness-

complex.

[boven] exterieur impressie, entree 

vanuit het  Flevopark.
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nawoord
Met dit boek hopen we u inzicht te hebben gegeven in 
de problematiek van de krachtwijken Transvaalbuurt en 
Indische Buurt. Door middel van de conclusies, SWOT’s, en 
strategische RGBG model kaarten en de RGBG scenarios 
hopen we u enthousiast te hebben gemaakt voor het nut 
van een weloverwogen ruimtelijk functionele analyse op 
basis van innovatieve methoden. We hebben u daarnaast 
een kijk willen gegeven in de mogelijkheden om door het 
veranderen van de fysieke ruimtelijke randvoorwaarden 
een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de 
de problematiek in deze wijken. Voor ons is de uitgebreide 
fysiek ruimtelijke en finctionele analyse zoals vastgelegd in 
dit boek de basis geweest waarop wij in ons persoonlijke 
afstudeerproces verder gewerkt hebben aan de Architecto-
nische en Stedenbouwkundige ontwerpen.

Wij willen verder alle mensen docenten en betrokken 
adviseurs van de stad Amsterdam en het stadsdeel Oost 
hartelijke bedanken voor hun bijdrage aan dit leer- en 
werkproces.



Een aantal wijken binnen Amsterdam Oost vallen onder de 40+ wijken, ook wel de Vogelaarwijken van Nederland genoemd. Uit de 
leefbarometer en de meer specifieke actuele cijfers rond inkomensontwikkeling en arbeidsparticipatie blijkt dat dit soort wijken lang-
zaam maar zeker verder op achterstand raken ten opzichte van het stedelijk gemiddelde. In het licht van deze ontwikkelingen is het 
van essentiële betekenis dat bewoners en ondernemers weer perspectief kunnen zien voor hun omgeving en voor zichzelf. Sociaal-
economische problematiek vraagt om zowel een brede als gerichte aanpak, een aanpak op strategisch niveau.

Investeren in fysiekruimtelijke interventies wordt, mede op basis van systematische (inter)national onderzoek van de laatste jaren, in 
deze studie gezien als essentiele voorwaarde voor de aanpak van die sociaaleconomische problematiek. Op basis van het verbeteren 
van de fysiek ruimtelijke condities en kwaliteit kan een belangrijke bijlage geleverd worden aan de versterking van de social economi-
sche warden en het woon- en leefklimaat in de wijken.

In deze studie wordt ten eerste een inventarisatie gemaakt van de bestaande stedenbouwkundige kwaliteiten van Amsteram Oost en 
er wordt aangegeven waar fysiek ruimtelijke condities slecht zijn en interventies nodig zijn ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen. 
Nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn om meer perspectief te kunnen bieden aan de mensen die reeds in Amsterdam Oost wonen 
en er graag willen blijven wonen. Nieuwe ontwikkelingen voor mensen die hun onderneming een impuls willen geven maar ook voor 
nieuwe bewoners en ondernemers die nodig zijn om nieuwe energie te bieden en kwaliteit te geven aan de omgeving. Nieuwe bewo-
ners die een impuls kunnen geven aan de cultuur van het dagelijkse leven dat meer past bij de gemêleerde en geïndividualiseerde 
maatschappij van vandaag de dag.
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