
1 
 

Eindrapportage Herontwikkelingsplan 
Scholendriehoek 

 

 

 

luchtfoto de Scholendriehoek, met van links naar rechts uitgelicht: het Elseviergebouw, Hendrick de 
Keyserschool, buurtcentrum de Schaffelaar, Multatulischool en vml. ROC/Daniel Goedkoopschool 

 

Een uitgave van Stichting Agora Europa, i.s.m. Overleggroep Herontwikkeling 
Scholendriehoek (OHS), juli 2011 

Inhoudsopgave 

 
Samenvatting en bevindingen       2 

 

Hst 1:  Voorgeschiedenis en uitwerking herontwikkelingsplan  4 

 

Hst 2:  De positie en kwaliteiten van de Scholendriehoek in    6
 Amsterdam West    
  

Hst 3: Gebouwen in de Scholendriehoek     8 

 

Hst 4: Gebiedsstrategie en Programmatische Visie    14 

 

Hst 5: De kwaliteit van het openbare gebied, het publieke domein  25 

 

Hst 6: Verkenning van financiële aspecten en realisatie hergebruik  29 

 

Hst 7: Conclusies en Aanbevelingen      34 

 

Bijlage 1:  Suggesties voor mogelijk nieuwe bestemmingen en activiteiten  37 

van (deels) leegstaand vastgoed in de Scholendriehoek 

Bijlage 2:  Elseviergebouw, Onderzoek van Architectenbureau van Stigt 39 



2 
 

Samenvatting en Bevindingen 

 

Samenvatting 

De Scholendriehoek ligt in het noordelijk deel van de Amsterdamse wijk Bos en 
Lommer. Het gebied wordt begrensd door de ringweg A10, Sara 
Burgerhartstraat en de Wiltzanghlaan. Het is een groene zone waar in de 
wederopbouwjaren vier verschillende scholen zijn neergezet en waar het 
gebied zijn naam aandankt. Begin jaren zestig verrees een elf verdieping 
tellend kantoorgebouw dat  als  hoofdkantoor van uitgeverij Elsevier 
dienstdeed. In het huidige gebied staan acht gebouwen (waaronder één tijdelijk 
noodgebouw) waarvan drie gebouwen te kampen hebben met (gehele of 
gedeeltelijke) leegstand. In opdracht van het stadsdeel West en met steun  van 
een Impulsbudget van het ministerie van WWI is een ontwikkelingsplan 
opgesteld voor nieuwe economische en maatschappelijke functies voor de drie 
„hoofdgebouwen‟ van de Scholendriehoek. Nadruk ligt op het Elseviergebouw 
en de voormalige ROC (de vroegere Daniel Goedkoopschool). In relatie tot deze 
gebouwen is er een integrale visie op het gebied ontwikkeld waarin ook de 
Hendrick de Keyserschool, het gebouw van buurthuis De Schaffelaar en de 
Multatulischool zijn opgenomen.  
 
In de maanden november 2010 tot en met april 2011 heeft de Overleggroep 
Herontwikkeling Scholendriehoek (OHS) zich gebogen over mogelijke 
hergebruik scenario‟s voor de Scholendriehoek en met nadruk op een 
herbestemming van het Elseviergebouw. Uit de gesprekken die wij als groep en 
met een groot aantal personen  hebben gevoerd, is het beeld ontstaan dat de 
Scholendriehoek over specifieke en bijzondere kwaliteiten beschikt, maar dat 
deze slechts ten dele worden benut. Door een goed op elkaar afgestemde 
strategie voor hergebruik van het bestaande vastgoed en intensivering van de 
programmering kunnen aanzienlijke stappen gezet worden naar verbetering 
van het leefklimaat in en rondom de Scholendriehoek. Uiteindelijk moet en kan 
de Scholendriehoek veranderen in een levendig gebied met een afgewogen mix   

tussen wonen, werken, leren en verblijven. 

De Scholendriehoek grenst aan de woonbuurt Bosleeuw Midden. De 
voorgestelde grootschalige vernieuwingsplannen van de vijftiger jaren 
woningbouw zijn door de economische crisis stil komen te liggen. Op het 
moment van schrijven is nog onduidelijk wat precies de gevolgen zullen zijn, 
maar voorlopig zal de stadsvernieuwing geen doorgang vinden. Uitstel van deze 
plannen maakt intensivering en opwaardering van het vastgoed in de 
Scholendriehoek des te belangrijker. Nieuwe functies kunnen zorgen voor een 
concrete kwaliteitsverbetering van het gehele gebied van de Scholendriehoek. 
In onze visie komen deze kwaliteitsimpulsen tot stand door initiatieven van 
marktpartijen en buurtbewoners te combineren. Het credo “economisch 
rendabel en maatschappelijk gewenst” vormt het uitgangspunt van de integrale 
aanpak van het gehele gebied en de herontwikkeling van het Elseviergebouw 
en het voormalige ROC-gebouw in het bijzonder.  

De Scholendriehoek heeft door zijn stedenbouwkundige opzet iets weg van een 
enclave in de stad. Weliswaar nu nog te onbekend en onbemind, maar in 
potentie een gebied waar bewoners, ondernemers, schoolgaande jeugd, 
bezoekers en gebruikers elkaar op verschillende plekken en activiteiten 
kunnen ontmoeten. Door het vele groen, de beschermende randbebouwing en 
de relatieve verkeersluwte is het een rustpunt vlakbij de drukke stedelijke 
knooppunten van  Teleport, Admiraal de Ruyterweg en Bos en Lommerplein. 
Tevens ligt het gebied op de snijlijn van twee belangrijke ruimtelijke assen: de 
creatieve radiaal west en de noord-zuid verbinding langs de zone van de A10. 
De Scholendriehoek kan als belangrijke schakel gaan functioneren tussen deze 
gebieden.  

De komende jaren is het noodzaak deze kwaliteiten te verzilveren. Het gebied 
kent echter ook een aantal problemen, waarvan onveiligheid en de beperkte 
sociale cohesie de belangrijkste zijn. In de Scholendriehoek zijn echter een 
aantal organisaties gehuisvest die zich intensief bezig houden met veiligheid en 
positieve participatie van jongeren, zoals Stichting Connect, de Multatulischool 
en in de nabije toekomst het maatschappelijke debatcentrum. Het is zaak om 
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meer en betere verbanden te leggen tussen deze organisaties onderling om zo 
tot een  gezamenlijke aanpak van de sociale vraagstukken te komen. Dit geldt 
niet alleen voor de bovengenoemde organisaties, maar ook voor toekomstige 
huurders in de drie hoofdgebouwen. Opwaardering van de Scholendriehoek 
dient als een gezamenlijke missie beschouwd te worden. Succes zal vele 
vaders hebben waarvan uiteindelijk alle eigenaren, gebruikers en bewoners 
profijt  zullen hebben.  

Doel is om het bestaande vastgoed een nieuwe betekenis te geven voor de 
buurt. Bewoners kijken nu nog afwachtend naar het Elseviergebouw en de 
voormalige ROC.  Nieuwe functies dienen van toegevoegde waarde te zijn voor 
het leefklimaat van Bosleeuw-Midden en de Gulden Winckelbuurt. De 
voorgestelde gebiedsstrategie gaat uit van een schakeling van ketens tussen de 
verschillende disciplines en sectoren bij met als doel de talentontwikkeling van 
jongeren en de informele netwerken van bewoners te versterken. Een goed 
programma schept omgevingen waarin mensen elkaar door activiteiten gaan 
ontmoeten en van elkaars aanwezigheid gebruik gaan maken.  

Bevindingen 

Vanuit deze perspectieven en ontwikkelingen zien wij de Scholendriehoek als 
bij uitstek een gebied dat prima ontsloten is (vlakbij de Ring en met doorgaande 
fietsroutes zowel Noord-Zuid als Oost-West ) en dat een aantal gebouwen bevat 
die met hun nieuwe functies een aantrekkelijke mix kunnen vormen van 
culturele, pedagogische en maatschappelijke voorzieningen met startende en 
meer ontwikkelde creatieve bedrijven (van architectuur tot media en van 
ambachtelijke bedrijvigheid tot ICT bedrijven). Door zijn positionering zou de 
Scholendriehoek een prima ontmoetingspunt kunnen vormen voor bezoekers 
en passanten van de voorzieningen van zowel in als aan weerszijden van het 
gebied.  Enkele horecavoorzieningen met terrassen kunnen bij uitstek deze 
rust en ontmoetingsmomenten faciliteren. Het gebied dient veel beter dan nu 
kenbaar gemaakt te worden; zelfs bewoners weten niet wat er allemaal 
gebeurt in de verschillende gebouwen. Voor veel huurders is het slechts een 
plek om te werken, niet om na het werk te verblijven.  

Hoewel het openbare domein een van de grootste kwaliteiten van de 
Scholendriehoek is, worden de groene ruimten tussen en achter de gebouwen 
slecht gebruikt, omdat zij de laatste jaren zijn dichtgeslibd met bossages, 
hekken en slordige parkeerterreintjes. Opwaardering is mogelijk door het 
openbare domein een veel opener beeld te geven met vele zichtlijnen. 
Voorgestelde maatregelen zijn er op gericht om visuele structuur en ruimtelijke 
hiërarchie aan het gebied te geven. Hierdoor zal men meer dan nu uitgenodigd 
worden om actief gebruik te maken van de openbare ruimte.  De 
toegankelijkheid kan verbeterd worden door de relatie tussen private en 
publieke ruimten door aantrekkelijke plinten te versterken. Nieuwe publieke 
functies zullen een positief effect hebben op de omgeving.  

Het thans aanwezige voorzieningencluster trekt met name tot drie uur ‟s 
middags publiek, daarna is het gebied een stuk rustiger en ‟s avonds vrijwel 
uitgestorven, met uitzondering van activiteiten in de Schaffelaar, maar dit 
gebouw dreigt te worden gesloten in het kader van de bezuinigingen.  Nieuwe 
functies dienen erop gericht te zijn om in de namiddag en avond voldoende 
activiteiten te genereren zodat de sociale cohesie en veiligheid aanmerkelijk 
verbeterd wordt. Het is van belang om in de plinten van het Elseviergebouw, de 
Hendrick de Keyserschool en de voormalige ROC/Daniel Goedkoopschool 
voorzieningen te vestigen die een grotere aanloop van bezoekers genereren. 
Een „gebiedsprogrammeur‟ kan toezien op een zorgvuldig op elkaar 
afgestemde programmering van de verschillende gebouwen en de openbare 
ruimte. De Scholendriehoek kan hierdoor uitgroeien tot een plek van 
vanzelfsprekende én onverwachte ontmoetingen.  

Tot slot willen wij benadrukken dat de hier ontwikkelde visie geenszins gezien 
moet worden als een  blauwdruk die uitgevoerd moet worden.  Het is een   
raamwerk waaraan beoogde ontwikkelingen van toekomstige initiatieven en 
initiatiefnemers die zich reeds hebben gemeld, gekoppeld en getoetst kunnen 
worden.  
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Hoofdstuk 1: Voorgeschiedenis en uitwerking herontwikkelingsplan  

 

In december 2009 heeft de Stichting Agora Europa een maatschappelijke 
verkenning Scholendriehoek uitgebracht. Deze is opgesteld op basis van een 
opdracht van het stadsdeelbestuur van Bos en Lommer en (in eerste instantie) 
de woningcorporatie Stadgenoot. Ze is tot stand gekomen door discussies met 
en in een vitale coalitie van personen en partijen die zich betrokken voelen bij 
de herontwikkeling van de Scholendriehoek. Namens de Stichting Agora 
Europa en het Atelier van Bouwmeesters waren Eisse Kalk en Nan Raap 
verantwoordelijk voor de uitvoering van die opdracht. Het onderzoek naar de 
behoefte aan accommodaties voor culturele en andere activiteiten is uitgevoerd 
door Sacha van Tongeren onder begeleiding van Mira Kho en Freek van Duijn 
namens Koers Nieuw West.  

Albert Herder van het architectenbureau hvdn heeft de ruimtelijke verkenning 
ontwikkeld. 

Paul Jorna van BBN heeft de gebiedsgerichte investerings- en exploitatie opzet 
gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rapportage Maatschappelijke Verkenning Scholendriehoek, december 2009 

Daarnaast was als denktank en klankbord een groep professionals actief 
betrokken. Deelnemers: Said Bensellam (Stichting Connect Initiatieven), Ries 
Breek en Mirjam Nijpels (Stadsdeel Bos en Lommer), Arthur de Vos 
(Amsterdams Compagnie), Albert Herder (architectenbureau hvdn), Mira Kho 
(Koers Nieuw West), en Paul Jorna (BBN). 

Het stadsdeelbestuur neemt begin 2010 het merendeel van de aanbevelingen 
over en verzoekt de maatschappelijke verkenning uit te werken tot een 
hergebruikplan voor de openbare ruimten in het gebied en de drie gebouwen 
die voor hergebruik in aanmerking komen: het Elseviergebouw, de voormalige 
ROC of Daniel Goedkoopschool en de Hendrik de Keyserschool (voor een groot 
deel al in gebruik). De coalitie wordt uitgebreid met Uzeyir Kabaktepe, directeur 
van Global Multiservices, die in het voorjaar van 2010 een meerjarig 
huurcontract afsluit met Stadgenoot voor tijdelijk hergebruik van de voormalige 
ROC.  

 

Aanvraag voor een rijksbijdrage uit het zgn. Impulsbudget 

In april 2010 besluit het stadsdeel Bos en Lommer na overleg met Stichting 
Agora Europa een aanvraag in te dienen voor een bijdrage uit de tweede 
tranche van het zogenaamde Impulsbudget van het toenmalige ministerie van 
Wonen, Wijken en Integratie. 

Het doel van deze aanvraag wordt als volgt omschreven: 

Buurtbewoners, stadsdeel en partners willen dat de Scholendriehoek het 
kloppend hart van de Gulden Winckelbuurt wordt. Het stadsdeel wil met het 
(her)ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed en de openbare ruimte een 
kwaliteitimpuls van de leefbaarheid in deze achterstandsbuurt genereren.  

Het innovatieve karakter van het project ligt in de integrale aanpak van het 
gehele gebied en de herontwikkeling van Elsevier in het bijzonder om aldus de 
sociaal maatschappelijke betekenis te versterken. Daarnaast willen partijen de 
openbare ruimte verbeteren.  
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Het beoogde projectresultaat wordt als volgt omschreven: 

Ontwikkelingsplan met daarin opgenomen op welke wijze de gebouwen met 
monumentale waarden worden gehandhaafd en welke nieuwe 
maatschappelijke en economische functies de gebouwen krijgen. 

Op basis van het plan zullen uitwerkingsplannen worden gemaakt waarin de 
architectonische verdiepingsslag voor de gebouwen zal worden gemaakt en 
hoe deze zullen aansluiten op de vernieuwde openbare ruimte. 

De aanvraag wordt direct na de zomer van 2010 goedgekeurd door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vanaf september 2010 beginnen de 
partijen die de onderzoeken zullen uitvoeren en het herontwikkelingsplan 
zullen opstellen, met de voorbereidingen. Vanaf oktober 2010 vindt maandelijks 
overleg plaats in de Overleggroep Herontwikkeling Scholendriehoek (OHS) die 
als volgt is samengesteld:  

 Ries Breek (later opgevolgd door Henk van Houtrijve), Mirjam Nijpels en 
Jutta Bartels van het stadsdeel West 

 Albert Herder, architectenbureau hvdn en huurder van een deel van het 
Hendrick de Keysergebouw 

 Mira Kho, zelfstandig adviseur en voormalig cultureel intendant van 
Koers Nieuw West 

 Said Bensellam, directeur Stichting Connect Initiatieven en gebruiker 
van het Elseviergebouw 

 Arthur de Vos, directeur Amsterdamse Compagnie (eigenaar Hendrik 
de Keysergebouw) 

 Uzeyir Kabaktepe, directeur Global Multiservices, hoofdgebruiker van 
het voormalige ROC-gebouw (Daniel Goedkoopschool) 

 Nan Raap, zelfstandig adviseur en lid van het Atelier van Bouwmeesters 

 Eisse Kalk (voorzitter OHS) en Jephta Dullaart (secretaris OHS), 
directeur en projectmedewerker van de stichting Agora Europa  

In december 2010 is – mede op verzoek van het stadsdeel West –  André van 
Stigt, directeur van het architectenbureau Van Stigt, gevraagd een 
haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor hergebruik 
van het Elseviergebouw.  

Albert Herder en Stijn de Jongh van het architectenbureau hvdn hebben – mede 
op verzoek van het stadsdeel West - een studie verricht naar de 
hergebruikmogelijkheden van de openbare ruimten in de Scholendriehoek. Zij 
hebben met name gekeken naar de hoek Wiltzanghlaan/Krelis Louwenstraat 
en naar de openbare ruimten achter het Elseviergebouw en de Hendrik de 
Keyserschool.  

Nan Raap heeft een onderzoek gedaan naar de ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden van de Scholendriehoek in relatie tot de 
ontwikkeling van het gehele Gulden Winckelgebied.  

Mira Kho heeft in gesprekken met Jephta Dullaart een visie ontwikkeld op de 
programmatische samenhang van mogelijke hergebruikfuncties voor de drie 
(gedeeltelijk) leegstaande gebouwen in relatie tot de sociale, culturele en 
creatieve kwaliteiten die in de Scholendriehoek tot ontwikkeling kunnen komen.  

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met eigenaren en gebruikers van alle 
gebouwen in de Scholendriehoek om zicht te krijgen op de wensen en inzichten 
die aanwezig zijn m.b.t. toekomstig gebruik.  

Nan Raap en Eisse Kalk hebben in gesprekken met marktpartijen een beeld 
proberen te krijgen van de economische en ruimtelijke 
hergebruikmogelijkheden voor het gehele gebied van de Scholendriehoek op 
middellange termijn. Dit onderdeel van het herontwikkelingsplan is – mede op 
verzoek van het stadsdeel – bewust beperkt gehouden. Enerzijds omdat in de 
afspraken tussen de Centrale Stad en de stadsdelen voor deze bestuursperiode 
geen ruimte is voor nieuwbouwcontingenten in het gebied van de 
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Scholendriehoek. Anderzijds om geen verwachtingen te wekken naar de 
buurtbewoners en ondernemers over niet te realiseren ontwikkelingsplannen 
voor dit deel van de Gulden Winckelbuurt.  

De voorstellen die zijn ontwikkeld in de Overleggroep zijn voorgelegd aan 
buurtbewoners en bezoekerts van een Open Huis bijeenkomst ter gelegenheid 
van de informele opening van de voormalige Daniel Goedkoopschool op 23 juni 
2011. De suggesties die tijdens deze bijeenkomst naar voren zijn gekomen zijn 
verwerkt in de eindrapportage (Hoofdstuk 4, paragraaf 4).  

Al deze studies, verkenningen en gesprekken zijn uiteindelijk verwerkt in de 
eindrapportage door Jephta Dullaart en Eisse Kalk. Jephta Dullaart heeft als 
eindredacteur en mede tekstschrijver een groot en werkzaam aandeel gehad in 
deze eindrapportage. Carmen Flagiello, projectmedewerker van Agora Europa 
heeft zorg gedragen voor de opmaak en productie van dit eindrapport dat is 
verluchtigd met foto‟s en tekeningen van de verschillende deelnemers.  

Wij spreken de hoop uit dat dit rapport met de daarin vervatte conclusies en 
aanbevelingen de basis kan zijn voor een kwaliteitsverbetering van het gehele 
gebied van de Scholendriehoek.  

 

 

 

 

 

 

 
Multatulischool  
en buurtcentrum 
de Schaffelaar 

Hoofdstuk 2:  De positie en kwaliteiten van de Scholendriehoek in 
Amsterdam West 

 

In stedenbouwkundig opzicht is de Scholendriehoek een bijzonder stukje 
Amsterdam. Op een klein oppervlak komen de twee architectonische 
hoofdvisies van de moderne stedenbouw tezamen. Zowel het traditionele, 
gesloten bouwblok van de vroeg twintigste-eeuwse stedenbouw aan de 
Admiraal de Ruyterweg als de half open strokenbouw van het Nieuwe Bouwen 
in Bosleeuw Midden ontmoeten elkaar hier. Als blikvanger van het gebied 
torent het Elseviergebouw hoog boven de middelhoge wooncomplexen en lage 
schoolgebouwen in het groen uit. 

Het is dan ook niet voor niets dat in het gebied van de Scholendriehoek (en 
Entreegebied) vijf gemeentelijke monumenten staan en er twee voor plaatsing 
op de monumentenlijst zijn voorgedragen. De Scholendriehoek kan met enig 
gevoel voor overdrijving een stedenbouwkundig openluchtmuseum genoemd 
worden.  Met name voor de aan populariteit winnende architectuur uit de 
Wederopbouwperiode is de Scholendriehoek van grote cultuurhistorische 
waarde voor de stad.   

Enige jaren geleden hebben de toenmalige stadsdelen in het Westen van de 
stad opdracht gegeven voor een vooronderzoek naar het concept van de 
Creatieve Radiaal West. Dit concept wordt omschreven als “een inspirerende 
route langs (groene) ontmoetingsplaatsen, ambachtelijke  werkplaatsen, 
ateliers, tuinen, evenementen, kunstwerken en creatieve bedrijven. Daarmee 
moet de economie van de aangrenzende buurten een sterke impuls krijgen: 
meer werkgelegenheid, talentontwikkeling, bezoekers etc..”  

Het concept is destijds omarmd door de aanwezige stadsdeelbestuurders. In 
twee expert meetings is getracht het concept nader in te vullen met concrete 
voorbeelden van broedplaatsen, talentontwikkeling, netwerkvorming e.d.  
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In tal van opzichten is de Scholendriehoek een gebied met gebouwen dat zich 
leent voor een nadere invulling en uitwerking van het concept van de Creatieve 
Radiaal West. Er staan gebouwen die ruimte bieden voor tal van creatieve 
bedrijven en ondernemingen; de openbare ruimten in het gebied lenen zich 
voor aangenaam verpozen en door broedplaatsen en bedrijven aan te trekken 
van ondernemers die elkaar aanvullen en versterken kan een economische 
impuls worden bereikt. Maar daarnaast is de Scholendriehoek vanouds een 
gebied met onderwijs- en maatschappelijke voorzieningen. Die voorzieningen 
kunnen worden versterkt en uitgebreid met de komst van een cultureel 
debatpodium en dienstencentrum en door de verdere uitbouw van reeds 
aanwezige ruimten voor ontmoetingen en recreatieve (sport)voorzieningen.  

Onderzoeken van de Dienst Ruimtelijke Ordening naar de verspreiding van de 
creatieve industrie (die in dit onderzoek meer dan 17 sectoren van bedrijven 
omvat) tonen aan dat de creatieve industrie zich vanuit het centrum van 
Amsterdam in drie richtingen verspreidt: naar het Noorden (NDSM terrein en 
Tolhuistuin), naar het Oosten (Wibautstraat-Oostpoort en Indische buurt) en 
naar het Westen (Westerpark en Creatieve Radiaal West). Concentraties kunnen 
zich ontwikkelen op plekken waar ruimte is voor meerdere creatieve bedrijven 
en startende ondernemers die elkaar opzoeken en aanvullen in hun producten 
en diensten. De Scholendriehoek is bij uitstek een dergelijk gebied.  

 

 

 

 

 

 

 
Groenstructuur Bos & Lommer 

Bovendien kan het gebied prima vanuit de focuslocatie „Lindenbaum‟ (de 
voormalige Wereldbibliotheek) aansluiting vinden met het uitgestrekte gebied 
van de Creatieve Radiaal West, dat vanuit zogenaamde focuslocaties ontwikkeld 
wordt. 
 

De Scholendriehoek bevindt zich bovendien op het kruispunt van twee 
belangrijke verbindingen:  

 de Oost-West verbinding vanaf het Erasmuspark via de Admiraal de 
Ruyterweg en de Wiltzanghlaan onder de A10 door naar de 
Kolenkitbuurt en de Burgemeester de Vlugtlaan.  

 de Noord-Zuid verbinding vanaf de Brettenzone en de kantoren in 
Sloterdijk via de Krelis Louwenstraat en het Bos en Lommerplein naar 
de GAK driehoek en de Robert Scottbuurt.  

Deze laatste verbinding zou een prima langzaam verkeersader kunnen vormen 
voor bezoekers en passanten van de voorzieningen in de Scholendriehoek en 
de ontmoetingspunten aan weerszijden van dit gebied.  Langs deze route 
zouden enkele horecavoorzieningen met terrassen daarvoor uitstekende rust- 
en ontmoetingspunten kunnen zijn.  

 

 

 

 

 

 

Gulden Winckel as 
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Vanuit deze perspectieven en ontwikkelingen zien wij de Scholendriehoek als 
bij uitstek een gebied dat prima ontsloten wordt, de ringweg A10 en de 
doorgaande fietsroutes die het gebied zowel noord-zuid als oost-west 
doorkruisen. Het gebied bevat een aantal gebouwen die met hun nieuwe 
functies een aantrekkelijke mix kunnen vormen van culturele, pedagogische en 
maatschappelijke voorzieningen met startende en meer ontwikkelde creatieve 
bedrijven (van architectuur tot media en van ambachtelijke bedrijvigheid tot ICT 
bedrijven).  

Uiteraard moeten eigenaren en nieuwe beheerders van de reeds aanwezige 
gebouwen wel bereid en in staat zijn die herontwikkeling mede te willen 
dragen. Daartoe verkennen we in de volgende hoofdstukken de kwaliteiten van 
de aanwezige gebouwen en hun toekomstige potenties voor nieuwe 
bestemmingen die gezamenlijk een kwaliteit kunnen bieden van activiteiten en 
evenementen die de Scholendriehoek opnieuw op de kaart kan zetten als een 
scharnierpunt tussen de woon- en werkgebieden van Sloterdijk/Teleport en van 
de stadsdelen Amsterdam-West en Nieuw-West.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multatulischool 

Hoofdstuk 3: Gebouwen in de Scholendriehoek 

 

In het gebied van de Scholendriehoek staan negen gebouwen (waaronder één 
tijdelijk noodgebouw) waarvan drie gebouwen te kampen hebben met (gehele 
of gedeeltelijke) leegstand.  Hieronder volgt een bespreking van de bestaande 
gebouwen in de Scholendriehoek, te beginnen met de originele 
schoolgebouwen.1 De nummering volgt die van de bijgevoegde kaart.  

1. Schoolgebouwen 

De Scholendriehoek dankt zijn naam aan een ruim driehoekig perceel waarin 
zich oorspronkelijk drie scholen bevonden: de Prinses Beatrixschool voor lager 
onderwijs uit 1952, de Prinses Margrietschool voor kleuteronderwijs uit 1953 en 
de Daniel Goedkoopschool voor uitgebreid lager onderwijs uit 1959. Tegenover 
het driehoekige scholenplein, op de hoek van de Krelis Louwenstraat, stond 
een vierde school, de in 1960 gebouwde Uitgebreid Technische School (UTS) 
Hendrick de Keyser. Het ensemble aan scholen besloeg zo de verschillende 
onderwijscategorieën van kleuterschool, lagere school en voortgezet onderwijs. 
De vier scholen staan temidden van ruime graspercelen met monumentale 
bomen in een parkachtige omgeving. De schoolspeelplaatsen en speelvelden 
zorgden voor openheid in de wijk die verder bestaat uit middelhoge 
wooncomplexen. De centrale en open ligging van de schoolgebouwen gaven het 
gebied een eigen stedenbouwkundige identiteit die als ontmoetingspunt voor de 
buurt een belangrijke sociale betekenis had.  

 

1.a Multatulischool [2400m2 bvo]  

Alleen de voormalige Prinses Beatrixschool voor Gewoon Lager Onderwijs 
                                                
1 Informatie is ontleend aan de Concept Monumentbeschrijvingen Scholendriehoek van Bureau 

Monumentenzorg en Archeologie en aan de Architectuur en Monumentennota van stadsdeel Bos en 

Lommer door Harry Gosen. 
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(GLO) heeft haar oorspronkelijke functie behouden en is sinds midden jaren 
negentig in gebruik als basisschool Multatuli. De door Dienst Publieke Werken 
in 1952 gebouwde school hoort tot het zogenaamde type H-school, genoemd 
naar de vorm van de plattegrond. Het is een gangloze school waarbij de lokalen 
met elkaar verbonden worden door middel van een doorloopsysteem. De 
school bestaat uit twee evenwijdig aan elkaar staande volumes die met elkaar 
verbonden zijn door twee lage verbindingsgangen. Hier tussenin bevindt zich de 
binnenplaats die oorspronkelijk bestemd was als openluchtklas. De twee 
inhammen van de H-vorm functioneren als schoolplein. Bij de verandering naar  
Multatulischool is het gebouw zorgvuldig geconserveerd en niet verbouwd. 

De voormalige Prinses Beatrixschool is het allereerste permanente 
schoolgebouw dat voortkwam uit de nieuwe ideeën voor een gezonde school. 
Eén van de idealen van de naoorlogse scholenbouw was om een gangloze 
school te maken waar van twee kanten van het klaslokaal licht en lucht konden 
binnentreden. Een ander ideaal dat verwezenlijkt werd, is de schoolzaal. Met 
deze functie wilde men saamhorigheid en gemeenschapsgevoelens bevorderen 
waardoor een „gemeenschappelijke beleving van sociale, morele, esthetische, 
nationale en religieuze gevoelens‟ tot stand werd gebracht. De schoolzaal werd 
niet alleen gebruikt voor schoolactiviteiten, maar ook als „community center‟ 
voor buurtverenigingen die de zaal konden huren voor knutselavonden, zang- 
en toneelrepetities, filmavonden en vergaderingen.   

Huidige functie: O.B.S. Multatuli, een openbare basisschool met 272 leerlingen 
verdeeld over 12 groepen.  

Eigendom: Sinds 1996 is de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het 
onderwijs door het Rijk overgedragen naar de gemeenten waardoor stadsdeel 
West nu economisch eigenaar van het schoolgebouw is. De Multatulischool 
maakt onderdeel van de stichting AWBR (Amsterdam-West Binnen de Ring) die 
het onderwijs en beheer van 17 openbare basisscholen in het nieuwe stadsdeel 
West verzorgt. Er bestaan concrete plannen om de school uit te breiden tot 
Brede School, hoewel er nog geen formele bouwaanvraag is ingediend bij het 
stadsdeel.  

Buurthuis de Schaffelaar 

1.b Buurthuis De Schaffelaar [1050m2 bvo] 

Ten noorden van de Multatulischool staat de voormalige Prinses 
Margrietschool, een kleuterschool uit 1953 en thans in gebruik als Buurthuis De 
Schaffelaar. Evenals de Prins Beatrixschool is dit gebouw van oorsprong een 
gangloze school met portiekontsluiting waardoor de klaslokalen aan beide 
zijden grote ramen hebben die een optimale lichttoetreding en luchttoevoer 
mogelijk maakt. In de TT-vormige plattegrond bevindt de entree zich in het 
midden van de voorgevel onder een pergola. Deze geeft toegang tot de dwars 
liggende hal met daarachter het speelwerklokaal en klaslokalen aan 
weerszijden. Op de tweede bovenlaag bevinden zich de overige vier klaslokalen 
geflankeerd door toilet- en wasruimten met garderobe. Het gebouw wordt 
afgedekt met een laag zadeldak. De voormalige kleuterschool vormde een 
koppel met de naastgelegen H-school, een lagere school.  
 

Huidige functie: Activiteitencentrum en Buurthuis De Schaffelaar maken 
gebruik van het pand. Welzijnsorganisatie Impuls voert het beheer en heeft er 
een naschoolse opvang ondergebracht. Tevens is een deel van het gebouw in 
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gebruik als Voorschool (peuterspeelzaal) van de Multatulischool. Een lokaal is 
in gebruik als Buurt Ontmoetingsruimte (BOR) 

Eigendom: Het gebouw is eigendom van Stadsdeel West. In de 
bezuinigingsplannen van het Dagelijks Bestuur wordt het buurtcentrum De 
Schaffelaar afgestoten.  

Hendrick de Keyser 

1.c Hendrick de Keyser [8000m2 bvo] 

De in 1960 naar ontwerp van architect Arno Nicolaï gebouwde Uitgebreide 
Technische School (UTS) staat op de hoek van de Wiltzanghlaan en de Krelis 
Louwenstraat. De naar Hendrick de Keyser vernoemde school wordt 
gekenmerkt door een vijftal blokvormige volumes van verschillende omvang en 
oriëntaties. De vijf bouwdelen met platte daken zijn onderling verbonden en 
gegroepeerd rond een binnenplaats met grasveld en groene borders. Het 
bouwvolume aan de Wiltzanghlaan torent met vijf bouwlagen boven de andere 
delen uit. Het schoolgebouw heeft met zijn rechthoekige structuur en 
materiaalgebruik van afwisselend beton en baksteen een modernistisch 

uiterlijk. Het originele kleurenschema van wit, grijs en blauwe accenten is nog 
steeds gehandhaafd. Dit versterkt het gave beeld van het gebouw met zijn 
evenwichtige, maar niet symmetrische compositie van volumes. Ook in het 
interieur heeft het gebouw zijn  originele indeling en aankleding weten te 
behouden. Het complex als geheel is het best te typeren als gematigd 
modernistisch in stijl.  
De Hendrick de Keyser kan beschouwd worden als een modelvoorbeeld voor 
de nieuwe ideeën op het gebied van scholenbouw uit de Wederopbouwperiode. 
Scholen dienden in een ruime, groene omgeving te staan zodat de leerlingen 
zoveel mogelijk werden blootgesteld aan zon, licht en lucht. Ook werd er 
gestreefd naar gemeenschappelijke beleving van normen en waarden en 
religieuze gevoelens. Sociale saamhorigheid stond voorop, en de prominente 
plek voor de ruime aula sloot hierbij aan. De theorie- en praktijklokalen zijn 
voorzien van ruime vensterpartijen  en op het zuiden georiënteerd, wat voor 
een ruime licht- en luchttoevoer moest zorgen. De hoofdingang is bereikbaar 
via een trap met bordes. Voor de verhoogde ingang ligt op straatniveau een 
breed trottoir dat mogelijk als schoolplein dienst heeft gedaan. Ook de deels 
verharde binnenplaats was voor een dergelijke functie aangelegd.  

De Hendrick de Keyser is door zijn ligging op de hoek van twee straten 
beeldbepalend voor het uiterlijk van de Scholendriehoek. Samen met de 
omringende scholen is er sprake van een gaaf bewaard ensemble van 
wezenlijke stedenbouwkundige betekenis voor de wijk.  

Huidige functie: De voormalige school biedt nu onderdak aan creatieve 
ondernemers en kunstenaars, op commerciële basis. De klaslokalen in de 
hoogbouw worden hergebruikt als kantoorruimtes voor kleinschalige 
ondernemers. De voormalige toneelzaal doet nu dienst als fitnesscentrum en 
de gymzaal als fotostudio. In de voormalige praktijkwerkplaatsen heeft het 
architectenbureau hvdn zijn intrek genomen. De overige ruimten worden 
gebruikt door een kunstenaarscollectief met atelier- en expositieruimte en 
verschillende creatieve en ambachtelijke bedrijfjes, zoals een meubelmaker. 
Een deel van het gebouw staat leeg. Het introverte karakter van het gebouw en 
de functieloze plint maakt transformatie naar een bruisende locatie niet 
gemakkelijk. De activiteiten hebben nog onvoldoende uitstraling naar de buurt.  
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Eigendom: Hendrick de Keyser is  eigendom van de Amsterdamse Compagnie, 
een samenwerking tussen Woningcorporatie Stadgenoot en de Dienst 
Economische Zaken van de gemeente Amsterdam.  

vml. Daniel Goedkoopschool en ROC-school 
 
1.d Voormalige ROC (oorspronkelijke naam Daniel Goedkoopschool) [3500m2 
bvo] 
Architecte Manon Peyrot van de Dienst Publieke Werken, afdeling gebouwen 
tekende het ontwerp van dit uit 1959 stammende schoolgebouw. Het is het 
eerste naoorlogse schoolgebouw voor ULO-onderwijs (Uitgebreid Lager 
Onderwijs) in Amsterdam. De gangloze school heeft een U-vormig grondplan 
bestaande uit rechthoekige bouwdelen met plat dak. De school heeft een 
gevarieerde verschijningsvorm bestaande uit vier vleugels van verschillende 
hoogte die gegroepeerd zijn rondom een verhard binnenhof. 
Het hoofdgebouw wordt door een éénlaagse verbindingsvleugel met de 
oostelijke vleugel verbonden (vergelijkbaar met de opzet van de bekende 
naoorlogse H-scholen). Een op kolommen geplaatste vleugel verbindt aan de 
zuidzijde de tegenover elkaar liggende vleugels.  

Ook voor dit schoolgebouw geldt dat het de eerste in een reeks van naoorlogse 
schooltypen was. Tot dan toe was het gebruikelijk om ULO-scholen te 
huisvesten in bestaande lagere scholen of in nieuwe gebouwen met een 
traditionele opzet. Het ontwerp is gebaseerd op een (in hoofdzaak) gangloos 
schooltype, met een strikte ruimtelijke scheiding tussen theorievakken in de 
hoofdvleugel en de praktijkvakken in afzonderlijke bouwdelen, alsook een apart 
deel met gym- en een schoolzaal. De diverse lokalen in de hoofdvleugel zijn 
alleen via trappenhuizen bereikbaar.  

Huidige functie: In verbouwing tot een cultureel debatpodium met 
ondersteunende horecafunctie, een ondernemershuis en andere 
maatschappelijke dienstverlening. 

Eigendom: De voormalige ULO is eigendom van Stadgenoot en voor een periode 
van vijf jaar verhuurd aan Global Multiservices.  Als hoofdgebruiker gaat een 
voor dit doel opgerichte stichting de programmering en exploitatie verrichten 
van het cultureel debatpodium.  

 

2. Overige gebouwen 

Naast de vier schoolgebouwen kent het gebied nog een tweetal andere 
gebouwen, waarbij de voormalige Wereldbibliotheek formeel bij het 
zogenaamde Entreegebied hoort. Het meest in het oogspringende gebouw van 
de Scholendriehoek is het oude Elseviergebouw.  

 

2.a Wereldbibliotheek en voormalig Postkantoor  

Beide gebouwen maken deel uit van het zogenaamde Entreegebied, een locatie 
aan de Willem Leevendstraat gelegen tussen de Scholendriehoek en de 
Haarlemmerweg. De Wereldbibliotheek, ook bekend als Drukkerij Lindenbaum 
en aangrenzend postkantoor zijn beiden gemeentelijke monumenten. Het 
stadsdeel heeft eigenaar/ontwikkelaar Entree West BV de opdracht gegeven de 
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planontwikkeling voor dit gebied op zich te nemen. Op het moment van 
schrijven is er een prijsvraag uitgeschreven en zijn vier architectenbureaus  
geselecteerd die hun ontwerpplannen verder mogen uitwerken voor dit gebied.  

Huidige functie: De voormalig drukkerij wordt op dit moment gebruikt als 
bedrijfsverzamelgebouw voor gebruikers uit de creatieve sector. Het pand 
wordt inmiddels beschouwd als een onderdeel van de Creatieve Radiaal West 
(zie hoofdstuk 2). 

Eigendom: Zowel de wereldbibiliotheek als de aangrenzende bebouwing 
(inclusief het pand waar thans de Lidl is gevestigd) zijn in eigendom van Entree 
West BV, een samenwerking tussen Van Garderen & Dekker 
Vastgoedontwikkeling en Woningstichting Eigen Haard.  

 

 
 

 

 

 

Wereldbibliotheek  en vml. postkantoor 

2. b Elseviergebouw [11.000m2 bvo] 
Gebouwd tussen 1962 en 1964 als kantoorgebouw “Zaanstad” door het bureau 
van de gerenommeerde Nederlandse architect Willem Marinus Dudok (1885-
1974). In Amsterdam bouwde deze wereldberoemde architect een aantal 
grootschalige gebouwen en complexen, zoals de woonflats in Geuzenveld 
(1953-57) en het Havengebouw aan de zuidelijke IJ-oevers (1961-1965). Dit 
kantoorgebouw is een goed voorbeeld van het late werk van Dudok waarin 
eenheid en eenduidigheid van de grote vorm de leidende ontwerpprincipes zijn. 
Monumentaal is het gebouw in alle modernistische opzichten, met haar statige 
symmetrie, vooruitspringend middendeel en centrale ingangspartij. Het 

contrast tussen de kopse en de langsgevels geeft het gebouw van verschillende 
hoeken een ander karakter. De terugspringende gevel ter hoogte van de 
dakverdieping – een typisch Dudok kenmerk – bepaalt het silhouet van het 
gebouw. Het Elseviergebouw is samen met het Havengebouw een van de meest 
sprekende voorbeelden van laatmodernistische kantoorgebouwen in de stad. 
Met zijn 12 bouwlagen is het veruit het hoogste gebouw uit de omgeving. Het 
door bureau Dudok ontworpen gebouw heeft de tand des tijds - althans wat 
betreft het exterieur - goed doorstaan en heeft een hoog gaafheidsgehalte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elseviergebouw 
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Huidige functie: Aanvankelijk wilde men het kantoorpand transformeren tot 
studentenhuisvesting, maar dit bleek vanwege de locatie pal aan de ringweg in 
verband met de milieu- en hinderwet regelgeving niet mogelijk. Hierna heeft 
Deltaforte in opdracht van Rochdale de planontwikkeling op zich genomen en 
heeft voorstellen gedaan voor een hotelfunctie (Hotel Dudok) en een 
migrantenhotel, in samenwerking met Groenflex. Ook dit laatste plan is nu van 
de baan.  
Thans is het souterrain, begane grond en eerste verdieping in gebruik bij 
Stichting Connect voor diverse activiteiten en projecten, zoals een 
veiligheidsproject, parkeerbeheer, rolstoelproject, ontmoetingsruimten voor 
Vaders en Moeders, computerlessen, en ander buurtopbouw/jongerenwerk. De 
overige verdiepingen zijn in beheer gegeven aan een anti-kraakbureau.  

Eigendom: Het pand is begin 2007 door Rochdale en Stadgenoot van Vondel 
Vastgoed gekocht. Vanaf 2009 is het gebouw eigendom van woningcorporatie 
Rochdale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderdagverblijf Groeiparadijs 
 
2.c. Kinderdagverblijf Groeiparadijs [1080m2 bvo] 
Nieuwbouw uit 1994  waarin een van de negen kinderdagverblijven van Impuls 
in Amsterdam-West is gevestigd. Tevens in gebruik als een van de locaties van 
buitenschoolse opvang die Impuls aanbiedt in Amsterdam-West. Het gebouw is 
in eigendom van Stadsdeel West. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speeltuinvereniging De Boom 

 
2. d. Speeltuinvereniging De Boom 
Naast het Groeiparadijs staat een houten gebouwtje dat in beheer is bij de 
speeltuinvereniging De Boom. Momenteel bestaat er onduidelijkheid over de 
eigendomsverhoudingen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noodgebouw, in gebruik bij kinderdagverblijf “De Kinderster” 
 
2. e. Noodgebouw  
In gebruik bij kinderdagverblijf “De Kinderster”. Dit noodgebouw dient op 
termijn gesloopt te worden ten behoeve van een kwaliteitsverbetering van de 
openbare ruimte. Stadsdeel West is eigenaar van het tijdelijke gebouw. 
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Hoofdstuk 4: Gebiedsstrategie en Programmatische Visie 

 

1.  Een nieuwe Gebiedsstrategie voor de Scholendriehoek 
Uitgangspunt is te komen tot een palet van samenhangende functies die zowel 
maatschappelijke gewenst als economisch rendabel zijn. Een combinatie van 
beide soorten functies staat centraal in de formulering van een aantal 
programmalijnen die als denkrichting voor de herontwikkeling van de 
Scholendriehoek worden voorgesteld. Deze lijnen worden in de volgende 
paragrafen nader toegelicht; eerst globaal en vervolgens op gebouwniveau met 
inspirerende voorbeelden, nadrukkelijk niet als concrete invullingen.  
Ons streven is om de krachten van de verschillende (toekomstige) activiteiten in 
het gebied te bundelen zodat er ketens van brede talentontwikkeling op gang 
worden gebracht. De activiteiten van de nieuwe gebruikers dienen in hun 
functie de sociale structuur van het gebied te versterken. Hiermee willen wij 
een stimulerende en creatieve omgeving creëren met een prettige combinatie 
van wonen, werken en leren.  

Het thans aanwezige voorzieningencluster trekt met name tot drie uur ‟s 
middags publiek, uitgezonderd de naschoolse opvang in het Groeiparadijs. Na 
dit tijdstip is het gebied een stuk rustiger en ‟s avonds vrijwel uitgestorven, met 
uitzondering van activiteiten in het buurtcentrum De Schaffelaar. Moskee Badr 
zorgt met name op vrijdagmiddag voor een grote toestroom van bezoekers. De 
Scholendriehoek is een gebied van pieken en dalen wat betreft 
bezoekersaantallen. Desalniettemin is het gebaat bij nieuwe functies die erop 
gericht zijn om in de namiddag en avond voldoende activiteiten te genereren 
zodat de sociale cohesie en veiligheid aanmerkelijk verbeterd wordt.  Het is van 
belang om in de plinten van het Elseviergebouw, de Hendrick de Keyserschool 
en de voormalige ROC/Daniel Goedkoopschool voorzieningen te vestigen die 
een grotere aanloop van bezoekers genereren. Een gevarieerde 
programmering bestaande uit zowel culturele en creatieve als pedagogische 
programma‟s, aangevuld met  sport en recreatie zou maandelijks vanuit een 
gezamenlijk concept ontwikkeld kunnen worden. Een „gebiedsprogrammeur‟ 

kan toezien op een zorgvuldig op elkaar afgestemde programmering van de 
verschillende gebouwen en de openbare ruimte. De Scholendriehoek kan 
hierdoor uitgroeien tot een plek van vanzelfsprekende én onverwachte 
ontmoetingen: als trefpunt van de Gulden Winckelbuurt, zoals het van 
oorsprong bedacht was.  

De voorgestelde gebiedsstrategie heeft tot doel om door een schakeling van 
ketens tussen de verschillende disciplines en sectoren bij te dragen aan de 
talentontwikkeling van jongeren en de informele netwerken van bewoners te 
versterken. Een goed programma schept omgevingen waarin mensen elkaar 
door  activiteiten gaan ontmoeten en van elkaars aanwezigheid gebruik gaan 
maken. Het gebied dient veel beter dan nu kenbaar gemaakt te worden; zelfs 
bewoners weten niet wat er allemaal gebeurt in de verschillende gebouwen. 
Voor veel huurders is het slechts een plek om te werken, niet om na het werk 
te verblijven. Uiteindelijk moet de Scholendriehoek veranderen in een levendig 
gebied met een afgewogen mix tussen wonen, werken, leren en verblijven. In 
een nieuwe Scholendriehoek krijgen ambitieuze ondernemers de vrijheid om 
zich te ontplooien. Het gebied heeft de potentie om de overloop uit bijvoorbeeld 
Westerpark of zelfs het centrum op te vangen maar ook om buurtbewoners 
werkruimten en voorzieningen te bieden.  

Een belangrijke verandering waar op korte termijn rekening mee gehouden 
moet worden is  het nieuwe welzijnsbeleid in samenhang met  de 
bezuinigingsmaatregelen van de gemeente. De subsidieverstrekking zal vanaf 
2012 grotendeels gebeuren op basis van projecten en activiteiten en zal veel 
minder gericht zijn op organisaties en hun gebouwen. Het stadsdeel zal met 
name een faciliterende rol op zich gaan nemen en een groter appèl doen op de 
burgers zelf. De impact van Welzijn nieuwe stijl voor de buurt is nog niet 
duidelijk, maar zal zeker een groter beroep doen op de  “zelfredzaamheid” van 
de burger. Naar verwachting zal deze beleidsverandering eveneens zijn 
uitwerking hebben op de inrichting van gebouwen. De behoefte zal verschuiven 
van de huisvesting van organisaties naar het aanbieden van een beperkt aantal 
plekken waar activiteiten en projecten voor en door bewoners kunnen 
plaatsvinden. Maatschappelijke voorzieningen zullen geconcentreerd worden 
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op één grote locatie en per buurt zullen kleine “huiskamers voor de buurt” 
opgericht worden waarvan het beheer vooral bij de  bewoners komt te liggen. 
Voor de Scholendriehoek betekent dit concreet dat Buurthuis de Schaffelaar zal 
verdwijnen. Maatschappelijke functies, zoals de Buurt Ontmoetingsruimte 
(BOR) en de ouderenactiviteiten, zullen ergens anders huisvesting moeten 
vinden. In de tweede helft van 2011 zal het nieuwe beleid op buurtniveau 
worden uitgewerkt.      

 

2.  Uitgangspunten herontwikkeling Scholendriehoek 
In onze visie op de herontwikkeling en herinrichting van de Scholendriehoek 
staat in een tijd van bezuinigingen en een terugtredende overheid een gezonde 
bedrijfseconomische exploitatie van de drie hoofdgebouwen uiteraard voorop. 
De opwaardering van de Scholendriehoek geldt als de gezamenlijke missie 
voor het hergebruik van de drie gebouwen. Eén goed herontwikkeld gebouw is 
mooi, maar de som van de drie gebouwen is meer dan de delen. Onderlinge 
afstemming en afspraken vergroten aanzienlijk de mogelijkheden om tot een 
goede woonwerkomgeving voor verschillende doelgroepen te komen. Om dit te 
bewerkstelligen stellen wij de volgende uitgangspunten voor:  

 Nieuwe functies sluiten aan bij het al bestaande programma van:  
- onderwijsfaciliteiten (Multatulischool, kinderopvang) 
- sociale voorzieningen (Stichting Connect, Buurthuis De Schaffelaar, 
activiteiten van Impuls) 
- creatieve bedrijvigheid (in de Hendrick de Keyserschool) 
 

 Nieuwe functies hebben een maatschappelijke meerwaarde voor de 
buurt en voor het stadsdeel, omdat zij: 
- nieuwe ontmoetingsplekken toevoegen voor onderwijs, welzijn- en 
zorgvoorzieningen  
- laagdrempelige opstart- en leerwerkplekken aanbieden aan jongeren 
en startende ondernemers  
- bewoners motiveren om krachtiger, zelfstandiger en met meer 
zelfvertrouwen mee te doen aan de maatschappij, het zogenaamde 
proces van „empowerment‟ of actief burgerschap 

- de Scholendriehoek als culturele werkomgeving en 
ontmoetingsplaats op de kaart zetten en hierdoor aansluiting vinden bij 
de ambities van de Creatieve Radiaal West 
 

 Nieuwe functies dragen bij aan een herontwikkelingsproces door:  
- het smeden van vitale coalities tussen gevestigde organisaties en 
voorzieningen 
- nieuwe (creatieve) bedrijvigheid die zorgt voor aantrekken van 
gemengd en meer publiek   
- bevordering sociale cohesie waardoor veiligheid en leefbaarheid van 
het gebied sterk toenemen 
 
 
 
 
 

 
 

Stichting Connect repareert rolstoelen, Elseviergebouw 
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3. Algemene programmalijnen voor hergebruik 

Uitgaande van de hierboven beschreven gebiedstrategie dragen wij de volgende 
programmalijnen voor waarlangs nieuwe functies in de bestaande gebouwen 
ontwikkeld kunnen worden.  

De vier programmalijnen zijn: 

1. Werkgelegenheid en Scholingsprojecten  
2. Welzijn, Opvoeding en Veiligheid 
3. Kunst, Cultuur en Nieuwe Media 
4. Food en Horeca (ontmoetingsplaatsen) 

 

kinderen maken de toekomst, buurtmanifestatie 2 september 2010, bij hvdn architecten 

 

Toelichting op de vier programmalijnen: 

1. Het rolstoelen- en schoolbordenproject van Stichting Connect biedt 
mogelijkheden om toekomstige functies op aan te laten haken. Stichting 
Connect kent een zeer pragmatische en praktische benadering die door nieuwe 
gebruikers kan worden voortgezet door leer/werkplekken te creëren voor 
ambachtelijke/creatieve beroepen. Op deze plekken kunnen jongeren ervaring 
opdoen in handarbeid, zoals in praktische zin het herstellen van rolstoelen of 
stofferen van stoelen, alsook creatiever van aard, zoals ambachtelijk 
houtsnijwerk of meubelmakerij.  

De door het buurtplatform (Henk van Veen) voorgestelde “ambachtsschool” 
waarin senioren vaardigheden van bepaalde ambachtelijke beroepen 
overdragen aan jongeren, sluit eveneens prima aan op het door Connect 
ontwikkelde project.  
 
Het in oprichting zijnde Ondernemershuis in de voormalige ROC richt zich met 
name op jonge, startende ondernemers uit de buurt. Door trainingen en 
cursussen worden jonge ondernemers ondersteund en voorbereid op het 
opzetten van een eigen bedrijf. Een dergelijke functie is geheel in lijn met ons 
advies om flink op scholing en ondernemerschap in te zetten.   
 
Vanuit de buurt is ook veel vraag naar huiswerkbegeleiding en aanvullende 
(taal)cursussen. Er is een groeiende behoefte aan educatieve kinderactiviteiten 
en ontmoetingsplekken voor kinderen. Herontwikkeling van het leegstaand 
vastgoed biedt  een mooie kans om in deze ruimtebehoefte te voorzien.      
 
2. In de Maatschappelijke Verkenning Scholendriehoek (2009) is aangegeven 
dat het gebied zich goed leent voor een samenhangend programma gericht op 
actief burgerschap en betrokkenheid op de samenleving bij kinderen en 
jongeren. Deze thematiek past bij de oorspronkelijke functie en inrichting van 
het gebied met een concentratie van onderwijsinstellingen en sociaal 
maatschappelijke functies, gelegen in een groene en aangename omgeving. 
Uitgangspunt van deze programmalijn is de verschillende pedagogische 
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milieus aan elkaar te knopen, zodat het voor de jongeren duidelijk wordt dat er 
overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd en dezelfde regels en 
afspraken gelden. Bestaande concepten zoals die van de pedagogische civil 
society en de Vreedzame School (wijk) in Utrecht noemen wij hier als 
referentie. 
Stichting Connect heeft de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk in de buurt 
uitgerold vanuit het Elseviergebouw, gericht op ondersteuning van jongeren, 
vaders en moeders. Door de verschillende projecten en initiatieven is de 
stichting erin geslaagd ook moeilijk bereikbare doelgroepen te activeren, hun 
talenten te ontwikkelen en hen hierdoor uit het maatschappelijke isolement te 
halen. De activiteiten en projecten van Connect die aansluiten bij 
Programmalijn 2 zijn het jeugdpreventieteam en het parkeerproject. 
De toekomstige brede Multatulischool ontwikkelt activiteiten die zeer wel 
passen in deze programmalijn en aansluiten bij het gedachtegoed van de 
Vreedzame School, hetzij in aangepaste vorm. 

3. Een verbindende en verbeeldende rol is weggelegd voor kunst en cultuur die 
instrumenteel worden ingezet om op creatieve wijze bepaalde leerprocessen 
aan te jagen. Centraal in deze aanpak staat de ontwikkeling van sociale en 
culturele competenties die de basis vormen voor verdere groei en sociale 
stijging. Voorbeeld is het Studio 24-K project van Stichting Connect dat 
workshops muziek maken geeft aan buurtjongeren. In onze visie van ketens 
van talentontwikkeling wordt hier de eerste stap gezet op het pad van culturele 
en sociale participatie. Deze kunnen een vervolg krijgen in de activiteiten van 
het culturele Debatpodium dat als “aanjaagcentrum voor talent in de buurt” zal 
gaan functioneren.  

Talentvolle jongeren kunnen vervolgens via het Podium Mozaïek de stap naar 
een breder publiek zetten en een beloftevolle carrière maken.  

4. Op dit moment bestaat de Scholendriehoek uit verschillende eilandjes en elk 
gebouw staat min of meer op zichzelf. Er zijn onvoldoende ontmoetingsplekken 
waar bewoners, huurders, gebruikers en bezoekers elkaar kunnen treffen. Een 
belangrijke pijler in onze gebiedstrategie is dan ook het vergroten van het 

aantal ontmoetingsplekken. Dit kan nieuwe horeca in het Elseviergebouw of de 
ondersteunende horeca met een „multiculinaire keuken‟ in het Debatcentrum 
zijn, maar ook open ateliers of een volwaardige Brede School.  Door goede 
menging van functies en gevarieerde programmering en intensiever gebruik 
van de openbare ruimte en de plinten kan bereikt worden dat de 
Scholendriehoek groeit naar een gemêleerde buurt, zowel in ruimtelijk als in 
sociaal opzicht. In de toekomst zal het “veelkleurig palet” dat bestaat uit de 
huurders van de Hendrick de Keyser, de buurtbewoners die gebruik maken van 
de voorzieningen in de Schaffelaar, de kinderen van de Multatulischool, de 
bezoekers en vrijwilligers van Stichting Connect, de klanten van de Lidl en de 
bezoekers van de moskee elkaar meer en vooral op een vanzelfsprekender 
manier ontmoeten.    

 

4. Programmalijnen op gebouwniveau 

Hieronder worden deze programmalijnen op gebouwniveau geconcretiseerd: 
 

1. Elseviergebouw (11.00m2 bvo) 
In december 2010 – januari 2011 heeft architect André van Stigt een 
haalbaarheidsonderzoek verricht naar de mogelijkheden voor hergebruik van 
het Elseviergebouw. André van Stigt benadrukt dat het van het grootste belang 
is dat het gebouw op korte termijn gaat leven. Het gebouw staat al te lang leeg, 
met alle negatieve gevolgen van dien, zowel in sociaal als in bouwkundig 
opzicht.  Zie Bijlage 2 voor de tekeningen behorend bij deze haalbaarheidstudie. 

Zijn bevindingen worden hieronder kort samengevat:  

Van Stigt constateert dat het Elseviergebouw een ongunstige bruto/netto 
vloeroppervlak verhouding heeft door de „verhokking‟ van de kantoorvloeren, 
zoals destijds ook bij het Groot Handelsgebouw het geval was. Daarom stelt 
hij de volgende bouwkundige ingrepen voor: 
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begane grond met semi-openbare en publiekstrekkende functie 

- het maaiveld 1 meter te verlagen waardoor het souterrain een volwaardige 
verdieping wordt en het gebouw aan beide zijden een entreepartij kan krijgen. 
Bovendien worden alle installaties uit de kelder verplaatst naar het dak, zoals 
bij het oorspronkelijke ontwerp het geval is geweest. Hierdoor ontstaat een 
open plint die het gebouw een stuk extroverter maakt en de sociale controle 
vergroot. 

- de verdiepingen (2 t/m 10 etage) verdelen in maximaal 5 units per bouwlaag 
voor diverse vormen van creatieve bedrijven (gunstige bruto/netto 
verhouding).  

- dakverdieping  verlevendigen met horeca en groene ontmoetingsplekken  

De ingrepen maken nieuwe functies mogelijk, zoals:  
- begane grond krijgt semi-openbare en publiekstrekkende functie 

(receptie, horeca, kinderdagverblijf, vergaderruimte, 
ontmoetingsruimten).  

- eerste verdieping wordt onderverdeeld in twee grote units voor 
flexplekken en/of sportvoorziening.  

- bovenste verdieping (11de etage) krijgt publiekstrekkende functie in de 
vorm van restaurant/club. Deze verdieping is door hoge plafonds, 
aanwezige keukenvoorzieningen en riante uitzicht uitermate geschikt 
hiervoor.  

 
Uitgangspunt van herontwikkeling is dat het gebouw zichzelf overeind moeten 
kunnen houden waarbij wel gedifferentieerde huurniveaus gehanteerd zullen 
worden. De exploitatiehuur moet niet afhankelijk zijn van subsidie. Eventuele 
subsidie (bijvoorbeeld door Bureau Broedplaatsen) moet niet naar het gebouw 
gaan, maar naar de gebruikers die op hun beurt kunnen doorgroeien naar 
grotere ruimten in het pand of naastgelegen Hendrick de Keyser. Tabel voor 
huurdifferentiatie ziet er globaal als volgt uit: 

- €   50 p/m2 voor maatschappelijke gebruiker van souterrain  
- €   85 p/m2 voor de verdiepingen 1 t/m 6  
- € 105 p/m2 voor de verdiepingen 7 t/m 10 
- € 125 p/m2 voor horeca 11de verdieping 

 

Door exploiteren met bestaande bouw is geen optie, omdat het gebouw 
absoluut niet brandveilig is. Om dit op goed niveau krijgen, zullen 
aanzienlijke investeringen noodzakelijk zijn, die over een periode van 
minimaal 10, maar bij voorkeur 15 a 20 jaar worden afgeschreven. Kortom, 
de basisinvesteringen zullen aanzienlijk zijn, waardoor tijdelijk gebruik 
bemoeilijkt wordt.  

Een ander model voor herontwikkeling kan zijn om (een deel van) de 
verdiepingen 2 t/m 10 te splitsen in woon- en werkruimten , waarbij de 
werkruimten zich aan de kant van de snelweg bevinden en de woonruimten 
aan de stadszijde. Deze woonwerk variant zal afhangen van het onderzoek 
van DRO naar aanpassing van de strenge regelgeving op het gebied van 
milieu- en hinderwetgeving ter bevordering van hergebruik van leegstaande 
kantoorgebouwen langs de ring A10. Een bedrijfsverzamelgebouw wordt 
zowel in economische als juridische zin als aantrekkelijke herbestemming 
voor het Elseviergebouw beschouwd. 
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Op basis van de haalbaarheidstudie zien wij de volgende mogelijkheden voor 
het Elseviergebouw:   

 - 1. herontwikkeling volgens een flexibel kantoorconcept met functies die 
passen binnen de hierboven geformuleerde programmalijnen. Er wordt 
uitgegaan van verschillende huurstellingen per verdieping, volgens het principe 
„hoe hoger hoe duurder‟. In het souterrain en op de eerste verdieping zal aan 
sociale huurders met maatschappelijke (buurt)functies de voorkeur gegeven 
worden. De plint van het Elsevier-gebouw moet levendig zijn en een sterke 
publiek aantrekkende functie hebben. 

De hierboven genoemde leer-werkplekken zullen bij voorkeur op de onderste 
verdiepingen van het gebouw worden gehuisvest. Starters beginnen in kleine 
studio‟s/ateliers en kunnen naarmate zij doorgroeien in hun bedrijfsvoering 
naar grotere ruimten verhuizen die op de hogere verdiepingen gelegen zijn. De  
verdiepingen zullen onderdak bieden aan broedplaatsen en werkruimte voor de 
creatieve industrie, bijvoorbeeld in de hoek van Nieuwe en Social Media. Hier 
op aansluitend zou op de begane grond of eerste verdieping het initiatief voor 
een computer museum / centrum voor Nieuwe Media een plek kunnen krijgen. 
Het publieke karakter van bovengenoemde functie maakt huisvesting of 
toegangsfunctie in de plint aantrekkelijk.  
De hoogste verdiepingen bieden grote, flexibele vloervelden voor grote 
architectenbureaus en mediabedrijven of andere kapitaalkrachtige bedrijven uit 
de creatieve industrie. De bovenste verdieping (11de etage) leent zich vanwege 
het uitzicht en geluidsoverlast prima voor grootschalige horeca en club 
faciliteiten, exposities en manifestaties. Voor toewijzing van broedplaatsen zou 
gewerkt kunnen worden met maatschappelijke selectiecriteria om zo tot een 
buurtgerichte broedplaats te komen. Broedplaats De Vlugt dient hier als 
referentie.  

Het Elseviergebouw zal in deze visie herbestemd worden tot een mix van 
sociale en culturele voorzieningen en ontmoetingsplaatsen in de plint en 
bovenste etage en creatieve bedrijvigheid (van broedplaats tot gevestigd bedrijf) 
op de tussenliggende verdiepingen. Op dit moment worden gesprekken 

gevoerd met een drietal maatschappelijke ontwikkelaars die bewezen hebben 
vraag en aanbod in deze sector goed bij elkaar te kunnen brengen. Het gebouw 
kan in de toekomst het icoon worden van de culturele en creatieve vernieuwing 
die in dit gebied kan ontstaan. Dergelijke bedrijvigheid sluit naadloos aan bij de 
ambities van de Creatieve Radiaal West. In bijlage 1 is  het volledige rapport van 
architectenbureau Van Stigt opgenomen.  
  

- 2. Door de ligging aan het ringweg A10 leent het Elseviergebouw zich slecht 
voor een permanente woonfunctie. De splitsing van een woonfunctie (stadskant) 
en een werkfunctie (ringwegzijde) biedt eventueel mogelijkheden om te 
experimenteren met nieuwe woon-werkvormen, zoals voor 
bewoners/gebruikers die veel geluid voortbrengen, bijvoorbeeld beroepsmusici 
of beeldhouwers en decorbouwers. Maar ook meer geijkte mixvormen van 
wonen en werken behoren uiteraard tot de mogelijkheden, ook afhankelijk van 
de milieu en hinderwetregelgeving.  

 

Andere mogelijkheden voor hergebruik 

Op het moment van schrijven zijn er verschillende partijen geïnteresseerd in 
herontwikkeling van het Elseviergebouw. De volgende initiatieven kunnen 
genoemd worden: 

Eigenaar Rochdale heeft via haar ontwikkelaar Delta Forte laten onderzoeken of 
studentenhuisvesting of huisvesting van migranten in een hotel mogelijk is. 
Over beide opties is geen overeenstemming bereikt met het stadsdeel. In een 
quickscan uitgevoerd door de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) en het 
Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA) naar functiewijzigingen van het 
Elseviergebouw is onderzocht welke combinaties van wonen en werken 
mogelijk zijn in verband met de zeer directe nabijheid van de A10 en de 
daarmee verband houdende fijnstofvervuiling en milieuvoorschriften. Een van 
de conclusies van dit onderzoek is dat transformatie van ongeveer de helft van 
het gebouw tot een bedrijfsverzamelgebouw kansrijk wordt geacht. Tevens 
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worden alternatieve hotelvormen voor doelgroepen als mogelijkheid gezien, 
met name voor studenten. Wat betreft de afzetbaarheid zijn de functies van 
studentenhotel of andersoortige extended-stay-formules aantrekkelijk, maar 
een dergelijke functieverandering brengt grote juridisch-planologische risico‟s 
voor de ontwikkelaar met zich mee. 
Transformatie tot geluidsgevoelige bestemmingen zoals wonen, onderwijs en 
medische functies liggen niet voor de hand aangezien hiervoor kostbare 
geluidwerende voorzieningen nodig zijn. In alle gevallen is het advies om tot 
een goede mix van functies te komen van publiekstrekkende voorzieningen op 
de begane grond waarbij de hoofdentree verplaatst wordt naar de stadszijde. 

Een drietal broedplaatsontwikkelaars en beheerders van creatieve bedrijven 
(Urban Resort, Codum en Beehive) is door het Bureau Broedplaatsen verzocht 
om te onderzoeken of zij apart of gezamenlijk het beheer en de verhuur van de 
11 verdiepingen van het gebouw op zich kunnen nemen. Alle 3 beheerders/ 
verhuurders hebben een netwerk van gegadigden – soms uit andere panden 
waarin tijdelijk bedrijven zijn gehuisvest. Zij zijn geïnteresseerd in de 
combinatie van maatschappelijke en culturele voorzieningen en werkruimten 
voor startende en meer ontwikkelde creatieve bedrijven. Voor de financiering 
van de noodzakelijke investeringen wordt gedacht aan een combinatie van 
zelfwerkzaamheid op basis van casco units, co-financiering vanuit het 
borgstellingfonds van het Bureau Broedplaatsen en een gedeeltelijke 
financiering door een bank die duurzame vormen van hergebruik hoog in het 
vaandel draagt.  

Daarnaast heeft Arthur de Vos, directeur van de Amsterdamse Compagnie en 
beheerder van het Hendrick de Keyser gebouw en groep ondernemers 
verenigd die de mogelijkheid onderzoekt om op eigen risico het 
Elseviergebouw te ontwikkelen tot een bijzonder bedrijfsverzamelgebouw in 
het hogere huursegment. De huren zullen gemiddeld tussen de € 100-165 p/m2 
uitkomen. Het nieuwe Elsevier moet een bijzonder gebouw worden dat als 
buurtoverstijgende publiekstrekker zal werken. De functies in de plint en op de 
bovenste etage  moeten derhalve een grote uitstraling krijgen, hier ligt immers 
de kracht van het gebouw.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maquette Elseviergebouw, plan hvdn 

Voor transformatie van het Elseviergebouw zijn ons inziens derhalve drie 
hoofdscenario‟s mogelijk. Voor een tijdelijke invulling (5-10 jaar) op korte 
termijn wordt met minimale investeringen door broedplaatsontwikkelaars het 
gebouw in gebruik genomen als creatief bedrijfsverzamelgebouw met 
(semi)publieke functies op de begane grond. Er worden geen grote 
bouwkundige ingrepen uitgevoerd waardoor het gebouw met zijn rug naar de 
buurt gekeerd blijft. De tweede mogelijkheid is om het Elseviergebouw op 
casco-plus niveau voor tenminste 15-20 jaar te exploiteren als een flexibel 
multi-tenant kantoorverzamelgebouw, eventueel in combinatie van woon-
werklofts op de hogere verdiepingen. Om het gebouw op niveau en brandveilig 
te krijgen en een entree aan de stadszijde te geven zijn wel  basisinvesteringen 
nodig van ca. 4.5 mln. euro (zie bijlage 1 haalbaarheidsonderzoek 
architectenbureau van Stigt). Huurdifferentiatie maakt het mogelijk om zowel 
startende als gearriveerde bedrijven te huisvesten. Een laatste scenario is het 
Elseviergebouw als zeer hoogwaardig en bijzonder kantoorconcept met huren 
van het hoogste segment in de markt te zetten. Met dit hoge ambitieniveau 
wordt het Elsevier getransformeerd tot icoon van de buurt en van het nieuwe 
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werken. Het spreekt voor zich dat hier zeer aanzienlijke investeringen voor 
nodig zullen zijn.    

 

2. vml ROC-gebouw (3000m2 bvo)  
Het voormalige ROC-gebouw (de vroegere Daniel Goedkoopschool) wordt door 
eigenaar Stadgenoot voor de komende 5 jaar verhuurd aan Global Multiservices 
voor gebruik als cultureel debatpodium. Dit initiatief komt voort uit en wordt 
gefinancierd door een tiental ondernemers. In het gebouw dat inmiddels 
grondig is gerenoveerd, komen ook een ondernemershuis (met steun voor 
startende ondernemers) een zorgloket en andere buurt-ondernemingen. Dit 
centrum zal een belangrijke „activator‟ in het gebied worden door culturele 
activiteiten en de interculturele dialoog tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen van onderop aan te moedigen. Deze zeer laagdrempelige 
benadering vormt de schakel naar bijvoorbeeld culturele podia als Podium 
Mozaïek en Meervaart, de wat meer gevestigde culturele voorzieningen in groot 
West, waaraan verreweg de meeste migranten (nog) niet deelnemen. Dit 
centrum is er dus in de eerste plaats voor lokale bewoners en hun achterban. 
Interculturaliteit – het gelijkwaardig samenwerken vanuit verschillende 
culturele achtergronden – is de grondpijler van het centrum. Met Podium 
Mozaïek worden afspraken gemaakt over het begeleiden van jonge talenten die 
zo vanuit het culturele debatpodium de stap kunnen maken naar de volgende 
stap in de keten van talentontwikkeling. 

Door de bottom-up organisatie van interculturele debatten en manifestaties 
zullen met name buurtbewoners en Nieuwe Nederlanders worden geactiveerd 
om te participeren in de programmering van het culturele debatpodium. 
Rondom de functie van het Debatcentrum zullen aangrenzende ruimten 
gebruikt worden voor ondersteunende activiteiten als een 
bezoekers/kenniscentrum en projectondersteuning. In het gebouw is tevens 
een ondersteunende horecavoorziening gepland. 

Binnen het programmatisch concept van de Scholendriehoek zal dit gebouw 
functioneren als een mix van Programmalijn 2 en 4 (met name als 

ontmoetingsplek) als locatie waar “gedacht en gesproken wordt, gepaard met 
activering en meedoen”. 

Het debatcentrum is de culturele ontmoetingsplek van de Scholendriehoek. De 
grote debatzaal functioneert als het episch centrum van de grotere 
(inter)culturele activiteiten, in eerste instantie voor de buurt, maar ook voor 
stads(deel)breed gedragen functies en manifestaties. De ondersteunende 
horecafunctie zal een verlengstuk worden van deze interculturele 
ontmoetingsplek. Een multiculturele keuken bevordert ook op dit vlak het 
grondbeginsel van het centrum: interculturele dialoog levert maatschappelijke 
verrijking op, draagt bij tot wederzijdse acceptatie en versterkt de positie van 
minderheden. Zo kan het restaurant een culinaire interculturele 
ontmoetingsplek zijn waar met name vrouwen gestimuleerd worden in hun 
ondernemerschap.  

 

het toekomstig debatcentrum in de vml. ROC/Daniel Goedkoopschool 
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Naast de culturele pijler kent het centrum ook een economisch-
maatschappelijke doelstelling om de groeiende groep (jonge) ondernemers 
onder de Nieuwe Nederlanders meer betrokkenheid in de Amsterdamse 
samenleving te geven. Het centrum wil Nieuwe Nederlanders aanmoedigen om 
vooral te investeren (zowel met financieel als sociaal kapitaal) in het land waar 
zij zijn opgegroeid en nu wonen, en niet in het land van hun ouders. Het 
oprichten van een Ondernemershuis voor Nieuwe Nederlanders komt voort uit 
deze ambitie. Op de begane grond zal tevens een loket functie komen voor 
welzijn en medische zorg voor een doelgroep bestaande uit Nieuwe 
Nederlanders. De oude schoollokalen op de tweede en derde verdieping zullen 
op den duur gemengd gebruikt worden als cursus- en trainingsruimten 
(huiswerkbegeleiding) voor diverse maatschappelijke en commerciële 
organisaties. Het gebruik van deze ruimtes dient nog verder uitgewerkt te 
worden.  

 
 

 

 

 

 

 

Open Huis in de vml. ROC/Daniel Goedkoopschool 

Tijdens het Open Huis konden buurtbewoners suggesties aandragen voor 
nieuwe functies. Afgaande op de reacties blijkt een mix van ruimten voor 
creatieve activiteiten (muziekstudio‟s, muziek- en danslessen) en cursussen 
populair te zijn. Ook buurtfuncties, zoals een buurtwerkplaats, 
ontmoetingsruimte voor ouderen (biljartzaal) werden genoemd. Er blijkt ook 
een behoefte te zijn aan meer educatieve functies zoals huiswerkbegeleiding, 
taalcursussen of een heuse „Talentenschool‟ waar jongeren leren hun eigen 

projecten op te starten. Ook blijkt er een behoefte te bestaan aan indoor 
(speel)activiteiten voor kinderen. De buurt is kinderrijk maar bij slecht weer 
kunnen zij vaak nergens heen. Dit zou een zeer welkome aanvulling zijn op de 
bestaande cluster van voorzieningen voor kinderen en onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eisse Kalk en Uzeyir Kabaktepe in gesprek met mevrouw Manon Peyrot-Beukema toe Water, ontwerpster 
van de Daniel Goedkoopschool 

3. Hendrick de Keyser (8.000 m2) 
Dit is een bedrijfsverzamelgebouw dat reeds een aantal jaren wordt beheerd en 
geëxploiteerd door de Amsterdamse Compagnie, een samenwerkingsverband 
tussen de afdeling Economische Zaken van de gemeente Amsterdam en 
Stadgenoot. Het gebouw is thans erg naar binnen gekeerd (introvert) en heeft 
een ondermaatse aansluiting met de publieke ruimten om het gebouw heen. 
Het gebouw nodigt weinig uit om te betreden. Het is dus zaak het gebouw 
opener te maken door op de begane grond meer extraverte functies te plaatsen 
volgens Programmalijn 4 (Food en Horeca) zodat het gebouw een grotere 
uitstraling heeft naar de buurt toe. Het succes van de nieuwe vestiging van 
Koffiemania in studio OH3, de nieuwe broedplaats in de Otto Heldringstraat in 
Slotervaart, onderstreept  de behoefte aan dergelijke functies op buurtniveau.  
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Hendrick de Keyser 

Binnen de keten van talentontwikkeling kan de Hendrick de Keyser plek bieden 
aan ondernemers/organisaties die uit hun jasje gegroeid zijn in het 
Elseviergebouw en/of gestart zijn in het vml. ROC gebouw. Het pand kan een 
bedrijfsverzamelgebouw worden voor het hogere segment binnen de creatieve 
industrie met bijbehorende exclusieve uitstraling en huren die hoger liggen dan 
het naastgelegen Elseviergebouw. Deze verdeling naar marktsegment zal 
afhangen van de positionering ten opzichte van het herontwikkelde 
Elseviergebouw. Het zal met name in het belang van de Hendrick de Keyser zijn 
om zich duidelijk te positioneren qua huurniveau en uitstraling ten opzichte van 
het Elseviergebouw. Het is ook mogelijk dat de Hendrick de Keyserschool zich 
juist als „opstapper‟ voor het Elseviergebouw gaat profileren.  

 

4. Multatulischool 

De Multatulischool heeft dringend behoefte aan uitbreiding van haar 
vloeroppervlakte. De school is qua netwerk  en activiteiten een Brede School, 
maar niet qua gebouw. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende locaties, 
buiten de school gelegen. Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend om 
de school uit te breiden in een van de binnenhoven. Het advies van het 
stedelijke Bureau Monumentenzorg over deze aanvraag moet nog binnen 
komen. De OHS stelt zich op het standpunt dat hierdoor de karakteristieke H-
vorm van de school ernstig wordt aangetast. De OHS heeft duidelijk een 
voorkeur om op de plaats van het noodgebouw en het gebouw van 

Speeltuinvereniging de Boom aan de Wiltzanghlaan  de uitbreiding van de 
school in combinatie met een gemengd programma (bijvoorbeeld 
atelierwoningen) te realiseren, volgens de studie van hvdn architecten. Mocht 
de school doorgroeien naar een volwaardige „brede school‟ dan kan het 
omvangrijker programma van een dergelijke functie in de voorgestelde 
uitbreiding worden opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Multatulischool 

De vrije ruimte tussen school en de nieuwe uitbreiding kan met een 
multifunctioneel sportveld en speelplaats een betere functie krijgen dan het nu 
heeft. Door toevoeging van een verlaging van het maaiveld met geïntegreerde 
trap/tribune kan de ruimte ook intensiever geprogrammeerd worden. Ilja 
Booms, directeur van de Multatulischool vindt het ontwerp van hvdn bijzonder 
geslaagd, omdat het de uitgangspunten van de Brede School, namelijk gedeeld 
effectief gebruik van de ruimte de hele dag door, zeer goed vertaald heeft.  
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Het plan van hvdn maakt het mogelijk dat de Multatulischool het concept van de 
pedagogische civil society (programmalijn 2) als oefenplaats voor actief en 
democratisch burgerschap daadwerkelijk kan opnemen in het curriculum.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

it takes a village to raise a child, buurtcentrum de Schaffelaar 

5/6. Gebouwen in gebruik door Impuls: De Schaffelaar/Groeiparadijs 

Deze gebouwen zijn in beheer bij Stichting Impuls. Op het moment van 
schrijven is het onduidelijk hoe toekomstig gebruik van met name de 
Schaffelaar zich zal ontwikkelen. Door bezuinigingen en „Welzijn nieuwe stijl‟ 
zal er een verandering optreden in de ruimtebehoefte van deze organisatie 
waardoor er minder vraag zal zijn naar kantoorruimte en meer naar plekken 
voor groepsactiviteiten en samenkomsten van formele en informele netwerken.  

De Schaffelaar is momenteel in gebruik als buurtcentrum en bij 
welzijninstelling Impuls. Vanuit het geactualiseerde gedachtegoed it takes a 
village to raise a child  waarop de noties van de pedagogische civil society zijn 
gebouwd, wordt het belang van buitenschoolse activiteiten in de 
Scholendriehoek aanzienlijk vergroot. Opvoeden gebeurt niet alleen via ouders 
en school, maar is de taak van de hele buurt geworden. Nieuwe functies in 
bestaande gebouwen en openbare ruimte dienen hier op in te spelen.  

Het nieuwe welzijnsbeleid met haar activerende rol van bewoners, ligt in het 
verlengde van de “empowerment van de buurtbewoners” die door de creatieve 
programmering van de Scholendriehoek wordt nagestreefd. Het is van belang 
dat er een goede wisselwerking tot stand komt tussen het nieuwe 
welzijnsbeleid en de (nieuwe) gebruikers van het gebied. Concreet zal dit 
betekenen dat de toekomstige huurders/gebruikers van het Elseviergebouw, 
voormalig ROC-gebouw en Hendrick de Keyser een versterking zullen 
opleveren voor het bouwen van (buurt)netwerken.  

Om dit te bereiken is het nodig om een aanjager c.q. gebiedsprogrammeur aan 
te stellen, hetzij vanuit het stadsdeel, hetzij door de drie hoofdhuurders c.q. 
eigenaren van de drie hoofdgebouwen.   
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Hoofdstuk 5: De kwaliteit van het openbare gebied, het publieke domein 

 

Het openbare domein is een van de grootste kwaliteiten van de 
Scholendriehoek. De groene ruimten tussen en achter de gebouwen zijn echter 
de laatste tientallen jaren dichtgeslibd met bossages, hekken en aan de 
noordwest zijde opgeofferd aan parkerende en rondrijdende auto‟s. Doordat de 
oorspronkelijke schoolgebouwen niet meer die functie vervullen of na 3 uur ‟s 
middags weinig gebruikt worden, wordt de openbare ruimte niet of nauwelijks 
benut voor verblijven, elkaar tegen komen, een rustpunt vinden. In een tijd dat 
het openbaar domein van niemand lijkt te zijn en er een gebrek aan sociale 
controle is. De beleving van mensen heeft vooral te maken  met een gevoel van 
onveiligheid. Soms feitelijk ervaren, maar vaak ook ingebeeld. Maatregelen in 
het openbare gebied kunnen daar rekening mee houden: open, zicht, 
toegankelijk, actief gebruik zijn begrippen die daarbij behulpzaam zijn. 

De uitvoering van het “Postzegelpark” langs de Sara Burgerhartstraat laat zien 
dat door het weghalen van struikgewas een veel opener beeld is ontstaan in de 
Scholendriehoek, met vele zichtlijnen. De toegankelijkheid kan verbeterd 
worden door betere relaties met de omgeving. Zowel in de richting van het 
Elseviergebouw en Hendrick de Keyser als de groene zone richting het 
Erasmuspark.  

 

 

 

 

 

 
 

het Postzegelparkje 

Het stadsdeel heeft de Overleggroep Herontwikkeling Scholendriehoek 
gevraagd extra aandacht te besteden aan twee plekken: de hoek 
Wiltzanghlaan/Krelis Louwenstraat en het gebied achter het Elseviergebouw.  

Het gebied tussen de Multatulischool en de Wiltzanghlaan moet ons inziens 
grondig aangepakt worden om een onderdeel van de kwaliteitsverbetering te 
worden. Het noodgebouw en het gebouwtje van de speeltuinvereniging De 
Boom worden gesloopt. De hekken worden verwijderd en een nieuwe inrichting 
levert een bijdrage aan het openbare domein. Voorgesteld wordt om 
bouwvolume toe te voegen. Op de begane grond komen publieke, 
maatschappelijke functies en daarboven wonen. De begane grond kan een 
uitbreiding van de Multatulischool mogelijk maken door een verbinding te 
maken die de typologie van de “H-school” nog eens versterkt. Een voorbeeld 
van een dergelijke verrijking van de typologie is te vinden in  de basisschool de 
Kans aan de rand van het Sloterpark. Deze school is ontstaan door een fusie 
met een andere school en uitbreiding van de oorspronkelijke school de Kade 
(een H-school) tot een brede school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitbreiding basisschool „de Kans‟ door Inbo Architecten met behoud van het karakter van intimiteit door de 
structuur van omarming 



26 
 

Ook de speeltuinvereniging kan, indien voldoende bestaansrecht, hier een 
onderkomen vinden.  

Een problematisch gebied is de strook tussen de A10 en de Hendrick de Keyser, 
doorlopend tot aan de achterzijde van de voormalige Wereldbibliotheek. Een 
zone waar een gevoel van onveiligheid terecht is, gezien ook het hoge aantal 
inbraken in de ruimten van het Hendrick de Keysergebouw.  Hoge hekken en 
camerabewaking maken van Hendrick de Keyser een gesloten bastion. Terwijl 
de activiteiten die het herbergt en zou kunnen herbergen in feite gebaat zijn bij 
een open situatie. Na veel overleg is besloten om het achterpad niet af te sluiten 
omdat gevreesd wordt dat dit een averechts effect heeft. Personele toezicht en 
bewaking moeten verbetering aanbrengen. In ruimtelijk opzicht is  er een 
aantal maatregelen te nemen: het struikgewas moet verwijderd worden zodat 
meer zicht ontstaat, rommel (schuurtjes) opruimen, bomen opkappen en goede 
verlichting aanbrengen. Deze maatregelen moeten ook toegepast worden ter 
hoogte van het parkeerterrein achter het Elseviergebouw en het openbare 
gebied daarnaast. Naar aanleiding van de gesprekken in de OHS is er 
inmiddels een voorzichtig begin gemaakt met het opschonen van deze zone bij 
het Elseviergebouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 
parkeerterrein achter het Elseviergebouw 

Een oplossing op langere termijn is gelegen in het toevoegen van bouwvolume 
met de rug tegen het dijklichaam van de A10 in de vorm van een 
bedrijfsverzamelgebouw van enkele lagen, met parkeer voorzieningen. Dit is de 
meest effectieve en structurele bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de 
gehele Scholendriehoek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel Bedrijfsverzamelgebouw: Kleine Units met collectieve voorzieningen bedoeld om de ZZP‟er uit zijn 
huis te lokken 
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Hergebruik van de gebouwen verbetert de kwaliteit van het openbaar domein 

De gebouwen in de Scholendriehoek kunnen en moeten naar onze mening in 
de naaste toekomst weer een bijdrage leveren aan het openbare gebied. De 
begane grond van de gebouwen krijgen functies met activiteiten die een 
uitstraling hebben naar het publiek domein. Het voormalige ROC gebouw wordt 
een debatcentrum met maatschappelijke voorzieningen en  activiteiten o.a. 
gericht op de mensen in de buurt. De publieke functies zullen een positief effect 
hebben op de omgeving. Voorwaarde is wel  een goede oplossing voor het 
parkeren. Daarover zijn principe-afspraken gemaakt tussen de initiatiefnemers 
van het cultureel debatpodium en Stichting Connect, die nu ook het 
parkeerbeheer verzorgt voor bezoekers van de moskee en voor extra klanten 
van de Lidl op drukke vrijdagen en zaterdagen. De ruimten achter het 
Elseviergebouw en het Hendrick de Keysergebouw kunnen in de toekomst 
worden ingericht om de extra parkeerdruk als gevolg van manifestaties en 
debatten op te vangen.  

Door herstructurering van het terrein tussen de Multatulischool, als brede 
school, en de Wiltzanghlaan en dubbelgebruik van gymnastiek en toneelzaal 
krijgt deze school meer activiteiten naast de directe onderwijstaken en dus 
meer in de tijd gespreid. In ieder geval zou daar naar gestreefd moeten worden.  

Hendrick de Keyser is in potentie een gebouw met activiteiten die meer naar 
buiten gericht kunnen zijn. Veiligheidsaspecten belemmeren dat op dit 
moment. Ruimten grenzend aan het openbare gebied zouden veel meer een 
publieksfunctie moeten krijgen. 

Het Elseviergebouw heeft nu een negatieve invloed op de kwaliteit van de 
openbare ruimte in de Scholendriehoek, door de gesloten wanden aan de kant 
van de Krelis Louwenstraat en doordat de ingang zich aan de achterzijde 
bevindt.  Als de plannen uitgevoerd worden zoals  beschreven in hoofdstuk 4  
zullen op de begane grond (bel etage) publieke functies gevestigd worden met 
een nieuwe ingang en een uitnodigend gezicht naar het openbare gebied van de 
Scholendriehoek en op die wijze bijdrage aan de verlevendiging van het 
publieke domein. In het haalbaarheidsonderzoek van architectenbureau van 

Stigt wordt ervan uitgegaan dat aan de nieuwe voorkant een verdiept terras 
wordt aangelegd dat benut kan worden zowel als buitenruimte voor een 
kinderdagverblijf als voor een op passanten gerichte horecavoorziening aan de 
voorkant.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oostgevel Elseviergebouw, nieuwe toestand volgens plan buro van Stigt 

De Scholendriehoek als onderdeel van het stedelijk weefsel  

De Scholendriehoek is geen op zichzelf staand, geïsoleerd gebied. Het maakt 
een onderdeel uit van een veel groter stedelijk weefsel. Nu al is duidelijk dat  
geheel Bos en Lommer als overloopgebied, met name voor het wonen en 
verpozen, van het centrum gaat functioneren, zoals al eerder met het 
Westerpark is gebeurd.  Bij de programmering van allerlei functies is het 
raadzaam rekening te houden met het stedelijk netwerk en de verschuivingen 
die daarin plaats vinden. 

In dit kader is een aansluiting op de zogenaamde Creatieve Radiaal West van 
betekenis. Hoewel directe uitvoering van deze gedachte een zaak van lange 



28 
 

termijn is, is de structurerende waarde van deze gedachte van belang. Voor Bos 
en Lommer is het van belang om daarop aan te sluiten door middel van een 
noord-zuid verbinding tussen Sloterdijk in het noorden en  het GAK gebouw in 
het zuiden via het Bos en Lommerplein. De Scholendriehoek is een onderdeel 
van deze verbinding. 
 

De oorspronkelijke herstructureringsplannen voor Bosleeuw Midden hebben al 
een aanzet gegeven om aan die ontwikkeling gestalte te geven door op de 
begane grond van de nieuwbouw publieke functies te creëren. 

Het zogenaamde “Entreegebied” grenzend aan de A10, de Haarlemmerweg en 
de Admiraal de Ruyterweg neemt een sleutelpositie in voor de ontwikkeling van 
de zone. De voormalige Wereldbibliotheek neemt in het complexe ensemble 
een belangrijke plaats in al was het maar voor de cultuur historische waarde 
van de voormalige uitgeverij en drukkerij. Tevens is het gebouw een 
focuslocatie binnen de Creatieve Radiaal West. Het is van belang dat de huidige 
eigenaren en ontwikkelaars rechtstreekser betrokken worden bij het 
ontwikkelen van de herstructurering van de Scholendriehoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 
vml. Wereldbibliotheek 

Daarnaast is ook van belang te onderkennen dat de Scholendriehoek de meest 
westelijke uitloper is van een groene zone die zich uitstrekt van het 
Erasmuspark tot aan de Ringweg A10 die in de toekomst een stadsweg zal 
worden. Dat is ook het moment om de aanwezige onderdoorgangen van de A10 
een facelift te geven en deel uit te laten maken van een aantrekkelijk groen- en 
verblijfsgebied aan weerszijden  van de A10. 

De hier ontwikkelde visie is geen blauwdruk die uitgevoerd moet worden, maar 
een  raamwerk waar zich voordoende initiatieven aan gekoppeld en getoetst 
moeten worden.  

 

 

 

doorsnede Elseviergebouw, nieuwe toestand volgens plan buro van Stigt 
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Hoofdstuk 6: Verkenning van financiële aspecten en realisatie 
hergebruik  

 

Na jaren van leegstand lijken er nu goede initiatieven te zijn om twee van de 
drie gebouwen in de Scholendriehoek (Elseviergebouw en het voormalige ROC 
gebouw) een nieuwe bestemming te geven. Het Hendrick de Keysergebouw 
kent nog wel enige leegstand, maar heeft in de afgelopen jaren ook diverse 
bedrijven aan zich weten te binden.  

In de voorgaande hoofdstukken hebben we geschetst met welk inhoudelijk en 
ruimtelijk programma de herontwikkeling van de Scholendriehoek als gebied 
zou kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is bijzondere aandacht gegeven aan 
de meerwaarde die ontstaat door de herbestemming en invulling van de drie 
gebouwen in samenhang te ontwikkelen. In dit hoofdstuk belichten we de 
financiële aspecten van de herontwikkeling van deze drie gebouwen en van de 
kwaliteitsverbetering die wenselijk is voor het publieke domein in de 
Scholendriehoek.  

Strategie voor hergebruik van de gebouwen  

Wij bepleiten een gezamenlijke aanpak en strategie voor het hergebruik van het 
Elseviergebouw, de vml. ROC en het Hendrik de Keysergebouw. Hierbij wordt 
rekening gehouden met ruimtewensen voor maatschappelijke en culturele 
activiteiten die vanuit de omringende buurten kenbaar zijn gemaakt en voor 
activiteiten die nu nog in de Schaffelaar plaats vinden en in noodgebouwen aan 
de Wiltzanghlaan.  

In de publicatie Nieuw Leven voor meer gebouwen, hergebruik kan sneller en 
beter  hebben we aangegeven dat hergebruik van oude gebouwen vooral 
succesvol wordt gerealiseerd  in gebouwen en gebieden waar een combinatie 
wordt nagestreefd van maatschappelijk gewenste en economisch rendabele 
functies.  

We bevelen aan dat in ieder gebouw gestreefd wordt naar een mix van 
economisch rendabele en maatschappelijk gewenste voorzieningen, die een 
gezonde exploitatie van ieder gebouw mogelijk maakt. De huurprijzen voor de 
maatschappelijke en culturele voorzieningen moeten wel zijn afgestemd op het 
huurniveau dat voor deze voorzieningen haalbaar en realistisch is. Dat betekent 
dat een exploitatie wordt nagestreefd op basis van gedifferentieerde 
huurprijzen, waarbij binnen een gebouw rekening kan worden  gehouden met 
verschillen in locatie en niveaus van oplevering (casco, casco plus of turnkey).  

Elseviergebouw 

Deze vorm van exploitatie komt  duidelijk naar voren in de financiële paragraaf 
van het haalbaarheidsonderzoek van het architectenbureau van Stigt voor het 
Elseviergebouw. Daarin wordt uitgegaan van gedifferentieerde huurprijzen, 
variërend van 50 euro/m2 voor de kelderverdieping tot 80 euro/m2 voor 
maatschappelijke voorzieningen, oplopend naar 100 en 125 euro/m2 voor 
economisch meer rendabele functies (kantoren, creatieve bedrijven en horeca)  
in de bovenste lagen van het gebouw.  

De investeringen die nodig zijn voor hergebruik van het gebouw worden door 
architectenbureau van Stigt geschat op ca. 5 mln. euro bij oplevering op casco 
plus niveau.  Uitgaande van een gezonde exploitatie op basis van 
bovenvermelde huurprijzen zou dit gebouw bij een veronderstelde residuele 
waarde van 4,5 mln. euro (die ook door de huidige eigenaar is gehanteerd voor 
haalbaarheidsstudies naar woonfuncties in het gebouw) goed en gezond 
geëxploiteerd kunnen worden. Op dit moment vinden gesprekken plaats met 
meerdere partijen en met eigenaar Rochdale – die heeft aangegeven het 
gebouw te willen verkopen - om te bezien of financiering van hergebruik op 
deze basis te realiseren is.  

Vml. ROC gebouw (v/h Daniel Goedkoopschool) 

Voor de vml. ROC beschikken we over minder gedetailleerde 
exploitatiegegevens. Wel is duidelijk dat ook daar naast het cultureel 
debatpodium en de maatschappelijke dienstverlening als gewenste 
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maatschappelijke voorzieningen een ondersteunende horecavoorziening 
wenselijk en noodzakelijk is om de exploitatie rond te krijgen. De overige 
ruimten in de andere H-vleugel van dit gebouw kunnen op tijdelijke basis zeer 
wel verhuurd worden voor maatschappelijke dienstverlening, een 
bedrijvenondersteuningscentrum en andere pedagogische of culturele 
voorzieningen.  

Voor een gezonde exploitatie is het wenselijk dat het huidige tijdelijke 
huurcontract wordt omgezet in een langduriger huurcontract of zelfs een 
eigendomsoverdracht. De investeringen die tot nu toe door Global Multiservices 
zijn verricht voor de verbouw van dit gebouw (in totaal al meer dan 400.000 euro 
– met herstel van alle leidingen in het gebouw, dubbele beglazing rondom, 
nieuwe wanden en muren, omzetting oude gymlokaal tot een debat- en 
ontmoetingscentrum) zijn in feite investeringen die gericht  zijn op een 
langduriger gebruik van 15 à 20 jaren.  

Wij bevelen aan dat het huidige huurcontract wordt omgezet in een 
langerlopend contract waarin verdisconteerd zijn de meer-investeringen die 
door de huidige (tijdelijke) verhuurder zijn verricht ofwel dat serieuze 
gesprekken worden gevoerd over een mogelijke eigendomsoverdracht. 

Het stadsdeel zou naar onze mening hergebruik van dit gebouw met de eerder 
vermelde maatschappelijke functies moeten toejuichen en stimuleren. De 
vestiging van een ondersteunende horeca in het gebouw is in meerdere 
opzichten wenselijk en kan ook een impuls zijn voor een gezonde 
buurteconomie waarin ook nieuwe kansen worden geschapen voor 
werkgelegenheid en talentontwikkeling van jongeren en startende 
ondernemers in de buurt. (vgl. de Colour Kitchen in de Vliegbasis Huygens in 
Slotervaart).  

Wel moeten heldere afspraken worden gemaakt over het opvangen van de 
parkeerdrukte die kan optreden bij het organiseren van debatten en 
ontmoetingen in dit nieuwe centrum. Daarover doen wij in het tweede deel van 
dit hoofdstuk nadere voorstellen. Tevens dienen bezoekers actief gestimuleerd 
te worden om met het openbaar vervoer naar de Scholendriehoek te komen.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
verbouwing vml. ROC tot debatcentrum                 Arthur de Vos, directeur Amsterdamse  
      Compagnie 

Hendrik de Keysergebouw 

Voor het Hendrik de Keysergebouw geldt dat de Amsterdamse Compagnie – die 
dit gebouw al sinds 2007 exploiteert – zelf een mix nastreeft van grotere 
bedrijven (zoals architectenbureau hvdn, fotostudio), kleinere ambachtelijke 
bedrijfjes en sport en recreatie voorzieningen. Deze laatste pijler komt tot nu 
toe niet zo goed van de grond, waardoor de ontmoetingsfunctie die dit gebouw 
ook voor de buurt zou kunnen hebben, niet optimaal benut wordt. Het verdient 
aanbeveling in het gebouw een of enkele functies onder te brengen die een 
vanzelfsprekende aanloop met zich meebrengen (aantrekkelijke fitness of 
sportschool of oefen/ en bezoekersruimte voor martial arts, HVO/Querido 
initiatief) en die het mogelijk maakt de entree in te richten als een aantrekkelijk 
verblijfs- en ontmoetingsgebied voor meerdere gebruikkers en bezoekers.  

Het gebouw raakt nu letterlijk en figuurlijk steeds meer geïsoleerd door de 
voorzieningen die worden getroffen om het hoge aantal inbraken te 
ontmoedigen. Maar dat leidt uiteindelijk tot een neerwaartse ontwikkeling.  
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In overleg met de beheerders c.q. eigenaren van de twee andere gebouwen kan 
toegewerkt worden naar een veiligheids- en bewakingssysteem waarin 
medewerkers van de stichting Connect een scharnierfunctie kunnen vervullen.  
Zie hiervoor de paragraaf over exploitatie en beheer van het openbare domein.  

Strategie op gebiedsniveau 

Wij pleiten ervoor dat de programmering en de invulling van de drie te 
herontwikkelen gebouwen in het gebied op elkaar afgestemd worden. Dit zou 
het meest direct en het gemakkelijkst kunnen gebeuren als de programmering 
en invulling vanuit  één punt zou geschieden. Wij hebben echter te maken met 
verschillende eigenaren (die ook nog wisselen) en verhuurders die ieder hun 
eigen beleid bepalen. Het is wenselijk deze wel op elkaar af te stemmen. Dat 
kan in principe op vier manieren:  

a. Het stadsdeel neemt de regie in handen en stelt voorwaarden aan de 
nieuwe bestemmingen en functies in het gebied en in de gebouwen.  

Dit lijkt ons niet voor de hand te liggen, omdat het stadsdeel te kennen 
heeft gegeven al zijn (beperkte) menskracht in te willen zetten op die 
gebieden waarover met de centrale stad en de corporaties afspraken 
zijn gemaakt om in deze bestuursperiode de ontwikkeling van 
bouwprojecten te concentreren. De Scholendriehoek is niet één van 
deze gebieden.  

Het is wel wenselijk de verdere aanpak en invulling van de kantoor- en 
bedrijfsruimten goed af te stemmen op de inspanningen die vanuit het 
stadsdeel worden verricht rond hergebruik van kantoren in het 
stadsdeel West.  

Daarnaast kan het stadsdeel in de gebruiksvoorschriften die onderdeel 
vormen van een bestemmingswijziging afspraken vastleggen voor het 
uitvoeren van activiteiten door gebruikers van een gebouw ten behoeve 
van de gemeenschap. Een goed voorbeeld daarvan is de broedplaats De 
Vlugt (voormalig schoolgebouw) aan de de Vlugtlaan in Geuzenveld, 

waar sprake was van een overtekening door potentiële huurders en 
gebruikers van de ruimten die met dit doel voor ogen zijn verhuurd. 
Daarbij is van belang dat het hier gaat om gebruikers die door Bureau 
Broedplaatsen worden gesubsidieerd op de huurprijs in de startfase 
van hun onderneming en dat de verhuur geschiedt door een sociale 
verhuurder (Urban Resort) die die maatschappelijke meerwaarde ook 
nastreeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opening van Broedplaats de Vlugt 

b. De drie eigenaren c.q. hoofdhuurders stellen een gezamenlijke 
gebiedsontwikkelaar aan die de herontwikkeling en invulling van de 3 
gebouwen vanuit een hand regisseert en uitvoert; het beheer en de 
verhuur blijft in handen van afzonderlijke eigenaren of verhuurders. 

Deze optie kan worden onderzocht, maar opgemerkt moet worden dat 
de corporaties die als eigenaren betrokken zijn bij deze gebouwen hun 
inspanningen primair richten op het terug verkrijgen van een gezonde 
financiële positie en hun ontwikkelingsaspiraties primair zullen richten 
op locaties waarover overeenstemming is bereikt in het overleg met de 
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centrale stad en de stadsdelen. De Scholendriehoek behoort niet tot die 
ontwikkelingslocaties.   

c. De eigenaar van het Hendrick de Keysergebouw, de verhuurder van het 
ROC gebouw en de toekomstige verhuurder c.q. eigenaar van het 
Elseviergebouw maken onderlinge afspraken over het huurniveau en 
het daarmee samenhangende afwerkingniveau van hun 
onderscheidene ruimten en stellen een gezamenlijke programmeur/ 
kwartiermaker aan die belast wordt met de voorbereiding van de 
verhuur van de verschillende ruimten. De 3 beheerders stellen ook een 
gezamenlijke strategie voor p.r. en marketing op waarmee toekomstige 
gebruikers en huurders worden aangemoedigd zich in de 
Scholendriehoek te vestigen. Er vindt afstemming met het stadsdeel 
plaats voor wat betreft het onderbrengen van maatschappelijke, 
onderwijskundige en culturele voorzieningen in de (plinten van 
de)gebouwen.  

d. Een marktpartij wil als gebiedsontwikkelaar het gehele gebied 
“adopteren” en geleidelijk aan ontwikkelen tot een gebied voor “ 
binnenstedelijke herstructurering”. Een dergelijke partij zou de 
middelen en kwaliteiten die nodig zijn voor de investeringen voor 
hergebruik van de gebouwen en de verhuur van de meer commerciële 
delen van die gebouwen kunnen inzetten of kunnen verwerven.  
 

Van deze vier opties lijkt optie c. op dit moment de meest haalbare. Optie d. 
komt in beeld als er vanuit marktpartijen belangstelling is voor de 
herontwikkeling van het gebied.  

Marktverkenning en ambitieniveaus  

Hoe ook de afspraken over afstemming uiteindelijk vorm krijgen, het is in ieder 
geval van belang de positionering van de drie gebouwen in de vastgoedmarkt 
van vergelijkbare gebouwen in het stadsdeel West zo realistisch mogelijk te 
schetsen. In het kader van het onderzoek zoals dat is overeengekomen was er 

geen financiële ruimte voor een aanvullende marktanalyse door een 
onafhankelijk bureau.  

Wel zijn gegevens beschikbaar van een marktanalyse die door het bureau 
Richard Ellis BV. is verricht voor een analyse van de huurprijzen van 
commercieel vastgoed in het stadsdeel West ten behoeve van de door de 
stichting TROM opgestelde plannen voor de herontwikkeling van de 
Tramremise West in het stadsdeel West. Uit die analyse blijkt dat de 
huurprijzen voor bedrijfsgebouwen voor dienstverlenende en creatieve 
bedrijven en voorzieningen in het stadsdeel West nergens huurprijzen worden 
bereikt die hoger gaan dan 150 euro/m2 en in de meeste gevallen 125 euro/m2. 
Voor de herontwikkeling van de Tramremise West luidt het advies dan ook dat 
het verstandig is uit te gaan van maximale huren van 125/m2 voor casco plus 
ruimten, met soms iets meer voor horeca functies.  

Waar dit advies nog geen half jaar geleden is uitgebracht voor de dicht bij het 
centrum gelegen locatie van de Tramremise West, lijkt het verstandig voor het 
Elseviergebouw en de andere gebouwen in de Scholendriehoek uit te gaan van 
huren, waarbij het maximum 125 euro/m2 bedraagt.  

Plannen die uitgaan van een nog hoger niveau van comfort en/of oplevering van 
ruimten op een hoger niveau dan casco plus zullen al snel uitkomen op 
huurhoogten die hierboven liggen. Zij lijken ons minder realistisch in de huidige 
markt voor commercieel vastgoed.  

Beheer en exploitatie van het openbare domein, parkeren en veiligheid 

Wij pleiten in onze rapportage voor een verhoging van de kwaliteit van het 
openbare domein in de Scholendriehoek, mede omdat daardoor de sociale 
veiligheid van het gebied en de gebouwen wordt gestimuleerd. De functie van 
de Scholendriehoek als vanzelfsprekende buurtontmoetingsplaats voor 
mensen van verschillende herkomst en leeftijden kan worden gestimuleerd 
door de openbare ruimten in het domein hierop af te stemmen.  
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Ook voor deze ambitie geldt dat de komende jaren minder middelen 
beschikbaar zullen zijn voor het stadsdeel en/of corporaties om de openbare 
ruimten te verfraaien of te verbeteren. De aanleg van het “postzegelpark” langs 
de Sara Burgerhartstraat dat een goede bijdrage is in de door ons bepleite 
(her)inrichting, moet helaas eerder worden gezien als een afsluiting dan als 
een eerste aanzet van een periode waarin publieke middelen voor verbetering 
van het openbare domein beschikbaar zijn.  

Wij stellen daarom voor de korte termijn (komende 4 à 5 jaar) het 
ambitieniveau af te stemmen op de wel beschikbare middelen en een 
flankerend beleid met betrekking tot veiligheid en het tegengaan van 
parkeeroverlast te stimuleren dat de herontwikkeling van de Scholendriehoek 
in de door ons bepleite richting kan ondersteunen en faciliteren. Concreet houdt 
dat het volgende in:  

a. de openbare ruimten in de directe omgeving van de gebouwen die 
worden herontwikkeld (zoals het verdiepte terras aan de stadszijde van 
het Elseviergebouw en de aantrekkelijke entree van het Hendrick de 
Keysergebouw, en de entree en binnenterrein van de vml. ROC) worden 
heringericht tot aantrekkelijke verblijfsgebieden. De kosten hiervoor 
worden meegenomen in de verbouwkosten voor de afzonderlijke 
gebouwen 

b. de ruimten achter het Elseviergebouw en het Hendrick de 
Keysergebouw worden opgeschoond en heringericht als 
parkeerruimten voor bezoekers van deze gebouwen en (in tijden van 
pieken) van evenementen in het cultureel debatpodium en in de 
moskee  

c. Stichting Connect maakt met de huidige en toekomstige beheerders van 
de drie gebouwen afspraken voor dienstverlening op het terrein van 
veiligheid en bewaking van de gebouwen en de parkeerruimten en de 
parkeerregulering die zodanig wordt opgezet dat in de omliggende 
buurten geen overlast ontstaat van rondrijdende en P-plaats zoekende 
bezoekers en gebruikers van voorzieningen in de 3 gebouwen  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

de parkeerwachten van St. Connect 

 

d. De kosten voor het aanleggen van de parkeerterreinen en de 
parkeerregulering worden verhaald op de gebruikers en bezoekers van 
de 3 gebouwen (Hendrik de Keyser, vml. ROC en Elseviergebouw)  

e. De veiligheidscoördinator van het stadsdeel zorgt voor snelle en 
afdoende coördinatie tussen de activiteiten van de sector veiligheid en 
bewaking van de stichting Connect en de politie en de gemeente. 

Voor de langere termijn is denkbaar dat een herinrichting van het gehele 
gebied van de Scholendriehoek plaats vindt op basis van de voorstellen die door 
het architectenbureau hvdn zijn opgesteld. Daarin worden de 
stedenbouwkundige kwaliteiten van de groene openbare ruimten in het gebied 
aanzienlijk versterkt. Door toevoeging van een nieuwbouw volume van twee 
lagen aan de Wiltzanghlaan en herinrichting van de openbare ruimte tussen 
Multatulischool en dit nieuwbouw volume. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het 
ontwikkelen van evenementen en activiteiten in de open lucht. Het is wenselijk 
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de kosten voor een dergelijke herinrichting te berekenen. Kostenverhaal en 
realisatie van deze plannen is denkbaar en mogelijk als dit gecombineerd kan 
worden met de uitvoering van enkele nieuwbouwprojecten op de plaatsen die 
daarvoor in een lange termijn perspectief als reserveringen worden 
aangewezen (hoek Wiltzanghlaan/Krelis Louwenstraat, achterzijde 
Elseviergebouw en talud van A10 als die als stadsweg is ingericht).  

Dit perspectief kan dichterbij komen als een gebiedsontwikkelaar bereid wordt 
gevonden te investeren in het hele gebied en in het hergebruik van een aantal 
gebouwen.   

 

Uitbreiding Multatulischool, voorstel hvdn 

 

Hoofdstuk 7: Conclusies en Aanbevelingen 

 

De Scholendriehoek is een gebied met aantoonbare stedenbouwkundige en 
cultuurhistorische kwaliteiten uit het verleden. Het is ook een gebied met grote 
potenties en kwaliteiten voor de toekomst, zowel voor economische 
bedrijvigheid als voor culturele, maatschappelijke en onderwijsvoorzieningen.  

Het gebied ligt op een kruispunt van de Creatieve Radiaal West en de noord-
zuid verbinding vanaf GAK gebouw en Bos en Lommerplein naar de 
kantorencomplexen langs de Haarlemmerweg en de Brettenzone. De groene 
openbare ruimten en de te ontwikkelen gemeenschapsvoorzieningen vormen 
in de toekomst een natuurlijke ontmoetingsplek voor tal van mensen die hier 
wonen, werken en onderwijs volgen.  

Daarvoor moeten wel een aantal leegstaande en onderbenutte gebouwen een 
nieuw leven krijgen en de bestaande schoolgebouwen beter benut en/of 
uitgebreid worden. 

De leegstaande en deels gebruikte gebouwen worden verbonden met de 
bestaande gebouwen op basis van de volgende uitgangspunten:  

 Nieuwe functies sluiten aan bij het al bestaande programma van  
 onderwijsfaciliteiten (Multatulischool, kinderopvang), sociale 
voorzieningen (Stichting Connect, Buurthuis De Schaffelaar, activiteiten 
van Impuls) en creatieve bedrijvigheid (in de Hendrick de 
Keyserschool). 

 Nieuwe functies hebben een maatschappelijke meerwaarde voor de 
buurt en voor het stadsdeel, omdat zij nieuwe ontmoetingsplekken 
toevoegen, laagdrempelige opstart- en leerwerkplekken aanbieden aan 
jongeren en startende ondernemers, bewoners kansen bieden om 
krachtiger, zelfstandiger en met meer zelfvertrouwen mee te doen aan 
de maatschappij  
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 De nieuwe functies zetten de Scholendriehoek als culturele 
werkomgeving en ontmoetingsplaats op de kaart  

 De nieuwe bestemmingen dragen bij aan een herontwikkelingsproces 
door het smeden van nieuwe vitale coalities tussen gevestigde 
organisaties en voorzieningen, het aantrekken van gemengd en meer 
publiek en het bevorderen van sociale cohesie waardoor veiligheid en 
leefbaarheid van het gebied sterk toenemen 

Wij bevelen aan dat de kansen die nu bestaan doordat nieuwe en bestaande 
gebruikers en verhuurders willen investeren in het gebied, optimaal worden 
benut door het gebied vanuit een programmatische visie te herontwikkelen. Dat 
programma omvat vier hoofdlijnen, die elkaar versterken:  

1. Werkgelegenheid en Scholingsprojecten  
2. Welzijn, Opvoeding en Veiligheid 
3. Kunst, Cultuur en Nieuwe Media 
4. Food en Horeca (ontmoetingsplaatsen) 

De vijf hoofdgebouwen in het gebied worden uitgebouwd en ingevuld met 
bedrijven, voorzieningen en activiteiten die inhoud geven aan de vier 
programmalijnen:  

De Multatulischool wordt uitgebreid tot een brede school met voor- en 
naschoolse activiteiten, die haar ontmoetings- en opvoedkundige functie voor 
de buurt versterken. 

De voormalige kleuterschool, nu buurtcentrum De Schaffelaar verliest op korte 
termijn haar huidige functie door bezuinigingen op het maatschappelijk 
vastgoed. Ook het beleid van Welzijn Nieuwe Stijl zal leiden tot een ander 
gebruik van dit gebouw. Gelet op een samenhangende aanpak van de 
gebouwen in de Scholendriehoek leent de Schaffelaar zich goed voor 
herontwikkeling langs programmalijn 2. Het is ook denkbaar het gebouw toe te 
voegen aan het uitgebreide programma van de Multatulischool als brede 
school.  

Het Hendrik de Keysergebouw krijgt een meer naar buiten gerichte oriëntatie 
door het aantrekken van enkele op bezoekers gerichte voorzieningen (sport en 
recreatie, kleinschalige horeca) naast de functie van een creatief 
bedrijfsverzamelgebouw. 

Het voormalig ROC-gebouw (v/h Daniel Goedkoopschool) wordt herontwikkeld 
tot een cultureel debatpodium met ondersteunende horeca en aanvullende 
voorzieningen voor startende ondernemers en maatschappelijke 
dienstverlening, zoals een zorgloket, naschoolse opvang of 
huiswerkbegeleiding. 

In het voormalig Elseviergebouw worden de bestaande activiteiten van de 
stichting Connect ondergebracht op de onderste verdiepingen. Het gebouw 
krijgt een nieuwe, op de buurt georiënteerde ingang en een plint met 
gemeenschaps-voorzieningen en ontmoetingsruimten. De 2e t/m de 10e 
verdieping worden hergebruikt voor startende en gearriveerde bedrijven uit de 
creatieve sector en de media. Op de 11e verdieping komt een horecavoorziening 
die aansluit op de nieuwe culturele en creatieve dimensie van het gebouw.  

De kwaliteit van de Scholendriehoek als creatieve, pedagogische en culturele 
ontmoetingsplaats wordt in hoge mate medebepaald door de kwaliteit en 
aantrekkelijkheid van de openbare ruimten in het gebied. De groene ruimten in 
de driehoek worden ingericht voor recreatieve en ontmoetingsfuncties. De 
ruimten achter het Elsevier- en Hendrick de Keysergebouw worden geschikt 
gemaakt voor het opvangen van de parkeerdruk in het gebied die zal toenemen 
met de vestiging van de nieuwe bedrijven en voorzieningen.  

De verhuurders van de drie hoofdgebouwen (Elsevier, vml. ROC en Hendrick de 
Keyser) maken sluitende afspraken met de stichting Connect over het beheer 
en de verkeersregeling rond het parkeren met als uitgangspunt:  geen auto´s in 
de omliggende woonbuurten, op zoek naar parkeerplaatsen. Verder zal er een 
actief stimuleringsbeleid gevoerd worden om bezoekers zo veel mogelijk van 
het openbaar vervoer gebruik te laten maken.   
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De herontwikkeling van de Scholendriehoek zal plaats vinden in een tijdvak 
waarin noch de overheid, noch de corporaties (extra) middelen hebben voor 
investeringen in gebouwen en de openbare ruimten. De overheid blijft wel 
verantwoordelijk voor onderhoud  en beheer van de openbare ruimten en voor 
het handhaven van de veiligheid in de openbare ruimten rondom de gebouwen. 
De corporaties mogen worden aangesproken op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid bij het afstoten van gebouwen. Zij worden gevraagd dit te 
doen op een wijze die het ontwikkelen van gemeenschapsvoorzieningen in deze 
gebouwen mogelijk maakt in combinatie met economisch rendabele functies.  

De gezamenlijke eigenaren, c.q. verhuurders van de gebouwen zullen de 
handen ineen moeten slaan om de herinrichting van de openbare ruimten die 
grenzen aan hun gebouwen zodanig te realiseren dat deze hun ontmoetings- 
en recreatieve functie optimaal vervullen. Door die inrichting mee te nemen in 
de te ontwikkelen (her)bouwplannen en gebruiksvoorschriften kan de kwaliteit 
die nodig is voor het goed functioneren van die gebouwen, worden 
gegarandeerd. De kosten voor het aanleggen en beheren van de 
parkeervoorzieningen in het gebied aan de westkant van het Elsevier- en 
Hendrick de Keysergebouw zullen pro rata moeten worden verhaald op de 
huurders en gebruikers van alle hoofdgebouwen in het gebied van de 
Scholendriehoek.  

Wij bevelen voorts aan dat de eigenaren c.q. verhuurders van de grotere 
gebouwen in het gebied gezamenlijk een gebiedsontwikkelaar of 
gebiedsprogrammeur aanstellen die voor een periode van 3 jaar zorg draagt 
voor de koppeling en synergie van de te ontwikkelen programma´s voor de 
invulling van de gebouwen en voor de afstemming van de plannen voor het 
hergebruik van de openbare ruimten in het gebied van de Scholendriehoek.  
Het stimuleren van hergebruik van gebouwen en gebieden wordt in de 
komende jaren een steeds belangrijkere taak voor de stadsdelen en de 
stedelijke overheid. De afspraken die zijn gemaakt over de beperking van het 
aantal nieuwbouwplannen tussen de centrale stad en de deelraden staan een 
actieve rol van het stadsdeel West in het stimuleren van creatieve bedrijvigheid 
en culturele en pedagogische functies niet in de weg. Integendeel, een 

dergelijke stimulerende ontwikkeling maakt de weg vrij voor initiatieven van 
ondernemers, buurtorganisaties en maatschappelijke organisaties die zich in 
willen zetten voor de herontwikkeling van de Scholendriehoek. Het gebied kent 
een dusdanige ontwikkelpotentie naar een centrum stedelijk milieu dat het 
stadsdeel zich niet kan veroorloven om zichzelf een bescheiden rol aan te 
meten in de op gang te brengen kwaliteitsimpuls. Naast de eerder genoemde 
gebiedsregisseur pleiten wij dan ook binnen de ambtelijke organisatie een 
aanjager voor De Scholendriehoek aan te stellen. Deze ambtelijke trekker kan 
meteen aan de slag om de wenken en voorschriften van het landelijke H-team 
dat onder leiding staat van Duco Stadig zo concreet mogelijk te vertalen naar 
oplossingen en mogelijkheden voor een geslaagd hergebruikproces voor de 
Scholendriehoek. Het H-team pleit voor een aanzienlijke beperking van de 
regelgeving op dit terrein en een faciliterende en ondersteunende rol van de 
overheid. De lijst met potentiële initiatiefnemers in de vier programmasectoren 
die wij hebben onderscheiden, laat zien dat hiervoor belangstelling bestaat 
vanuit de samenleving, Het is de taak van de overheid die potenties te benutten 
in samenwerking met ondernemers die te kennen hebben gegeven in de 
herontwikkeling van de gebouwen te willen investeren. 

de overleggroep Herontwikkeling Scholendriehoek 
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Bijlage 1: Suggesties voor mogelijk nieuwe bestemmingen en activiteiten 
van (deels) leegstaand vastgoed in de Scholendriehoek 

 

De hierna volgende opsomming geeft een overzicht van mogelijke initiatieven 
en suggesties die het afgelopen jaar gedaan zijn. De komende maanden zal 
moeten blijken welke initiatieven daadwerkelijk opgenomen kunnen worden in 
de programma‟s van eisen voor het hergebruik van leegstaande en 
leegkomende gebouwen.  

 

Het overzicht is ingedeeld volgens de programmalijnen zoals deze in hoofdstuk 
4 zijn besproken. Tussen haakjes wordt aangegeven in welk gebouw de functie 
gehuisvest zou kunnen worden.   

 

1. Werkgelegenheid en Scholingsprojecten  

 Rolstoelen en schoolbordenproject van Stichting Connect (bestaand, in 
Elseviergebouw).  

 „Ambachtschool‟ waarin senioren of gepensioneerde ambachtslieden 
hun vak overbrengen op jongeren (in Elseviergebouw) 

 Bebop stoelen: meubel/stoffering leerwerkplaatsen (vml ROC of 
Elseviergebouw) 

 Academie van Bouwkunst (Elseviergebouw als alternatief voor de te 
kleine locatie op het Waterlooplein) 

 Naaiateliers / leerwerk plekken (vml ROC)  

 Ondernemershuis voor Nieuwe Nederlanders als onderdeel van het 
Maatschappelijk Debatcentrum (vml ROC)  

 „ervaringsplekken‟ voor pas afgestudeerden bij ondernemers in de 
Scholendriehoek 

 

2. Welzijn, Opvoeding en Veiligheid 

 Jongerenwerk, zoals het jeugdpreventieteam van Stichting Connect 
(bestaand, in Elseviergebouw) 

 Brede School (uitbreiding van Multatulischool is noodzakelijk) 

 De Scholendriehoek als “Human skills academie”: langlopende leerlijn 
van 0-80 jaar te beginnen bij de allerjongsten met naschoolse opvang in 
de trant van kindermuseum Het Huis van Aristoteles (De 
Schaffelaar/vml ROC) 

 Vreedzame Wijk of vergelijkbaar opvoedingsprincipe voor alle 
jeugdinstellingen die actief zijn in De Scholendriehoek  

 Jongerenprogramma‟s in het Maatschappelijke Debatcentrum (vml 
ROC) 

 betere indoor/outdoor sportvoorzieningen (openbare 
ruimte/Elsevier/HdK) 

 TunFun-achtige speelplek (openbare ruimte of indoor in vml ROC) 

  zorgloketten voor allochtone ouderen (vml ROC)  
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3. Kunst/Cultuur & Nieuwe Media 

 Creatief bedrijfsverzamelgebouw met een aantal buurtgerichte 
broedplaatsen in het  
  Elseviergebouw 

 leer/werkplekken voor creatieve beroepen i.s.m met „ambachtsschool‟ 
(Elsevier/HdK) 

 Centrum voor Nieuwe Media / Computer Museum (plintfunctie voor 
Elseviergebouw) 

 Mode / naaiateliers i.s.m. ROC of A‟dam Fashion  Institute (Elsevier of 
vml ROC) 

 Amsterdams Grafisch Atelier (in Elseviergebouw) 

 Maatschappelijk Debat en Cultuurcentrum (vml ROC, in oprichting)  

 Culturele programma‟s in Brede School i.s.m Podium Mozaïek (als 
laagdrempelig voorportaal)   

4. Food en Horeca (ontmoetingsplaatsen) 

 „Keukens van dichtbij‟: buurtcatering voor allochtone vrouwen (De 
Schaffelaar/vml ROC) 

 Koffiebars in de plinten van het Elseviergebouw en/of Hendrick de 
Keyser 

 „Club Elf‟ op elfde verdieping van het Elseviergebouw 

 Horeca/terras bij de Schaffelaar, eventueel i.s.m. Impuls en/of 
buurtcatering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto vanaf het Elseviergebouw naar de Schaffelaar en de Multatulischool
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