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Onze ambitie is...

van de Van Deysselbuurt een aantrekkelijke, 
gemengde en toekomstbestendige 
woonbuurt te maken. 

Een integrale vernieuwing is noodzakelijk. Er ligt een verdichtingsopgave 
voor de buurt in relatie tot de vernieuwing van de Burgemeester Röellstraat, 
het voorzieningenaanbod dient beter aan te sluiten bij de wensen van de 
buurt, de woningvoorraad dient beter aan te sluiten op de behoeften van de 
huidige en toekomstige bewoners, en de gebruikswaarde van het groen en de 
openbare ruimte moet vergroot worden.
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S W O T
  STERKE PUNTEN

• de F en L blokken 
zijn karakteristiek en 
monumentwaardig 

• gunstige ligging in 
Nieuw West (dichtbij 
winkelcentrum Plein 
40-45, Sloterpark, 
Sloterplas en veel 
sportverenigingen)

• erfgoedwaarde (AUP)
• aaneenschakeling van 

(groene) openbare 
ruimtes

• veel groen en 
volwassen bomen 
aanwezig

• goed openbaar vervoer

  ZWAKKE PUNTEN

• blinde gevels op 
begane grond

• auto dominant in het 
straatbeeld

• onveilig voor 
langzaam verkeer 
mede door smal 
trottoir

• veel herhaling, 
eenzijdige typologieën 
en ééntonig 
straatprofiel

• groen niet 
toegankelijk, niet 
uitnodigend  en lage 
gebruiks- waarde

• laag eigenaarschap 
van bewoners van de 
buitenruimte

• matig lopende BOG 
(bedrijfs onroerend 
goed) 

• slechte verlichting in 
de openbare ruimte

  KANSEN

• F en L blokken als 
identiteitsdrager 
en verankeren van 
erfgoedwaarde

• nieuwe school aan de 
Van Deysselstraat voor 
kinderen van nieuwe 
gezinnen

• bewoners en nieuwe 
doelgroepen

• langzaam verkeer
• transformatie
• groen toegankelijker 

maken en gebruiks-
waarde verhogen

• verdichting
• buurtfuncties  

passend stimuleren, 
waardoor een meer 
levendig straatbeeld en 
gebruik van de buurt 
kan ontstaan

• verbondenheid met 
buurt vergroten door 
inrichting openbare 
ruimte en toevogen 
maatschappelijke 
functies

  BEDREIGINGEN

• grote parkeervraag op 
maaiveld niveau

• voldoende vernieuwing 
is noodzakelijk om 
verandering teweeg te 
brengen

• wijk aantrekkelijk 
genoeg maken voor 
nieuwe doelgroepen



...de Lodewijk van Deysselbuurt is 
een mooi voorbeeld van de buurtopzet 
volgens de tuinstadgedachte van het 

AUP... 
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...‘licht, lucht en ruimte’ staat hierbij 
voorop en de Van Deysselbuurt kent 
veel open, repeterende, ritmische 
verkavelingen... 





1954
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...De verkavelingstructuur van het AUP is 
de stedenbouwkundige taal waarbinnen 
we de vernieuwing en verdichting van 
de buurt laten plaatsvinden en we 
bestaande kwaliteiten verbeteren en 
nieuwe toevoegen... 
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...sociale cohesie is één van de 
belangrijkste kenmerken van deze buurt, 
met een gedifferentieerd aanbod van 
woningen voor bestaande bewoners 
én nieuwe doelgroepen, een gemengde 
woonbuurt met eengezinswoningen en 
appartementen voor alle generaties... 



+



...op hoger schaalniveau is de Van 

Deysselstraat een belangrijke 

verbinder met de omliggende buurten 

en voorzieningen: de Bakemabuurt, 

het Lambertus Zijlplein met zijn 

winkelcentrum de Dichtersbuurt, de Louis 

Couperusbuurt en het Plein ‘40-’45... 
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Lodewijk van Deysselbuurt
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...op deze route vormt de nieuwe school 

de entree tot de buurt vanuit het westen 

en de supermarkt op de hoek met de 

Slotermeerlaan de entree vanuit het 

oosten.... 
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Burgemeester Röellstraat

school

schoolplein
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Stedenbouwkundige visie
Lodewijk van Deysselbuurt

wonen

buurtfuncties

stedelijke functies

gemeenschappelijke entree

school

groen omgeving

openbare plantsoenen

collectief groen

privétuinen

collectief dek

speelplekken

stadslaan Burg. Röellstraat

bomenlaan Burg. van Leeuwenlaan

buurtstraat Lodewijk van Deysselstraat

overige straten

nieuwe langzaam verkeersverbindingen



...de Lodewijk van Deysselstraat is de 

levensader en het kloppend hart van 

de buurt, autoluw en met buurtfuncties 

zoals kinderopvang, een zorgpost, een 

yogastudio, het huis van de buurt en 

werkplekken voor zzp-ers die in de buurt 

wonen...



kleinschalige buurtfuncties

stedelijke commerciële functies

school

wonen

Programma
niet-woonpramma
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...de buurt heeft een gezicht gekregen 

aan de vernieuwde Burgemeester 

Röellstraat met hogere bebouwing die 

deze stadslaan begeleidt en een aantal 

stedelijke functies in de plint.... 
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Mogelijke uitwerking inrichting openbare 

ruimte
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...groene hoven zijn toegankelijk vanuit 

de gemeenschappelijke entrees en de 

individuele woonkamers op de begane 

grond en privétuinen hebben directe 

toegang tot het groen...



impressie zuidstrook 

openbaar plantsoen



...in de middenstrook wordt de orientatie 

van de nieuwbouw ‘omgeklapt’, vanuit 

de tuinen is er directe toegang tot 

de gemeeschappelijke tuinen en is 

de kwaliteit van de openbare ruimte 

verbeterd worden met aan beide zijden 

voordeuren en ogen op straat...
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...speelplekken liggen niet meer 

verscholen achter dichte hagen maar 

liggen nu aan de looproutes en het groen 

is ingezet om ontmoetingsplekken op 

buurtniveau in te richten... 



straks



...de buurt is voorbereid op de 

toekomst. Belangrijke aspecten als 

klimaatadaptatie, energietransitie, 

veranderende mobiliteit, circulariteit 

alsook ecologie en biodiversiteit worden 

meegenomen in haar herontwerp!
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Moermanskkade 317
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