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Lees meer over de
vernieuwing van de
omgeving Struijckenkade
in deze informatiekrant.

Uitnodiging
online bijeenkomst
op 1 december

Hoe verder?
Het plan dat we nu aan u voorleggen heet officieel de Investeringsnota
Vernieuwing Struijckenkade. In deze investeringsnota leggen we onder
andere de stedenbouwkundige kaders vast zoals we die in deze krant
hebben gepresenteerd (waar komen de nieuwe woningen, de bouw
hoogte en de inrichting van de openbare ruimte). Deze investeringsnota
vormt het kader waarmee de architect in de volgende fase het definitieve
ontwerp maakt voor de gebouwen en de woningen. De gemeente maakt
in de volgende stap een definitief plan voor de inrichting van de
buitenruimte.
De investeringsnota is pas definitief als deze door de gemeenteraad
is vastgesteld. Voordat we het plan voorleggen aan de gemeenteraad,
willen we uw mening over het plan horen. Tenslotte vernieuwen we
de buurt vooral voor u, als (buurt-)bewoners. Uw reacties, wensen en
eventuele zorgen op dit concept plan nemen we, waar mogelijk, mee
in de volgende stap waarin we overgaan tot verdere uitwerking.

Planning
• Participatie en inspraak: november - december 2020
• Besluitvorming door corporaties en gemeentebestuur:
februari - april 2021
• Start herhuisvesting: medio 2021
• Sloop van de woningen: begin 2023
• Start nieuwbouw: medio 2023
• Oplevering eerste woningen: eind 2024/begin 2025

De online bijeenkomst start om 19.45 uur.
U kunt de bijeenkomst volgen op:
amsterdam.nl/struijckenkade
Tijdens deze bijeenkomst gaan we vooral
in op het stedenbouwkundig plan, dus waar
de woningen komen en de inrichting van
de buitenruimte. Dat betekent dat deze
bijeenkomst interessant is voor de huidige
bewoners én voor de directe omgeving.

Extra online bijeenkomst
alléén voor huurders

Daarnaast organiseren we, alléén voor
de huidige bewoners van de gebouwen
die gesloopt worden, een extra online
bijeenkomst. Deze bijeenkomst is ook
op 1 december en vindt plaats vóór de
bijeenkomst over het stedenbouwkundig
plan. Hier bespreken we zaken die alleen de
huidige huurders aangaan zoals: (tijdelijke)
huisvesting, informatie over de stadsver
nieuwingsurgentie, mogelijkheden om terug
te keren etc. De huurders worden door
Rochdale en Stadgenoot via een aparte brief
geïnformeerd over deze online bijeenkomst.

Hoe reageren op de Investeringnota Vernieuwing Struijckenkade?
Wij denken dat we een mooi plan hebben gemaakt voor de
vernieuwing van uw buurt. Deze informatiekrant bevat een
samenvatting van dit plan. U vindt het volledige plan op onze
website amsterdam.nl/struijckenkade. Graag horen we, vóór
31 december 2020, wat u van het voorstel vindt. U kunt uw
mening (en/of vragen) op de volgende manieren aan ons kwijt:

Vernieuwing omgeving

Het volledige plan kunt u inzien op de
website van gemeente Amsterdam. Ook
op de websites van de corporaties Rochdale
en Stadgenoot vindt u meer informatie.
Om de plannen verder uit te leggen, uw
mening te horen en uw mogelijke vragen te
beantwoorden organiseren we een online
informatiebijeenkomst op dinsdagavond
1 december.

• Per e-mail aan Kees Vissers, projectmanager gemeente Amsterdam:
k.vissers@amsterdam.nl (vermeld hierbij uw naam en adres)
• Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur: Tel. 06-23198947
• Rechtstreeks via de live chatfunctie tijdens de
online bijeenkomst op 1 december

Meer informatie: www.amsterdam.nl/struijckenkade

3D
impressie
vernieuwde
situatie

Waarom vernieuwing?
De omgeving rondom de Struijckenkade is
toe aan vernieuwing. De woningen en de
openbare ruimte voldoen niet meer aan de
eisen en wensen van deze tijd. Door Rochdale,
Stadgenoot en de gemeente is een plan gemaakt om de buurt te verbeteren. Met nieuwe
woningen en een nieuwe, betere buitenruimte.
U vindt in deze krant informatie over dit plan.
Een belangrijk onderdeel van het plan is het

stedenbouwkundig plan. Daarin leggen
we vast waar de nieuwe woningen komen
te staan, hoe hoog ze worden en hoe de
buitenruimte wordt ingericht.
Rochdale en Stadgenoot informeren hun eigen
huurders apart over zaken als herhuisvesting
en sociaal plan. Die informatie maakt geen
onderdeel uit van deze krant.

De Struijckenkade

Meer informatie over de herhuisvesting, sociaal plan en dergelijke zaken vindt u op de websites van de corporaties:
www.rochdale.nl/struijckenkade - www.stadgenoot.nl/project/struijckenkade

(het gebied tussen de Burgemeester Van Leeuwenlaan, Antony Moddermanstraat, het water en de Albardagracht)

Uitnodiging
online bijeenkomst!
Graag nodigen we u uit voor
onze online informatiebijeen
komst op 1 december. Deze
bijeenkomst gaat vooral over
het stedenbouwkundig plan.

Lees hierover meer
verderop in deze krant!
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Plan op hoofdlijnen

Wat ligt al vast?

De woningen

Bij het maken van een nieuw plan moeten we
rekening houden met de randvoorwaarden van
zowel gemeente als de woningcorporaties.
Dit betekent dat een aantal zaken en uitgangspunten voor het ontwerp al vastligt:

Alle 110 woningen in het gebied - dus de woningen van Rochdale en van
Stadgenoot - worden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen. We
zorgen ervoor dat er meer verschillende woningtypes in diverse prijsklassen
komen zodat er voor zoveel mogelijk mensen een nieuwe plek in de buurt
is. In totaal komen er ongeveer 300 nieuwe woningen. Ongeveer de helft
hiervan wordt sociale huur. De rest wordt middeldure huur.
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Waarom meer woningen?

In Amsterdam moeten veel woningen worden bijgebouwd om aan de grote vraag
naar woonruimte te kunnen voldoen. Het is daarom belangrijk om, waar het kan,
extra woningen te bouwen. Bij de Struijckenkade doen we dit door vooral aan de
zijstraten en aan de kant van het water extra woningen te bouwen. De bebouwing
aan de Burgemeester Van Leeuwenlaan wordt lager dan de bebouwing aan de
woonstraten en de waterkant zodat de nieuwbouw “afloopt”. Hierdoor sluit het
beter aan op de bestaande omgeving en wordt er geen extra (schaduw)hinder
veroorzaakt.
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De buitenruimte
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Naast het bouwen van nieuwe woningen vernieuwen we ook de buitenruimte. Het wordt
een mooiere buitenruimte die prettig en veilig is om te spelen en elkaar te ontmoeten.
In deze krant laten we op hoofdlijnen zien wat de plannen zijn. Op de website,
amsterdam.nl/struijckenkade vindt u hierover meer informatie en kunt u het volledige plan
inzien. In de volgende fase wordt het inrichtingsplan voor de buitenruimte, in overleg met
bewoners, nog verder uitgewerkt.
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Wat is een stedenbouwkundig plan?

In het stedenbouwkundig plan leggen we vast waar de nieuwe gebouwen komen te staan.
Hoe hoog ze worden en wat openbaar gebied of privé gebied wordt. Ook leggen we vast waar
bijvoorbeeld speelplekken en parkeerplaatsen komen. Met het stedenbouwkundig plan kan de
architect aan de slag bij het ontwerpen van de woningen en het groen. Het stedenbouwkundig
plan is onderdeel van de Investeringsnota Vernieuwing Struijckenkade. Deze investeringsnota
wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

• Het plan moet passen bij de omgeving
(tuinstedelijk). Dat betekent dat er geen
dichte bouwblokken mogen komen.
Het moet “open” zijn.
• Het plan moet voldoen aan het parkeerbeleid.
Voor de huidige huurders die nu al een parkeer
ontheffing (of vergunning) hebben en terugkeren naar de nieuwbouw maken we nieuwe
parkeerplaatsen. Nieuwe bewoners krijgen
géén ontheffing of vergunning.
• Het plan moet voldoen aan de eisen voor
duurzaamheid. Dat betekent dat de nieuwe
woningen energiezuiniger en duurzaam zijn.
Dat is beter voor het milieu.
• Gezien de grote woningopgave komen er
méér woningen terug dan er nu staan. Het aantal sociale huurwoningen blijft minimaal gelijk.
• De woningen worden aardgasvrij en aangesloten op stadswarmte.
• De bomen die gekapt worden, worden zoveel
mogelijk vervangen door nieuwe bomen in de
directe omgeving. Waar dat niet lukt, wordt
bijgedragen aan het Bomenfonds.

Wat gaat
er veranderen?
We zetten enkele belangrijke punten uit
het plan voor u op een rijtje:
• De buurt bestaat nu uit vijf dezelfde
woonblokken met twee en drie woonlagen.
In de nieuwe situatie worden het vier
blokken met:
	- in de zijstraten: maximaal vijf bouwlagen.
	- langs het water: maximaal vijf bouwlagen.
	- langs de Burgemeester van Leeuwenlaan:
drie bouwlagen plus een terugliggende
vierde laag
• De buurt bestaat nu uit 100% sociale
huurwoningen. De nieuwe situatie wordt
een mix van sociale huur- en middeldure
huurwoningen.
• Alle woningen krijgen een eigen buitenruimte in de vorm van een balkon of tuin.
Daarnaast krijgt elk blok een gezamenlijke
buitenruimte, die niet openbaar is, maar
alleen voor de betreffende bewoners.
• We gaan proberen om de zijstraat tegenover
de Tobias MC Asserstraat autovrij te maken
en in te richten voor spelen en ontmoeten.
• Er komen twee nieuwe speelplekken: een
speelplek in blok 4 en een speelplek tussen
blok 2 en 3.
• De parkstrook en het voetpad langs het
water blijven bestaan.
• We onderzoeken de mogelijkheid om
een nieuwe voetgangersbrug te maken
naar het Eendrachtspark.

